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Editoriál 

 

 

Aj fyzioterapia je o ľuďoch 

 

Keď som sa pred piatimi rokmi rozhodla, že chcem pôsobiť ako odborný asistent, ktorý vyučuje 

teoretické i praktické predmety v rámci študijného odboru fyzioterapia, brala som to ako výzvu. Každé 

vážne rozhodnutie tohto typu je krokom do neznáma, preto ho musí sprevádzať nevyhnutná dávka odvahy 

a odhodlania.  

Po piatich rokoch pôsobenia môžem skonštatovať, že som sa rozhodla správne a nové zamestnanie sa mi 

stalo zároveň aj povolaním, v ktorom som sa našla a ktoré ma baví. Každá nová etapa v živote človeka však 

so sebou prináša aj prekvapenia a „školu života“ ako sa skúsenosti tohto druhu nazývajú. Prišla som na to, 

že nestačí iba ovládať svoj vlastný odbor a jeho problematiku. Na to, aby bol človek schopný naučiť svoje 

umenie aj ostatných ľudí, študentov, potrebuje zvládnuť oveľa viac. Často až počas prípravy na výučbu a na 

spôsob, akým to vysvetlí študentom, človek pochopí problematiku naozaj do hĺbky. V tom spočíva jeden 

z rozdielov oproti rutinnej praxi. Na konci výučbového obdobia preto nemajú nové získané vedomosti iba 

študenti, ale vnútorne to obohatí aj vyučujúceho. 

Moji kolegovia často položartom a s nadsadením vravia, že nášmu odboru, fyzioterapii, na rozdiel od 

napr. laboratórnych vyšetrovacích metód alebo lekárskych chirurgických disciplín stačia pre vykonanie 

práce väčšinou „iba“ ruky a mozog. Musím zdôrazniť, že aj v tomto prípade je najdôležitejšie to, čo nie je 

spomenuté – srdce. Aj keď sú dôležité priestorové i materiálno-technické podmienky pre vykonávanie 

fyzioterapeutických liečebných postupov, ak chýba vnútorné cítenie pre toto povolanie, ostatné podmienky 

strácajú zmysel. 

Áno, časy nie sú ľahké a naši študenti už tušia, že nielen doma, ale aj vo svete „má všade chlieb dve 

kôrky“. Môžem však s potešením skonštatovať, že aj nová generácia fyzioterapeutov, ku ktorej sa stále 

hlásim aj ja, má srdce na správnom mieste. A to je základ každej zdravotníckej disciplíny, ktorý je 

nevyhnutným predpokladom jej ďalšieho formálneho rastu v podobe garantov, habilitačných 

a inauguračných konaní... 

 

         

 

                                                                                                       Mgr. Patrícia Shtin Baňárová 
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VÝVOJ ROZSAHŮ POHYBU RAMENNÍHO KLOUBU PO ABLACI PRSU  

A PO TUMOREKTOMII 

DEVELOPMENT OF THE RANGE OF MOTION OF THE SHOULDER JOINT  

AFTER BREAST ABLATION AND AFTER TUMORECTOMY 

 

VANÍKOVÁ Kateřina, HRACH Karel 

 

Katedra fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad 

Labem, Česká republika 

 
ABSTRAKT 

Cílem naší studie bylo prokázat vznik omezení rozsahu pohybu 

ramenního kloubu u žen po operaci prsu ve směru abdukce a 

zevní rotace a tím zdůvodnit nutnost následné fyzioterapeutické 

intervence. Z tohoto důvodu byly do studie zařazeny pacientky, 

které nepodstoupily během pooperačního období řízenou 

fyzioterapii. V rámci studie Vaníková (2012) byly sledovány 

ženy po operaci prsu před a po zákroku, kterýmžto byla buď 

ablace prsu (ABL) nebo tumorektomie (TUM). Studie 

probíhala v letech 2010-2011 na Katedře fyzioterapie a 

ergoterapie FZS UJEP a v Krajské zdravotní, a.s. v nemocnici 

Teplice. Grafické znázornění souhrnného vývoje reedukace 

hybnosti ukazuje v obou směrech větší omezení rozsahu 

pohybu po ablaci. Ve skupině TUM lze půl roku po zákroku 

hovořit o návratu rozsahu prakticky na původní úroveň, ve 

skupině ABL zůstává půl roku po zákroku rozsah pohybu 

v průměru zhruba 15 stupňů pod před-operační hodnotou, a to 

jak ve směru abdukce, tak zevní rotace. 

 

Klíčová slova: operace prsu, fyzioterapie, rozsah pohybu 

v ramenním kloubu 

 

ABSTRACT 

The aim of our study was to prove the limitation in the range of 

movement among women after the breast surge-

ry.The shoulder joint was observed in the direction abduction 

and external rotation. To justify the necessity of post-surgical 

physiotherapeutic intervention, the patients who did 

not undergo any controlled physiotherapy were recruited only. 

Two groups of patients were observed in the frame of the study 

Vaníková (2012): women after the breast abla-tion  (ABL) or 

tumorectomy (TUM).  The study proceeded in years 2010-2011 

on the Department of physiotherapy and occupational therapy 

at the Faculty of Health Studies UJEP and in Krajská zdravotní, 

a.s., at the hospital in Teplice. The graphical illustration of the 

development of re-education of dynamics shows the higher 

range limitation of movement in the ABL group.In a group 

TUM the range returns to the pre-surgical level in a half year, 

while in the ABL group the range remained in average roughly 

15 degrees below it. 

 

Key words:  mammotomy, physiotherapy, range moving in the 

shoulder joint  

 

 

ÚVOD 

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádo-

rem vyskytujícím se u žen. Každý rok je na území 

ČR nově diagnostikováno více než 6,5 tis. případů s 

tímto onkologickým nálezem. V posledních le-tech 

je pozorována incidence stagnující až mírně 

klesající mortality, což je výsledkem zlepšující se 

zdravotní péče a také zvýšení informovanosti z 

pohledu možností prevence. Je známým faktem, že 

časný záchyt onkologického onemocnění již v 

počátečních stádiích výrazně zvyšuje možnost brz-

kého zahájení léčby a jejího pozitivního výsledku.  
 

TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Favarao, Mantese a Barros (2010) studovali 

mobilitu pletence ramenního po cíleném odstranění 

postižených mízních uzlin (sentinel lymph node 

biopsy) u 38 pacientek s karcinomem prsu. Pro-

vedli goniometrické měření rozsahů pohybu ra-

menního kloubu ve všech šesti základních směrech 

(flexe, extenze, abdukce, addukce a zevní a vnitřní 

rotace). Měření provedli celkem třikrát v časovém 

odstupu jednoho, dvou a tří měsíců od provedení 

operace. Statisticky významné omezení pohybů do 

flexe a abdukce bylo nalezeno u všech pacientek po 

jednom měsíci od operačního zákroku. Po třech 

měsících byly již výsledky srovnatelné se stavem 

před operací. Autoři svým šetřením dospěli k 

závěru, že omezení hybnosti ramene po odstranění 

postižených axilárních uzlin omezuje hybnost 

ramenního kloubu pouze částečně a pouze na 

přechodnou dobu.  

Shamley et al. (2009) se zaměřili na pohybli-vost 

lopatky na operované části hrudníku u 152 

pacientek po operačním zákroku pro karcinom prsu 

pomocí 3D analýzy pohybu. Zjistili, že kinematika 

lopatky byla postižena ve všech parametrech a to 

tím více, čím byla intenzivnější bolest a dysfunkce 

ramenního pletence. Postižení bylo větší, pokud byl 

nádor diagnostikován vlevo.  

Crosbie et al. (2010) provedli sledování kine-

matiky pletence ramenního pomocí 3D analýzy 

pohybu u pacientek po ablaci prsu (mastektomie). 

Pacientky byly rozděleny do dvou skupin dle toho, 

zda byla operace provedena na dominantní či 
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nedominantní straně. V průběhu studie byla sledo-

vaná celková mobilita pletence horní končetiny. 

Autoři zjistili, že na operované straně je narušený 

skapulohumerální rytmus a vzorce pohybu ve všech 

rovinách. Lopatka vykazovala větší exkurze pohybu 

než u zdravé strany. V předchozí studii ještě autoři 

doplňují informaci, že dochází součas-ně k narušení 

hybnosti hrudní páteře. 

Gosselink et al. (2003) porovnávali funkční 

důsledky změn pohybového aparátu v oblasti 

ramenního pletence vzhledem k typu operačního 

zákroku pro karcinom prsu. Skupina 45 žen pod-

stoupila disekci axilárních uzlin, skupina 31 žen 

ablaci prsu. U všech pacientek posuzovali autoři 

hybnost ramenního kloubu a skóre ADL pro horní 

končetinu. Měření byla prováděna v odstupu čtyř 

dnů, tří týdnů a tří měsíců po operaci. V časné 

pooperační fázi docházelo u obou skupin ke znač-

nému omezení mobility ramenního kloubu a ke 

snížení hodnot ADL pro horní končetinu. Po třech 

měsících měly pacientky s ablací prsu větší omezení 

hybnosti ramene než pacientky s direkcí axilárních 

uzlin. Navíc měly výrazně zhoršené ADL horní 

končetiny. Výraznější disabilita horní končetiny 

byla rovněž u pacientek s postoperačním ozářením 

axily. 
 

CÍL STUDIE 

Cílem naší studie bylo prokázat vznik omezení 

rozsahu pohybu ramenního kloubu ve směru ab-

dukce a zevní rotace a tím zdůvodnit nutnost 

následné fyzioterapeutické intervence. Z tohoto dů-

vodu byly do studie zařazeny pacientky, které 

nepodstoupily během pooperačního období řízenou 

fyzioterapii.  
 

METODIKA 

V rámci studie Vaníková (2012) byly sledovány 

ženy po operaci prsu před a po zákroku, kterýmžto 

byla buď ablace prsu (ABL) nebo tumorektomie 

(TUM). Studie probíhala v letech 2010-2011 na 

Katedře fyzioterapie a ergoterapie FZS UJEP a 

v Krajské zdravotní, a.s., konkr. v nemocnici 

Teplice.  

Jedním z úkolů bylo analyzovat změny rozsahu 

pohybu ramenního kloubu ve směru abdukce a 

zevní rotace. Práce tak měla potvrdit tvrzení, že 

větší omezení rozsahu pohybu ramenního kloubu ve 

směru abdukce, resp. zevní rotace v ramením 

kloubu budou vykazovat pacientky po ablaci ve 

srovnání s pacientkami, které podstoupily částečný 

zákrok (tumorektomii). Pro stanovení rozsahu 

pohybu v jednotlivých kloubech lze použít odhad 

aspekcí, jenž je však zatížen významnou subjektivní 

chybou. V klinickém výzkumu může-me použít 

kinematickou metodu měření kloubní hybnosti, ta je 

podmíněna využitím laboratorních přístrojů a její 

zpracování je náročné. V klinické praxi se nejvíce 

osvědčila planimetrická metoda měření rozsahu 

pohybu dle Jandy (1993), která měří a zaznamenává 

úhel mezi segmenty vždy pro pohyb v jedné rovině 

a je označována pojmem goniometrické vyšetření. 

Pro záznam měření roz-sahu pohybu v kloubu se 

používá metoda SFTR. Pro stanovení kloubní 

pohyblivosti planimetrickou metodou byl pro 

měření úhlu využit goniometr. Ve fyzioterapeutické 

praxi se v současných podmín-kách používá 

nejčastěji mechanický dvouramenný goniometr 

(Kolář 2009). Studie byla realizována jako 

longitudinální: Měření rozsahu bylo u každé 

pacientky, zařazené do studie, provedeno před 

příslušným zákrokem, pak tři týdny po zákroku a 

následně dva měsíce, tři, čtyři, pět a šest měsíců po 

zákroku. Do každé z porovnávaných dvou skupin 

(ABL a TUM) bylo zařazeno 20 žen. Základní 

deskriptivní charakteristiky obou skupin na počát-

ku studie shrnuje tabulka 1. 
 

VÝSLEDKY 

Grafické znázornění souhrnného vývoje pro obě 

skupiny je na obrázku 1. Jak pro abdukci, tak pro 

zevní rotaci je patrné větší omezení rozsahu pohybu 

při ablaci. Grafy zároveň ilustrují postupné 

zlepšování rozsahu pohybu; zatímco ve skupině 

TUM lze půl roku po zákroku hovořit o návratu 

rozsahu prakticky na původní úroveň, ve skupině 

ABL zůstává půl roku po zákroku rozsah pohybu  

 

Tabulka 1 Základní deskriptivní charakteristiky pro obě skupiny (ABL a TUM). Uveden je průměr, v závorce 

směrodatná odchylka. 
 

Skupina Věk (let) Před-operační abdukce (°) Před-operační zevní rotace (°) 

ABL 52,55  (5,44) 88,40  (2,87) 84,20  (7,37) 

TUM 53,30  (4,40) 89,10  (1,65) 85,50  (6,25) 

celkově 52,93  (4,90) 88,75  (2,34) 84,85  (6,78) 
Zdroj: Vlastní zpracování pomocí programu MS Excel 
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Obrázek 1 Vývoj průměru a směrodatné odchylky (délky svislých úseček) v čase pro rozsah pohybu (ve stupních) ve 

směru abdukce (vlevo) a zevní rotace (vpravo) pro obě srovnávané skupiny (ABL a TUM). 

Zdroj: Vlastní zpracování pomocí programu MS Excel. 

 

v průměru zhruba 15 stupňů pod před-operační 

hodnotou, a to jak ve směru abdukce, tak zevní 

rotace. 

Na časové řady po-operačního vývoje průměr-

ných hodnot (viz obr. 1) byl vzhledem k jejich 

konkávnímu průběhu aplikován logaritmický 

regresní model. Odhady příslušných modelů vyšly 

následující: 
 

 Y=58,219+8,318 ln(X)  

                            - abdukce ve skupině ABL (1) 

 Y=74,863+5,820 ln(X)  

                           - abdukce ve skupině TUM (2) 

 Y=29,687+23,719∙ln(X)  

                      - zevní rotace ve skupině ABL (3) 

 Y=50,294+19,016∙ln(X)  

                    - zevní rotace ve skupině TUM (4),  
 

 

přičemž dosazovány byly popořadě X-ové hodnoty 

0,75, 2, …, 6. O výstižnosti všech čtyř nalezených 

modelů vypovídají hodnoty indexů determinace – 

všechny vyšly vyšší než 93 % (viz tabulka 2). Ve 

všech případech se jednalo o statisticky významné 

modely, žádná z p-hodnot nepřekročila hladinu 

0,001 (viz tabulka 2). Pomocí stanovených modelů 

byly spočteny odhady doby, po níž by se (za 

předpokladu, že příslušný trend bude i nadále 

pokračovat) vrátil u pacientek z dané skupiny roz-

sah pohybu v průměru na (hrubě zaokrouhlenou) 

před-operační úroveň. V případě abdukce by se  

na úroveň 90° skupina TUM vrátila 14 měsíců  

po operaci, zatímco skupina ABL až 46 měsíců  

po operaci. V případě zevní rotace by se na úroveň 

85° skupina TUM vrátila již 7 měsíců po operaci, 

skupina ABL 11 měsíců po operaci. Všechny 

uvedené výsledky přehledně shrnuje tabulka 2. 

Vývoj rozsahů v obou skupinách však můžeme 

analyzovat i jinak. Díky longitudinálnímu designu 

s několikanásobným opakovaným měřením v čase 

lze aplikovat techniku analýzy přežití. Tento přístup 

navíc umožní i statisticky otestovat rozdílnost obou 

srovnávaných skupin. S metodami analýzy přežití 

(survival analysis, česky též ana-lýza přežívání) je 

možno se stručně seznámit např. v přehledových 

publikacích Peacock & Peacock (2011), nebo 

(česky) Zvárová (2003). Ze stěžejních publikací je 

nutno zmínit alespoň Fleming & Harington (1991) 

či Klein & Moeschberger (1997). Metody analýzy 

přežití patří k technikám běžně nabízeným 

statistickými počítačovými programy. Výjimkou 

není ani free-ware R-project (2012), jehož 

prostřednictvím byla data zpracována. 

 
Tabulka 2 Vlastnosti odhadů logaritmických regresních modelů (1) – (4) pro po-operační vývoj průměrného rozsahu 

v obou směrech pohybu a v obou skupinách (ABL a TUM) 
 

(Model) Pohyb - Skupina 
index 

determinace 
p-hodnota 

odhad doby návratu  

(k před-operačnímu rozsahu) 

(1) abdukce - ABL 0,933 0,000059 46 měsíců po zákroku (na 90°) 

(2) abdukce - TUM 0,948 0,000027 14 měsíců po zákroku (na 90°) 

(3) zevní rotace - ABL 0,969 0,000006 11 měsíců po zákroku (na 85°) 

(4) zevní rotace - TUM 0,982 0,000001 7 měsíců po zákroku (na 85°) 
Zdroj: Vlastní zpracování pomocí programu MS Excel 
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Obrázek 2 Odhady funkce přežití pro veličinu „doba do návratu rozsahu na úroveň 70°“ ve směru abdukce (vlevo) a 

zevní rotace (vpravo) pro obě srovnávané skupiny (ABL a TUM) 

Zdroj: Vlastní zpracování pomocí programu R-project 
 

Oba směry pohybu (abdukce i zevní rotace) byly 

analyzovány pomocí uměle vytvořené veli-činy 

„doba do návratu rozsahu pohybu na úroveň 70°“. 

Úroveň 70° byla za end-point vybrána jako jakýsi 

kompromis: při volbě nižší úrovně by jí většina 

pacientek dosáhla třeba již při první kon-trole po 

zákroku, naopak při volbě vyšší úrovně by jí většina 

pacientek nedosáhla třeba ani při posled-ní kontrole. 

I při volbě end-pointu 70° se ale vyskytly případy, 

kdy ještě šest měsíců po operaci nedošlo u dané 

pacientky k dosažení této úrovně;  příslušná doba 

byla pak ve výpočtech považována (v souladu se 

zásadami metod analýzy přežití) za tzv. 

cenzorovanou dobu. 

Na obrázku 2 jsou znázorněny modely odhadů 

funkce přežití – na grafu vlevo pro pohyb v ab-

dukci, vpravo pro zevní rotaci. Vodorovná osa 

udává čas (v měsících), svislá osa udává relativní 

četnost „zbývajících“ pacientek, tedy těch, u nichž 

v daném čase dosud nedošlo k návratu rozsahu 

pohybu na požadovanou úroveň. Na obou grafech je 

patrné, že ve skupině TUM docházelo po zákro-ku 

u pacientek rychleji k návratu rozsahu pohybu na 

úroveň 70°. Porovnání levého a pravého grafu na 

obrázku 2 umožňuje ale porovnat také oba 

sledované typy pohybu: V obou skupinách (jak 

pro ABL – přerušované čáry, tak pro TUM – plné 

čáry) souhlasně platí, že rychlejší reedukaci vyka-

zuje pohyb do abdukce (graf vlevo) oproti zevní 

rotaci (graf vpravo). Toto zjištění je v souladu 

s očekávaným sledem reedukace rozsahu pohybu 

ramenního kloubu ve směru abdukce a následně 

zevní rotace. Ochranný vzor kloubního pouzdra je 

při bolestivých afekcích ramenního kloubu opačný 

– primárně dochází obvykle k omezení zevní rotace, 

poté abdukce ramenního kloubu. 

K porovnání funkce přežití v obou skupinách 

(TUM a ABL) byl použit Coxův regresní model 

proporcionálního rizika, výsledky shrnuje tabulka 3. 

Předpokladem platnosti tohoto typu regresního 

modelu je konstatní proporcionalita rizika výskytu 

sledované události v čase, jejím projevem je na 

každém z grafů na obrázku 2 přibližná paralelnost 

obou funkcí přežití. Výhodou tohoto přístupu je pak 

možnost nejen otestovat rozdílnost srovnávaných 

skupin, ale také pomocí hodnoty e  odhadnout, 

kolikrát větší je riziko výskytu sledované události 

v jedné skupině oproti té druhé. Dle p-hodnot 

uvedených v tabulce 3 (obě menší než 0,001) byly 

prokázány statisticky významné rozdíly mezi 

oběma skupinami (ABL a TUM) jak ve směru 

abdukce, tak zevní rotace. Podle odhadů e  

z tabulky 3 lze konstatovat, že v případě abdukce 

bylo v po-operační době ve skupině TUM oproti 

skupině ABL zhruba 6krát větší „riziko“ návratu 

rozsahu pohybu na úroveň 70°; v případě zevní 

rotace bylo toto „riziko“ téměř 4krát větší.   

Tabulka 3: Výsledky porovnání funkce přežití v obou skupinách (ABL a TUM) pomocí Coxova regresního modelu 

pro oba směry pohybu (abdukce a zevní rotace). 
 

Pohyb odhad e  p-hodnota Pohyb odhad e  p-hodnota 

abdukce 6,1 0,00011 zevní rotace 3,8 0,00068 

Zdroj: Vlastní zpracování pomocí programu R-project. 
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ZÁVĚR 

Výhodou přístupu k datům jakožto k časové řa-

dě byla možnost získat regresní modely trendu 

vývoje.  Pomocí těchto modelů trendu bylo možno 

odhadnout, za jak dlouho se rozsah pohybu vrátí na 

požadovanou úroveň. Nevýhodou je fakt, že mode-

lujeme vývoj pouze pro souhrnné charakteristiky 

(průměry).  

Oproti tomu výhodou aplikace metod analýzy 

přežití bylo to, že pracujeme s individuálními daty, 

nevýhodou byla nutnost stanovit (nejlépe předem, 

nebo alespoň dodatečně) vhodný end-point. Za 

nevýhodu lze označit i fakt, že doba do dané udá-

losti byla měřena s přesností na měsíce.  

Nicméně oběma přístupy se podařilo po-operač-

ní vývoj namodelovat a v případě analýzy přežití i 

dokázat odlišnost vývoje v obou srovnávaných 

skupinách pacientek (ABL a TUM): Statisticky 

významně rychlejší po-operační návrat rozsahu na 

stanovenou úroveň vykázala skupina pacientek po 

tumorektomii (TUM). 
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ABSTRAKT 

Příspěvek navazuje na publikované studie (viz Kynštová, 

Havel, 2014) zaměřené na poznatky o úrovni zdravotně orien-

tované zdatnosti s cílem nejen přispět k rozšíření poznatků o 

úrovni základní výkonnosti studentek oboru Ergoterapie FZS 

UJEP v Ústí nad Labem a také jejím ovlivnění tempe-

ramentem.  

Pro naše sdělení jsme si položili dvě hypotézy. První, úroveň 

základní výkonnosti studentek ergoterapie bude ve srovnání 

s obecnou populací vyšší a druhou, úroveň výkonnosti studen-

tek ergoterapie bude významně ovlivněna dimenzemi tempe-

ramentu. 

Studentky absolvovaly tyto testy: progresivní člunkový běh 

na 20 metrů, Katch-McArdle Step Test, hod plným míčem 

obouruč 2 kg těžkým, skok daleký z místa odrazem snožmo, 

výdrž ve shybu na hrazdě - držení podhmatem, leh - sed 

opakovaně po dobu jedné minuty, hluboký předklon v sedu a 

Iowa Brace test. Dále byly změřeny jejich strukturální faktory 

tj. tělesná výška, tělesná hmotnost. Pro zjištění dimenzí 

temperamentu byl studentkám položen Eysenckův standar-

dizovaný dotazník.   

Z výsledků vyplynulo, že průměrný index BMI  patří u 

studentek do skupiny „normální hodnota“. Základní výkonnost 

studentek oboru Ergoterapie ve srovnání s obecnou populací 

není vyšší. Výsledky rovněž nepotvrdily, že úroveň výkon-nosti 

v motorických testech studentek je ovlivněna dimenzemi 

temperamentu. 

 

Klíčová slova: Ergoterapie. Měření a testování. Základní 

výkonnost. Temperament. 

 

ABSTRACT  

The contribution continues already published studies  (see 

Kynštová, Havel, 2014) on the level of knowledge about health-

related fitness in order to contribute not only to imparting the 

knowledge about the basic performance level of students from 

the field of Occupational Therapy at the FZS UJEP in Ústí nad 

Labem and also to examining the impact of temperament on it. 

 For the purpose of this pursuit, we posed two hypotheses. 

The first, where the basic performance level of occupational 

therapy students will be compared to the general population and 

the second, higher, whether the level of performance of these 

students will be significantly affected by the dimensions of 

temperament.  

The students completed the following tests: a progressive 

shuttle run of 20 meters, the Katch-McArdle Step Test, 

throwing the ball, weighing 2 kg with both hands, long jump 

from one place involving two legs, staying power on a 

horizontal bar, underhand grip, alternating sitting and lying 

positions for one minute, deep forward bend seated and the 

Iowa Brace test. Further their structural factors were also 

measured ie. height, body weight. To determine the dimen-

sions of temperament, female students were exposed to the 

Eysenck standardized questionnaire.  

The results showed that the average BMI index belongs to a 

group of "normal level". The basic performance of students in 

the field of Occupational Therapy compared to the general 

population is not higher. The results did also not confirm that 

the level of performance in motor tests students is influenced 

by the dimensions of temperament. 

 

Key words: Occupational therapy. Measuring and testing. 

Basic performance. Temperament 

 

 

ÚVOD       
Odborníci pro výkon povolání ergoterapie se 

v ČR v  současné době připravují na lékařských 

fakultách a na fakultách zdravotnických. Vzhle-dem 

k jejich budoucímu zaměstnání, které vyžadu-je i 

určitou úroveň tělesné výkonnosti a zdatnosti, nás 

zajímala úroveň tělesné výkonnosti těchto studentů 

a také skutečnost, zda příprava na jejich budoucí 

zaměstnání je motivuje k provádění pohy-bové 

aktivity. Domníváme se, že motivaci obecně 

významně ovlivňují faktory osobnosti, mezi které 

na předním místě patří temperament.  Tempera-

ment prezentuje složku osobnosti, která vypovídá o 

duševní dynamice a určuje způsob, jímž probíhají 

duševní děje, např. sílu a trvání pocitů, aktivitu či 

pasivitu jedince (Vymětal, 2003).  

Dle Balcara (1991) můžeme temperament jen 

v nepatrné míře trvale a záměrně ovlivnit, můžeme 

se s ním však naučit zacházet. V odborné literatuře 

nacházíme několik přístupů k popisu a výkladu 

temperamentových vlastností a jejich vzájemných 

souvislostí.  

My se přikláníme k charakteristice a přístupu 

Eysencka (1916 –1997), který ve své práci navázal 

na Jungovo dělení osob na introverty a extroverty. 

Eysenck & Eysenck (1968) charakterizuje tempe-

rament pomocí dvou dimenzí extroverze – intro-

http://cs.wikipedia.org/wiki/1916
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
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verze a stabilita – labilita, neuroticismus. Neuroti-

cismus je podle Eysencka & Eysencka (1968) 

kontinuum pozic mezi extrémem "normálnosti" a 

extrémem "neurotičnosti". Neuroticismus (labilita) 

a extraverze jsou faktory na sobě relativně 

nezávislé, to umožňuje znázornit je jako dvě 

navzájem kolmé osy souřadnic, které tvoří čtyři 

kvadranty.  

Po zjištění míry neuroticismu a extraverze 

přísluší člověku určité místo v jednom z kvadrantů 

(Kohoutek, 2002). Obrázek 1 ukazuje na vztah mezi 

jednotlivými dimenzemi. Všechny tyto dimenze 

chápeme jako biologicky podmíněné (Höschl, 

Libiger & Švestka, 2002).  

 

 
Obrázek 1 Schéma vlastnosti a typů temperamentu 

podle Eysencka & Eysencka (1968) Převzato: Balcar 

(1991) 
 

Eysenck & Eysenck (1968) popisuje typického 

extroverta jako družného, zábavného, společen-

ského, který má mnoho přátel. Rád vtipkuje, směje 

se, je veselý a pohotově odpovídá.  Potřebuje mít ve 

svém okolí mnoho lidí, s kterými může komu-

nikovat. Extrovert se nerad věnuje samostudiu nebo 

četbě o samotě. K jeho touhám patří vzrušení, risk, 

nebezpečí, podléhá momentálním podnětům. Má 

rád změny, vyznačuje se impulsivností, bezsta-

rostností, pohodlností, lehkomyslností a optimis-

mem. Lehce se ovšem rozzlobí a má sklon k agre-

si, na hněv rychle zapomíná. Projevuje se i 

nespolehlivost a snížená kontrola citů. Vyznačuje se 

aktivitou a pohyblivostí, preferuje neustálou 

činnost.  

Typického introverta popisují zmínění autoři 

jako klidného, mírného do sebe obráceného člově-

ka, jehož uspokojuje četba, které dává přednost před 

společností lidí. Vůči cizím osobám je uzavře-ný a 

zdrženlivý. Nepodléhá momentálním podně-tům, 

ale přemýšlí o tom, co dělá, čím se zabývá, plánuje 

budoucnost, kterou promýšlí. Upřednost-ňuje 

klidný život bez vzrušivých podnětů, vyho-vuje mu 

uspořádaný denní režim. Nerozčiluje se, není 

agresivní a kontroluje své city. Vyznačuje se 

spolehlivostí a důrazem na etiku. 

Osobnost se skládá z temperamentu, charakteru 

a inteligence. Individuální zvláštnosti v oblasti 

temperamentu se projevují rozdílnou citovou vzru-

šivostí (jak rychle vznikají city a jak jsou silné), 

větším či menším sklonem k vnějšímu projevování 

prožívaných citů, rychlostí pohybů, řeči, mimiky 

atd. (Kohoutek, 2002). Temperament tudíž vý-

znamně ovlivňuje osobnost jedince a je ukazatelem 

jeho vlastností. 

Z vyhlášky MZ ČR č. 55 (MZ ČR, 2011) o 

činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků vyplývá, že ergoterapeut 

provádí zejména preventivní opatření proti vzniku 

komplikací a strukturálních změn u imobilních 

jedinců, nacvičuje běžné denní činnosti (ADL) v 

nemocničním i ve vlastním sociálním prostředí, 

trénuje toleranci zátěže a vytrvalosti, aplikuje 

zásady ergonomie v rámci primární a sekundární 

prevence poruch pohybového aparátu.  

Úroveň výkonnosti v dospělosti je rozhodující 

měrou ovlivňována úrovní v dětském a mládež-

nickém věku za předpokladu, že tělesně zdatní 

jedinci pokračují v pohybové činnosti (Máček & 

Radvanský, 2011). Na úroveň tělesné výkonnosti 

usuzujeme kromě strukturálních faktorů také 

z funkčních faktorů, což jsou především motorické 

schopnosti.  

Adolescence je charakterizovaná jako stádium 

integrace motoriky a završování motorického vý-

voje. Jedná se o definitivní ukončení procesu dife-

renciace motorických schopností, fixace jejich 

struktury a ustálení jejich úrovně (Měkota & 

Novosad, 2005). Pro studenty vysokých škol to 

znamená vysokou výkonnost v motorických tes-

tech, v podstatě maximální rozvoj jejich pohybo-

vých schopností. V dalším věkovém období by pak 

mělo docházet ke stabilizaci pohybových schop-

ností, v případě vyššího věku pak k jejich involuci. 

Pokud tedy chceme usuzovat na základní 

výkonnost, musíme se zaměřit na úroveň motoric-

kých schopností vedle dovedností, somatických 

ukazatelů aj. Byli jsme si vědomi, že motorické 

schopnosti nejsou přímo měřitelné (Měkota & 

Novosad, 2005) a že na jejich úroveň usuzujeme 
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pomocí indikátorů, což byly v tomto případě 

motorické testy. Vybrali jsme proto testy motoric-

kých schopností, ze kterých bylo možné usuzovat 

kromě motorických schopností i na základní 

výkonnost.  
 

CÍL STUDIE       
Cílem studie je přispět k rozšíření poznatků o 

úrovni základní výkonnosti studentek oboru Ergo-

terapie FZS UJEP v Ústí nad Labem a jejím 

ovlivnění temperamentem. 
 

HYPOTÉZY STUDIE   

1. Úroveň základní výkonnosti studentek ergotera-

pie bude ve srovnání s obecnou populací vyšší.  

2. Úroveň výkonnosti v motorických testech stu-

dentek ergoterapie bude významně ovlivněna 

dimenzemi temperamentu. 

 

METODIKA PRÁCE 

Stanovili jsme tyto testy a faktory: 

 strukturální faktory – somatická měření: tělesná 

výška, tělesná hmotnost a z toho vypočítaný 

BMI,  

 kardiovaskulární zdatnost: progresivní člunko-

vý běh na 20 metrů aerobní zdatnost – Katch-

McArdle Step Test (Pollock & Wilmore, 1990) - 

hodnocení dle hodnoty maximální spotřeby 

kyslíku (VO2 max.), 

 svalová zdatnost: hod plným míčem obouruč 2 

kg těžkým, skok daleký z místa odrazem snož-

mo, výdrž ve shybu na hrazdě, držení podhma-

tem, leh-sed opakovaně po dobu jedné minuty,  

 flexibilita - kloubní pohyblivost: hluboký před-

klon v sedu,  

 koordinační schopnosti: Iowa Brace test (dále 

jen IBT).  
 

Testová baterie IBT obsahuje koordinačně 

náročné pohyby, rovnovážné a koordinační tělesná 

cvičení, položku 1 a 9 je možno pokládat i za test 

flexibility (Čepička, 1999).  

Všechny testy byly převzaty z  literatury. 

Základní literaturou byl „Unifittest (6 - 60)“ 

(Měkota & Kovář, et al., 1996), měření i testování 

probíhalo podle manuálu uvedeného v této litera-

tuře. Výjimku činí Katch-McArdle Step Test, 

z kterého usuzujeme na aerobní zdatnost, který je 

popsán včetně hodnocení v literatuře Pollock & 

Wilmore (1990). Druhou výjimkou byl test hod 

plným míčem obouruč 2 kg těžkým, který je pop-

sán včetně norem v literatuře Komeštíka (2006). 

Normy pro obecnou populaci jsou uvedeny 

v tabulkách 1 – 3. 

Pro zjištění dimenzí temperamentu byl student-

kám položen Eysenckův standardizovaný osob-

nostní dotazník (EOD). EOD se skládá z 57 otá-zek: 

24 otázek měří extroverzi, škála E, 24 otázek 

diagnostikuje neuroticismus, škála N a 9 otázek 

tvořící stupnici lži, škála L. V případě, že škála L 

ukazuje na skór 4-5 je pravděpodobné, že došlo ke 

zkreslení výsledků ve škálách E a N. Otázky se 

zaměřují na obvyklé chování, cítění a jednání. 
 

Tabulka 1 Klasifikace aerobní kapacity pro ženy ve věku 20 – 29 roků 
 

Úroveň Nízká Podprůměrná Průměrná Nadprůměrná Vysoká 

Ženy <29 29 – 34 35 – 40 41 - 46 >46 
Převzato: Pollock & Wilmore  (1990) 
 

Tabulka 2 Normy Unifittestu (6–60) žen ve věku 18 – 20 roků 
 

Hodnocení Skok daleký Leh – sed Vytrvalostní člunkový běh Výdrž ve shybu 

Výrazně podprůměrný do – 154 do – 26 do – 3,50 0 

Podprůměrný 155 – 174 27 – 33 3,51 – 5,00 1 – 5 

Průměrný 175 – 194 34 – 41 5,01 – 6,75 6 – 14 

Nadprůměrný 195 – 214 42 – 48 6,76 – 8,50 15 - 33 

Výrazně nadprůměrný 215 a více 49 a více 8,51 a více 34 a více 
Převzato: Měkota & Kovář, et al. (1996) 
 

Tabulka 3 Normy pro hodnocení Iowa – Brace testu, hlubokého předklonu v sedu a hodu plným míčem 2 kg těžkým 
 

Hodnocení Výborně Dobře Špatně 

IOWA – BRACE testu > 16 bodů 13 – 16 bodů < 13 bodů 

Hluboký předklon v sedu > 15 cm 15 – 5 cm <  5 cm 

Hod plným míčem (2 kg) > 7 m 7 – 5 m <  5 m 
Převzato: Komeštík (2006) 
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Testované osoby odpovídali na všechny otázky 

ano nebo ne. Každá odpověď je hodnocena jedním 

bodem. Věková hranice není přesně stanovena, dle 

doporučení je možno dotazník aplikovat od 14 let 

(Svoboda, 1999). 

Dle Svobody (1999) je Eysenckův osobnostní 

dotazník používán jak v základním tak aplikova-

ném výzkumu, pro klinické i poradenské účely. 

Patří k nejrozšířenějším osobnostním dotazníkům. 

EOD standardizovaný pro naši populaci byl vydán 

v roce 1979 v Bratislavě. 
 

CHARAKTERISTIKA SOUBORU 

Výzkumný soubor tvořilo 36 studentek prvního 

a druhého ročníku studijního oboru Ergoterapie. 

Studentky prošly přijímacím řízením na základě 

teoretických testů z biologie člověka a somatologie 

a byly vybrány z celkového počtu 130 uchazečů ze 

středních škol. Studentky jsou z 25% z gymnázií, 

56% ze středních zdravotnických škol, 14% ze 

zdravotních lyceí a 5% z ostatních středních škol. 

Věk je uváděn k datu měření s přesností jednoho 

měsíce (tab. 4). Testování a vyplňování dotazníku 

probíhalo v únoru a březnu roku 2014 ve sportovní 

hale PF UJEP. 
 

Tabulka 4 Průměrný věk a počty studentek 
 

Studentky ergoterapie  21,7 

n 36 
 

STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ  

Pro statistické vyhodnocení dat jsme použili 

program Statistica a provedli následující statistické 

výpočty: základní statistické charakteristiky polohy 

a variability (aritmetický průměr, směrodatná od-

chylka, Me, Mo, R - variační rozpětí), korelační 

koeficient r, 
2 - test a t-test pro nezávislé výběry. 

 

VÝSLEDKY 

Statistické charakteristiky BMI, motorických 

testů a dimenzí temperamentu jsou uvedeny v tab. 5 

- 8, interkorelace testů a dimenzí temperamentu jsou 

uvedeny v tab. 9. Výsledky jsou uvedeny jednak pro 

celý soubor studentek Ergoterapie (Soubor A), 

jednak pro studentky, které mají vyšší hodnoty než 

je průměr v dané dimenzi (soubory B) a dále pro 

studentky, které mají nižší hodnoty než je průměr 

v dané dimenzi (soubory C). 
 

Složení těla 

Ze somatických ukazatelů byla zjišťována 

tělesná výška a tělesná hmotnost pro výpočet BMI. 

Odvozená hodnota indexu BMI (tab. 5 - 7) nás 

informuje o tom, zda aktuální tělesná hmotnost 

odpovídá tělesné výšce nebo zda je nadměrná či 

snížená. Vypočítaný průměrný index BMI  patří 

podle norem Riegrové & Ulbrichové (1993) do 

skupiny „normální hodnota“ (tab. 5) a to i z hlediska 

dimenzí (tab. 6 a 7). 
 

Motorické testy 

Srovnáme-li průměrné hodnoty jednotlivých 

testů všech studentek s normami pro obecnou 

populaci uvedenými v literatuře „Unifittest (6 - 60)“ 

Měkota & Kovář, et al., (1996), (tab. 2), zjiš-

ťujeme, že se u tohoto souboru jedná o poměrně 

nízkou výkonnost. Výrazně podprůměrných hod-

not dosáhly tyto studentky v progresivním člunko-

vém běhu na 20 metrů – fáze a v testu skok daleký 

z místa odrazem snožmo. Podprůměrných hodnot 

pak v lehu-sedu opakovaně po dobu jedné minuty. 

Průměrné byly v aerobní zdatnosti – Katch-

McArdle Step Testu podle norem Pollocka & 

Wilmora, 1990 (tab. 4) a podle norem Komeštíka 

(2006) (tab. 1) v hodu plným míčem obouruč  2 kg 

Tabulka 5 Statistické charakteristiky BMI, testů a dimenzí temperamentu studentek Ergoterapie (Soubor A) 
 

Testy  SD Me Mo R 

BMI 21,84 3,35 21,4 19,2 14,6 

Flexibilita 23,57 7,41 24,5 26,0 36,0 

Skok daleký 153,94 27,55 153,5 145,0 141,0 

Leh-sed 28,36 6,87 28,0 28,0 25,0 

Výdrž ve shybu 16,27 18,58 11,5 10,0 105,0 

Hod 5,88 1,07 5,6 5,6 4,6 

Fáze 3,17 1,77 3,0 1,5 8,0 

VO2 40,02 3,91 40,0 36,0 19,0 

IBT - - 11,5 13,0 17,0 

Neuroticismus 11,03 5,00 10,0 9,0 18,0 

Extraverze 11,25 3,65 10,5 8,0 14,0 

Lži- skóre 3,36 1,80 3,5 4,0 8,0 
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těžkým. Nadprůměrné byly ve své věkové kate-

gorii pouze v hlubokém předklonu v sedu. 
 

Iowa Brace test 

V tab. 5 a 8A jsou výsledné hodnoty Iowa Brace 

testu v rámci hodnocené baterie, medián, modus a 

variační rozpětí. Z norem Komeštíka (2006) 

vyplynulo, že u souboru A 6 studentek splnilo test 

výborně, 10 dobře a 20 špatně (tab. 8B).  
 

Výsledné hodnoty BMI a testů z aspektu 

temperamentu  

V tab. 5 jsou statistické charakteristiky obou 

dimenzí neuroticismu a extraverze Souboru A. Tab. 

6 a 7 obsahují průměr a směrodatnou odchylku BMI 

i testů souboru A, dále průměr a směrodatnou 

odchylku studentek, které mají vyš-ší hodnoty než 

je průměr v dané dimenzi (Soubory B) a studentek, 

které mají nižší hodnoty než je průměr v dané 

dimenzi (Soubory C). Vzhledem k tomu, že jsme 

nezjistili mezi hodnotami statis-tickou významnost, 

neuvádíme srovnání t- testem ani rozdíly 
2 - 

testem u IBT (tab. 8A, 8B). 

 
Interkorelace výsledných hodnot BMI a testů 

s dimenzemi temperamentu 

Výpočtem interkorelací BMI a testů jsme chtěli 

zjistit, zda jednotlivé dimenze mají vliv na výsled-

né hodnoty, korelační koeficienty jsou uvedeny 

v tab. 9. Oproti předpokladům jsme statistickou 

významnost zaznamenali jen v jednom případě a to 

u dimenze neuroticismu a flexibility. Důvod této 

korelace je pro nás těžko zdůvodnitelný. 

 
Tabulka 6 Statistické charakteristiky BMI, testů a dimenze Neuroticismu 
 

Soubor Soubor A Soubor Bn Soubor Cn 

n 36 14 22 

Testy/charakteristika  SD  SD  SD 

BMI 21,84 3,35 21,06 2,74 22,34 3,66 

Flexibilita 23,57 7,41 22,21 9,65 24,43 5,65 

Skok daleký 153,94 27,55 159,14 27,03 150,64 28,00 

Leh-sed 28,36 6,87 29,28 6,64 27,77 7,09 

Výdrž ve shybu 16,27 18,58 17,21 13,54 15,68 21,47 

Hod 5,88 1,07 5,53 1,07 6,10 1,03 

Fáze 3,17 1,77 2,75 1,22 3,43 2,02 

VO2 40,02 3,91 40,07 4,81 40,00 3,35 

 
Tabulka 7 Statistické charakteristiky BMI, testů a dimenze Extraverze 
 

Soubor Soubor A Soubor Be Soubor Ce 

n 36 16 20 

Testy/charakteristika  SD  SD  SD 

BMI 21,84 3,35 22,41 3,54 21,39 3,21 

Flexibilita 23,57 7,41 23,95 5,91 23,09 8,56 

Skok daleký 153,94 27,55 157,93 32,98 150,75 22,70 

Leh-sed 28,36 6,87 29,5 7,61 27,45 6,25 

Výdrž ve shybu 16,27 18,58 19,93 25,22 13,35 10,63 

Hod 5,88 1,07 6,26 0,91 5,57 1,10 

Fáze 3,17 1,77 3,5 1,94 2,90 1,61 

VO2 40,02 3,91 40,12 3,36 39,95 4,39 

 
Tabulka 8A Median a modus IBT dle dimenzí temperamentu  
 

Soubor Soubor A Soubor B Soubor C 

Dimenze Me Mo Me Mo Me Mo 

Neuroticismus       n (36, 14, 22) 11,5 13 11,5 13 11,5 9 

Extraverze             n (36, 16, 20) 10,5 8 11 16 13 13 
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Tabulka 8B Hodnocení Iowa – Brace testu podle norem Komeštíka (2006) 
 

Dimenze 
Hodnocení Špatně Dobře Výborně 

Soubor A 20 10 6 

Neuroticismu 
Soubor Bn 8 2 4 

Soubor Cn 12 8 2 

Extraverze 
Soubor Be 11 3 2 

Soubor Ce 9 7 4 
 

Tabulka 9 Korelace  BMI a testů s dimenzí temperamentu 
 

Znak 
Neuroticismus Extraverze 

Soubor A Bn Cn Soubor A Be Ce 

n 36 14 22 36 16 20 

BMI -0,215 -0,509 0,216 0,056 -0,287 0,070 

Flexibilita -0,276 -0,167 *) -0,508 0,051 0,410 0,018 

Dálka 0,101 0,027 -0,141 0,199 0,161 0,174 

Leh-sed 0,116 0,200 -0,112 0,133 0,216 -0,194 

Výdrž ve shybu 0,047 0,261 -0,139 0,313 0,378 0,111 

Hod 0,188 0,064 0,067 0,179 -0,358 -0,021 

Fáze -0,154 0,065 0,066 0,214 0,257 -0,050 

VO2 max 0,139 0,152 0,390 0,032 0,014 0,035 

IBT 0,072 0,391 -0,199 -0,047 0,044 0,233 
Legenda: hladina významnosti n=36 *)  r0,05= 0,329; n=14 *)  r0,05= 0,532; n=16 *)  r0,05= 0,497; n=20 *)  r0,05= 0,443;  n=22 *) 

r0,05= 0,423 

 

DISKUSE 

Z šetření řady autorů vyplynulo (Kolář, et al. 

1989; Měkota & Cuberek 2007; Paulík, 2012), že 

studentky vysokých škol mají vyšší výkonnost než 

obecná populace. Paulík (2012) upozorňuje na to, že 

výsledky šetření ukazují zhoršení výkonnosti v 

použitých motorických testech i na jednoznačně 

negativní trend vývoje základní motorické výkon-

nosti studentek VŠ od roku 1992 do roku 2011.  

Studentky ergoterapie představují populaci stu-

dentek VŠ, u nichž jsme vzhledem k jejich specia-

lizaci předpokládali vyšší úroveň základní výkon-

nosti než má obecná populace. To byl také hlavní 

důvod, proč se zabýváme úrovní výkonnosti těchto 

studentek. 

Domníváme se, že budoucí profese ergotera-

peuta vyžaduje v souvislosti s charakterem pracov-

ní zátěže i vysokou kvalitu svalové koordinace a 

proto jsme zařadili do zjišťování výkonnosti i IBT.  
 

BMI  

Vypočítaný průměrný index BMI  patří podle 

norem Riegrové & Ulbrichové (1993) do skupiny 

„normální hodnota“ (tab. 5). U tohoto souboru mělo 

podváhu 12 studentek, ale pouze 4 nadváhu. 

Můžeme konstatovat, že složení těla je v souladu 

s populačním průměrem a výsledné hodnoty nás 

vedou k přesvědčení, že studentky tohoto oboru 

kontrolují svoji hmotnost. Z aspektu temperamentu 

mají vyšší hodnoty než je průměr soubory Cn a Be 

(tab. 6 a 7), nejde však o statistickou významnost. 

Záporné vyšší korelační koeficienty u souborů B lze 

dobře zdůvodnit snahou o dobře vypadající postavu 

(tab. 9). 
 

Motorické testy 

Výsledky nepotvrdily naší první hypotézu, že 

úroveň výkonnosti v motorických testech studen-

tek ergoterapie bude ve srovnání s obecnou popu-

lací vyšší. Výrazně podprůměrných hodnot dosáhly 

tyto studentky v progresivním člunkovém běhu na 

20 metrů (fáze) a v testu skok daleký z místa 

odrazem snožmo a podprůměrných hodnot pak v 

lehu-sedu opakovaně po dobu jedné minuty. Na 

základě zkušenosti s testem progresivní člunkový 

běh na 20 metrů jsme se snažili studentky maxi-

málně motivovat.  Výsledky ukázaly, že vytrvalost 

u studentek závisí především na volních vlastnos-

tech, které v oblasti tělesné aktivity studentkám 

chyběly, což potvrdil i druhý vytrvalostní test leh-

sed opakovaně po dobu jedné minuty. Vytrvalostní 

schopnosti mají však mezi ostatními motorickými 

schopnostmi nejzřetelněji vymezený vztah ke kon-

ceptu lidského zdraví. Jejich úroveň reflektuje 

funkční kapacitu a připravenost organismu opti-

málně reagovat na stresové faktory zevního pro-
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středí (Jurca et al., 2005). Uvedené výsledky jsou 

v rozporu s testem aerobní zdatnosti – Katch-

McArdle Step Testem, z něhož vyplývá, že orga-

nismus probandů byl schopen lepších výsledků 

v oblasti vytrvalosti. Obecnou populaci převyšo-

valy studentky ergoterapie pouze v testu hluboký 

předklon v sedu.  

Z hlediska temperamentu má sice vyšší hodnoty 

než jsou průměry u všech testů soubor Be vyšší 

extraverze (tab. 7), ale předpokládali jsme, že půjde 

o větší rozdíly i o statistickou významnost. U 

dimenze neuroticismu (tab. 6), jsme žádné pravi-

delné rozdíly nezaznamenali. Výpočtem interkore-

lací dimenzí temperamentu a testů jsme chtěli zjistit, 

zda jednotlivé dimenze mají vliv na výsled-né 

hodnoty, korelační koeficienty jsou uvedeny v tab. 

9. Oproti předpokladům jsme sice zazname-nali 

vyšší korelační koeficienty u souboru Be u silových 

testů a flexibilitě, ale ani v jednom případě nejde o 

statistickou významnost. Přisuzu-jeme to nižšímu 

počtu probandů v jednotlivých souborech. 

Neprokázali jsme, že úroveň výkon-nosti 

v motorických testech studentek ergoterapie bude 

významně ovlivněna dimenzemi tempera-mentu 

především vyšší extraverzí. 
 

Iowa Brace test 

Testová baterie Iowa Brace testu obsahuje koor-

dinačně náročné pohyby, rovnovážné a koordi-

nační tělesná cvičení, některé položky je možno 

pokládat i za test flexibility. V tab. 8A jsou výsled-

né hodnoty Iowa Brace testu medián, modus a 

variační rozpětí jak pro celý soubor, tak i pro obě 

dimenze. V tab. 8B je pak uvedeno splnění normy 

Komeštíka (2006) jednotlivými probandy a opět jak 

pro celý soubor, tak i pro obě dimenze. Měkota & 

Novosad (2005) uvádí, že maximální výkonnost 

v koordinačních schopnostech je v období 20 – 30 

let věku. Z výsledků vyplynulo, že 31,3% studen-

tek Ergoterapie test nesplnilo a my můžeme 

usuzovat na nízký rozvoj koordinačních schopností 

v rámci školní tělesné výchovy v předcházejícím 

studiu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o student-

ky prvního roku studia, můžeme předpokládat, že na 

další rozvoj koordinačních schopností bude mít vliv 

studium daného oboru. Ve výsledcích jsme uvedli, 

že jsme nezjistili rozdíly 2 - testem mezi 

jednotlivými soubory na úrovní statistické vý-

znamnosti a z tohoto důvodu je ani neuvádíme 

v tabulkách 8A, 8B. Výsledky i této testové baterie 

popírají obě hypotézy. 

ZÁVĚR 

Pro odpověď na cíl a hypotézy našeho sdělení 

jsme nashromáždili hodnoty 36 studentek studij-

ního oboru Ergoterapie na FZS UJEP v Ústí n. L. 

Studentky jsme změřili v těchto testech: progre-

sivní člunkový běh na 20 metrů, hod plným míčem 

obouruč 2 kg těžkým, skok daleký z místa odrazem 

snožmo, výdrž ve shybu na hrazdě - držení pod-

hmatem, leh-sed opakovaně po dobu jedné minuty, 

hluboký předklon v sedu, Iowa Brace test a dále 

jsme ze somatických znaků vypočítali BMI. Pro 

zjištění dimenzí temperamentu byl studentkám 

položen Eysenckův standardizovaný osobnostní 

dotazník (EOD).  
 

Z výsledků vyplynulo: 

 Vypočítaný průměrný index BMI  patří podle 

norem Riegrové & Ulbrichové (1993) do skupi-

ny „normální hodnota“. Můžeme konstatovat, že 

složení těla obou souborů je v souladu s po-

pulačním průměrem a zároveň to potvrzuje, že 

studentky vysoké školy kontrolují svojí hmot-

nost. 

 Výsledky nepotvrdily naší 1. hypotézu, že úro-

veň základní výkonnosti studentek ergoterapie 

bude ve srovnání s obecnou populací vyšší, i 

když v testu hluboký předklon v sedu byly nad-

průměrné ve své věkové kategorii. V ostatních 

testech byly studentky průměrné až výrazně 

podprůměrné.  

 Výsledky nepotvrdily ani naší 2. hypotézu, že 

úroveň výkonnosti v motorických testech stu-

dentek ergoterapie bude významně ovlivněna 

dimenzemi temperamentu. 
  

Z vypočítaných statistických charakteristik a 

korelačních koeficientů lze vyvodit závěr, že tomu 

tak není. 

 

SEZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ 

BALCAR, K. (1991). Úvod do studia psychologie 

osobnosti. Chrudim: Mach. 

CRAIG, C. L., MARSHALL, A. L., SJÖSTRÖM, 

M., BAUMAN, A. E., BOOTH, M. L. & 

ČEPIČKA, L. (1999). Stanovení obtížnosti 

motorického testu. Česká kinantropologie. 3(1). 

87-94. 

ČEPIČKA, L. (1999). Stanovení obtížnosti moto-

rického testu. Česká kinantropologie. 3(1). 87-

94. 

EYSENCK J. H. & EYSENCK S. B. G. (1968). 

Příručka pre administráciu a interpretáciu 



Zdravotnícke listy, Ročník. 4, Číslo 2,  2016                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

 

18 

testu.Bratislava: Psychodiagnostické a didaktic-

ké testy. 

HÖSCHl, C, LIBIGER, J. & ŠVESTKA J., (2002). 

Psychiatrie. Praha: TIGIS.  

JURCA, R. et al. (2005) Assessing Cardio-

respiratory Fitness Without Performing Exer-

cise Testing. American Journal of Preventive 

Medicine, vol. 29, no. 3. 185-193. 

KOHOUTEK, R. (2002). Základy užité psycho-

logie. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 

KOLÁŘ, V., MĚKOTA, K. & ŠORM, G. (1989). 

Pohybová výkonnost a tělesný rozvoj studu-

jících 1. ročníku vysokých škol ČSSR 1986. In: 

Sborník Tělesná kultura. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci. 

KOMEŠTÍK, B. (2006). Kinantropologie - 

Antropomotorika - Metodologie. (1. vyd.) 

Olomouc: Univerzita Palackého. 

KYNŠTOVÁ, H. & HAVEL, Z. (2014). Zdravotně 

orientovaná zdatnost studentek ergoterapie na 

Fakultě zdravotnických studií Univerzity J.E. 

Purkyně Ústí nad Labem.  Zdravotnícke listy, 2 

(2), 67-73. 

MÁČEK, M., & RADVANSKÝ, J. (2011). 

Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. 

Praha: Galén.  

MĚKOTA, K., KOVÁŘ, R. et al. (1996). Unifittest 

(6 – 60). Manuál pro hodnocení základní 

motorické výkonnosti a vybraných charak-

teristik tělesné stavby mládeže a dospělých v 

České republice. Ostrava: Pedagogická fakulta 

Ostravské univerzity.  

MĚKOTA, K. & NOVOSAD, J. (2005). Motorické 

schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, Fakulta tělesné kultury. 

MĚKOTA, K. & CUBEREK, R. (2007). Pohybové 

dovednosti-činnosti-výkony. Olomouc: Univer-

zita Palackého.  

PAULÍK, M. (2012). Vývoj základní motorické 

výkonnosti studentů 1. ročníků prezenčního 

bakalářského studia Matematicko-fyzikální 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze od roku 1992 

do roku 2011. Rigorózní práce. Pedagogická 

fakulta, UK Praha.  

POLLOCK, M. L. & WILMORE, J. (1990). 

Exercise in health and disease: Evaluation and 

prescription for prevention and rehabilitation. 

Philladeplhia: W. B. Saunders. 

RIEGROVÁ, J., & ULBRICHOVÁ, M. (1993). 

Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově 

a sportu. Olomouc: Univerzity Palackého 

v Olomouci, PF. 

SVOBODA, M. (1999). Psychologická diag-

nostika dospělých. Praha: Portál. 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR, č. 55/2011 

Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a 

jiných odborných pracovníků. 

VYMĚTAL, J. (2003). Lékařská psychologie. 

Praha: Portál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdravotnícke listy, Ročník. 4, Číslo 2,  2016                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

 

19 

VPLYV TELESNEJ HMOTNOSTI NA TVAR KLENBY NOHY U DETÍ 

BODY WEIGHT INFLUENCE ON THE SHAPE OF FOOT ARCH IN CHILDHOOD 
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ABSTRAKT 

Cieľ: Našim cieľom bolo zistiť, či má stav telesnej hmotnosti 

u detí vplyv na tvar klenby nohy.  

Prieskumná vzorka: Prieskumu sa zúčastnilo 50 detí vo veku 11 

a 12 rokov (16 dievčat, 34 chlapcov). Vyšetrených tak bolo 100 

detských nôh. 

Metodika: Stav telesnej hmotnosti bol hodnotený podľa per-

centilových grafov pre chlapcov a dievčatá. Stav klenby nohy 

bol hodnotený pomocou podoskopu s polarizovaným svetlom. 

Metódou podľa Chippaux – Šmiřáka bol vypočítaný index 

nohy. 

Výsledky: Výsledky naznačujú, že klenba nohy má u detí 

s vyvíjajúcim sa myoskeletálnym systémom tendenciu klesať 

pri zvyšujúcej sa telesnej hmotnosti. Pri zníženej klenbe nohy 

bola väčšia relatívna početnosť detí s nadváhou až obezitou. 

Záver: Každý kilogram navyše je záťažou pre pohybový sys-

tém. Preto je potrebné zabezpečiť deťom dostatok pohybovej 

aktivity s využitím kvalitnej obuvi. Samotná pohybová aktivita 

posilňuje  svaly nohy a súčasne zamedzuje vzniku nadváhy až 

obezity, ktoré  sú považované za hlavný rizikový faktor 

získanej plochej nohy u detí. 
 

Kľúčové slová: Klenba nohy. Telesná hmotnosť. Nadváha. 

Obezita. Plochá noha. 
 

ABSTRACT 

Aim: Our aim was to determine whether a body weight have 

influence on shape of foot arch in childhood.  

Research sample: Participated in the survey 50 children aged 

between 11 and 12 years (16 girls, 34 boys). We examined 100 

children's feet and foot arches. 

Methodology: Body weight status was evaluated according to a 

centile chart for boys and girls. The shape of foot arch was 

analysed using podoscope with polarized light. Index of foot 

arch was evaluated according to Chippaux - Smirak method. 

Results: Our results indicate that the foot arch in children with 

evolving musculoskeletal system tends to decrease with 

increasing body weight. In children with decreased foot arch 

was greater relative frequency of overweight. 

Conclusion: The overweight is a burden on the musculoske-

letal system. It is therefore necessary to ensure enough physical 

activity to children and quality footwear. Physical activity 

strengthens the muscles of the foot and also prevents body 

overweight and obesity, which are considered the major risk 

factor of acquired flat foot in childhood. 
 

Key words: Foot arch. Body weight. Overweight. Obesity. Flat 

foot. 
 
 

ÚVOD 

Ľudí s nadváhou a obezitou vo svete stále 

pribúda, dokonca sa už hovorí o celosvetovej epi-

démii obezity. Nadváha a obezita sa však čoraz viac 

týkajú aj detí. Viaceré zdroje uvádzajú, že nadmerná 

telesná hmotnosť až obezita sa negatívne podieľajú 

na formovaní klenby nohy u detí, čím sa zvyšuje 

riziko vzniku plochej nohy. Zdravá klenba nohy je 

pritom dôležitá pre správne postavenie vyššie 

uložených segmentov – členkových kĺbov, 

kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, panvy a teda aj 

chrbtice. Funkčné svalové reťazce prenášajú poru-

chu statiky nohy do celého tela, čím môžu vznikať 

bolesti funkčného pôvodu aj vo vzdialenejších 

segmentoch od nohy s porušenou klenbou. Nadvá-

ha až obezita celý tento stav ešte zhoršujú. Hmot-

nosť hornej polovice tela totiž dopadá na panvu 

a následne sa prenáša na obe dolné končatiny až do 

oblasti nôh. Na tak malú plochu akou je chodidlo 

a jeho klenba sú preto kladené veľké stabilizačné 

a súčasne aj flexibilné nároky. Len zdravé chodidlo 

je schopné zabezpečiť správne fungovanie nohy, 

flexibilnú chôdzu a zdravé držanie tela. V priebehu 

rastu však môže z rôznych príčin dochádzať k 

insuficiencii svalov a väzov držiacich klenbu nohy, 

čo má negatívny vplyv na formovanie a funkciu 

chodidla. 
 

KLENBA NOHY U DETÍ 

Detská noha sa vyvíja do šiesteho až siedmeho 

roku života. Dovtedy u detí bežne nachádzame val-

gózne postavenie kalkanea a intrarotačné postave-

nie v bedrových kĺboch. Za prelomový ortopédi 

považujú šiesty rok života, kedy sa u zdravo sa 

vyvíjajúcich detí vyrovnáva valgotizácia piet 

(Dungl, 2014; Gallo, 2011). Kolář (2009) uvádza, 

že pozdĺžna kosťami podmienená klenba je zalo-

žená už pri narodení, v dojčenskom veku je však 

vyplnená tukovým vankúšikom, čo vedie k dojmu 

plochej nohy. Preto je aj plochá noha u detí do tre-

tieho roku života považovaná za fyziologický nález 

a väčšinou býva lokalizovaná bilaterálne. Klinicky 

zreteľnou sa pozdĺžna klenba stáva až po druhom 

roku života, kedy na plantograme môžeme spozo-

rovať postupné zväčšovanie konkávneho zakrive-

nia na mediálnej strane nohy, ktoré sa s pribúda-
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júcim vekom zväčšuje. Za patologický nález pova-

žujeme, ak u detí nad tri roky života takéto 

konkávne zakrivenie chýba. V horšom prípade 

môže byť na plantograme viditeľné zakrivenie 

konvexné (Adamec, 2005; Málková, 2014). Podľa 

závažnosti nálezu na plantograme sa plochá noha 

rozdeľuje na tri klinické stupne (obrázok 1). 

V prvom stupni je mediálna časť pozdĺžnej klenby 

nohy pri záťaži menej vykrojená, ale stále viditeľ-

ná. V druhom stupni mediálne vykrojenie úplne 

absentuje a v treťom stupni je už mediálny okraj 

nohy konvexný (Adamec, 2005; Lohnert, 2009). 
 

 
Obrázok 1  Klinické stupne plochonožia (Modifikované 

podľa: Adamec, 2005, s. 195, Jeřábek, online) 
 

So zdravými nohami sa rodí až 90% detí. 

V priebehu vývoja sa však vplyvom rozličných 

exogénnych a endogénnych faktorov môže klenba 

nohy meniť a vyformovať sa do patologického 

tvaru. Polák (2009) uvádza že v mladšom škol-skom 

veku má už každé druhé až tretie die-ťa poklesnutú 

pozdĺžnu alebo priečnu klenbu nohy. 
 

Nadváha a obezita ako rizikový faktor poru-

šenej klenby nohy u detí 

Zaradenie obezity k rizikovým faktorom je 

opodstatnené. Každý kilogram navyše, ktorý nosí-

me na svojom tele, predstavuje záťaž pre organiz-

mus. Touto záťažou trpí celý myoskeletálny sys-

tém a teda i samotné nohy, ktoré musia niesť 

nadmernú hmotnosť. Pastucha (2011) spresňuje, že 

pokles pozdĺžnej i priečnej klenby nohy u obéz-

nych ľudí je spôsobený tým, že obézny jedinec stojí 

na širokej báze, čo vedie k valgóznemu postaveniu 

kolien a členkov. Takéto postavenie stáča nohu do 

pronácie čo má za následok pokles klenby. 

Väzivový a svalový systém nohy sa síce snaží 

klenbu stabilizovať, no nie vždy je pevnosť väzov 

a sila svalov postačujúca. Vplyvom ich 

preťažovania sa vyvíja ich insuficiencia a postupne 

dochádza k znižovaniu klenby nohy. Chen (2009) 

so svojím tímom sledovali výskyt plochých nôh 

u päť až trinásťročných detí. Z ich výsledkov 

vyplýva, že u detí s nadváhou až obezitou je vyšší 

výskyt plochej nohy v porovnaní s deťmi s nor-

málnou hmotnosťou. Podobne aj Reigerová (2005) 

sledovala morfológiu nohy u jedenásť až štrnásť-

ročných detí s obezitou, pričom sa potvrdil výskyt 

plochej nohy u 61,01% obéznych chlapcov 

a u 65,68% obéznych dievčat. Deťmi mladšieho 

školského veku sa zaoberala Topolářová (2008). 

Podľa nej sa plochá noha vyskytuje až u 82% detí 

mladšieho školského veku trpiacich nadváhou. 

V porovnaní s deťmi s normálnou telesnou hmot-

nosťou je to o 11% viac. Evans (2010) tvrdí, že 

plochá noha sa vyskytuje približne u 51% detí 

s nadváhou, u 62% obéznych detí a u 42% detí 

s normálnou telesnou hmotnosťou. 
 

CIEĽ PRIESKUMU 

Cieľom prieskumu bolo zistiť, či má stav teles-

nej hmotnosti u detí vplyv na tvar klenby nohy. 

Predpokladali sme, že u detí s nadmernou hmot-

nosťou až obezitou, bude vyšší výskyt plochonožia 

v porovnaní s deťmi s normálnou alebo zníženou 

telesnou hmotnosťou. 
 

METODIKA PRIESKUMU 

Vyšetrili sme deti piatych ročníkov na základ-

nej škole. Vyšetrenie pozostávalo z merania teles-

nej hmotnosti a zo zhodnotenia stavu klenby nohy 

na podoskope. Stav telesnej hmotnosti sme 

hodnotili podľa percentilových grafov pre chlap-

cov a dievčatá. Na percentilových grafoch sú 

znázornené percentilové pásma, ktoré rozdeľujú 

stav  telesnej hmotnosti do šiestich skupín. Pre účely 

nášho prieskumu sme nevyužili delenie na šesť 

skupín, ale len na tri skupiny a to na zníženú 

hmotnosť, normálnu hmotnosť a nadváhu až 

obezitu (tabuľka 1). Stav telesnej hmotnosti detí 

sme tak určili na základe pohlavia, veku a telesnej 

hmotnosti dieťaťa. Na meranie telesnej hmotnosti 

sme použili digitálne lekárske váhy s presnosťou 

merania na dve desatinné miesta. 
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Tabuľka 1 Hodnotenie detských percentilových grafov (Čambal, online) 
 

Percentilové pásma Hmotnostné skupiny Hmotnostné skupiny v prieskume 

nad 97 obezita 

nadváha až obezita 90-97 nadmerná hmotnosť 

75-90 nadváha 

25-75 normálna hmotnosť normálna hmotnosť 

3-25 znížená hmotnosť 
znížená hmotnosť 

pod 3 nízka hmotnosť 
 

Stav klenby nohy sme hodnotili pomocou podo-

skopu s polarizovaným svetlom. Na odtlačkoch nôh 

sme merali najužšie a najširšie miesto. Hodnoty sme 

dosadili do vzorca pre výpočet tzv.  indexu nohy 

(podľa metódy Chippaux – Šmiřáka). Ak sa index 

nohy pohybuje v rozmedzí od 0,1 do 45,0 ide 

o fyziologicky klenutú klenbu nohy. Ak má 

výsledný index hodnotu viac ako 45,0 ide o zníženú 

klenbu nohy. Ak bola oblasť prednožia a zadnožia 

prerušená, stav sme diagnostikovali ako vysoká 

klenba nohy. 
 

PRIESKUMNÁ VZORKA 

Prieskumu sa zúčastnili žiaci piatych ročníkov. 

Žiakom boli pred vykonávaním prieskumu rozdané 

informované súhlasy pre rodičov. Rozdali sme 86 

informovaných súhlasov a vrátilo sa nám 50 súhla-

sov s kladnou odpoveďou (58,14%). Pracovali sme 

teda s prieskumnou vzorkou 50 detí. Celkovo sme 

tak vyšetrili 100 detských nôh. Z uvedeného počtu 

bolo 16 dievčat (32,00%) a 34 chlapcov (68,00%). 

Deti boli vo veku 11 a 12 rokov.  
 

VÝSLEDKY PRIESKUMU 

Na základe výsledkov podľa percentilových 

grafov bola najpočetnejšou skupinou skupina detí so 

zníženou telesnou hmotnosťou (až 62% detí). 

Skupinu detí s normálnou telesnou hmotnosťou 

tvorilo 32% detí a do skupiny detí s nadváhou 

až obezitou bolo zaradených len 6% detí. Hmot-

nostný rozdiel medzi chlapcom s najnižšou teles-

nou hmotnosťou a chlapcom s najvyššou telesnou 

hmotnosťou bol až 26 kg, pričom vekový rozdiel 

medzi nimi bol cca 1 rok. Rovnaký hmotnostný 

rozdiel (26 kg) sme zaznamenali aj u dievčat. 

Z celkového počtu 100 vyšetrených detských 

nôh bola u 59 nôh zistená fyziologicky klenutá 

klenba, u 26 nôh sme zistili zvýšenú klenbu nohy 

a len u 15 nôh sme potvrdili zníženú klenbu nohy. 

Časté boli aj stranové asymetrie (napr. pravá noha 

mala fyziologicky klenutý tvar klenby nohy, ale 

vľavo sme zaznamenali klenbu zníženú, prípadne 

zvýšenú), ktoré môžu mať súvis s dominanciou 

dolných končatín. Priemernú telesnú hmotnosť pri 

jednotlivých typoch klenieb znázorňuje tabuľka 2. 

Tabuľka súčasne zaznamenáva aj rozdiely medzi 

chlapcami a dievčatami. Indexy nôh sa u chlapcov 

pohybovali v rozmedzí od 1,5 do 58,33 čo 

z klinického hľadiska znamená stav od fyziolo-

gického klenutia klenby nohy prvého stupňa až po 

stredne závažnú plochú nohu (druhý stupeň 

plochonožia). U dievčat sa index nôh pohyboval 

v rozmedzí od 9,09 do 45,45, čo z klinického hľa-

diska znamená stav od fyziologického klenutia 

klenby nohy prvého stupňa až po mierne závažnú 

plochú nohu (prvý stupeň plochonožia). V rámci 

zníženej klenby nohy nebolo teda na základe 

vypočítaného indexu nohy prítomné veľmi závažné 

zníženie klenby, resp. tretí stupeň plochonožia. 

Najväčšia priemerná telesná hmotnosť bola zistená 

pri zníženej klenbe nohy (platí aj v súbore chlap-cov 

aj dievčat). U chlapcov aj dievčat však táto 

priemerná telesná hmotnosť bola stále v rámci 

percentilového pásma normy, nie nadváhy až obe-

zity. Najmenšiu priemernú telesnú hmotnosť sme 

zaznamenali pri zvýšenej klenbe nohy (platí aj 

v súbore chlapcov aj dievčat). V prípade zvýšenej 

klenby nohy bola priemerná telesná hmotnosť 

chlapcov aj dievčat pod percentilovým pásmom 

normy prislúchajúcom 11 a 12 ročným dievčatám 

a chlapcom, čo znamená  zníženú telesnú hmot-

nosť. Ak by sme sledovali stav telesnej hmotnosti 

pri jednotlivých typoch klenieb nôh (obrázok 2) 

zistíme, že pri zníženej klenbe bola väčšia počet-

nosť detí s nadváhou až obezitou a súčasne aj 

menšia početnosť detí s telesnou hmotnosťou pod 

percentilovým pásmom normy v porovnaní s fyzio-

logicky klenutou klenbou a zvýšenou klenbou. 

No zároveň musíme konštatovať, že s nadváhou 

sme sa stretli aj u detí so zvýšenou klenbou nohy 

a to v 5% prípadov. U detí s fyziologicky klenutou 

klenbou sme nadváhu a obezitu nezaznamenali. 

Rovnako musíme zdôrazniť aj skutočnosť, že pri 

zníženej klenbe nohy sme sa až v 53,33% prípadov 

stretli so zníženým stavom telesnej hmotnosti. 
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Tabuľka 2 Vzťah medzi tvarom klenby nohy a telesnou hmotnosťou 
 

 

Klenba nohy Telesná hmotnosť 

stav klenby 
relatívna početnosť 

(%) 

priemerná telesná 

hmotnosť (kg) 
stav telesnej hmotnosti 

 

znížená 15,00 41, 74 --- 

fyziologická 59,00 38, 22 --- 

zvýšená 26,00 35, 08 --- 

 

znížená 17,65 41, 92 norma 

fyziologická 54,51 38,24 norma 

zvýšená 27,94 35,10 znížená 

 

znížená 9,38 40, 88 norma 

fyziologická 68,75 39, 12 norma 

zvýšená 21,88 34, 86 znížená 

 

 
Obrázok 2 Vzťah medzi tvarom klenby nohy a telesnou 

hmotnosťou 
 

Naše výsledky teda skutočne naznačujú, že 

klenba nohy má u detí s vyvíjajúcim sa myoskele-

tálnym systémom tendenciu klesať pri zvyšujúcej sa 

telesnej hmotnosti. Každé kilo navyše sa tak stáva 

záťažou a to nielen pre pohybový systém, ale aj pre 

celý vyvíjajúci sa organizmus. 
 

DISKUSIA A ZÁVER 

Pastucha a kol. (2011) uvádzajú, že v rámci celej 

európskej únie postihuje nadváha takmer jedno 

dieťa zo štyroch. V našom súbore 50 testo-vaných 

11 a 12 ročných detí sa potvrdila nadváha len u 6% 

detí. Nadváha je podľa Kobrovej (2012) uvádzaná 

ako najčastejšia príčina vzniku plocho-nožia. 

Málkovej práca (2014) potvrdila teóriu, že zvýšená 

telesná hmotnosť sa podieľa na znižovaní klenby 

nôh a vzniku plochej nohy. Nadmernú telesnú 

hmotnosť považujú za významný rizikový faktor 

poklesu klenby nohy aj Vítek (2008), Levitová 

(2016), Evans (2010) a iní. My sme dospeli 

k podobným záverom. Naše výsledky naznačujú, že 

klenba nohy má u detí s vyvíjajúcim sa 

myoskeletálnym systémom (a teda s neukon-čeným 

kostným rastom) tendenciu klesať pri zvyšujúcej sa 

telesnej hmotnosti. Každý kilogram navyše sa tak 

stáva záťažou a to nielen pre pohybový systém, ale 

aj pre celý vyvíjajúci sa mladý organizmus. 

Náš súbor tvorilo 50 detí. Celkovo sme teda 

vyšetrili a zhodnotili stav klenby nohy na 100 

detských nohách. Na začiatku realizácie nášho 

prieskumu sme pritom oslovili rodičov 86 detí. Až 

36 rodičov nám neposkytlo informovaný súhlas. 

Rodičov 36 detí (42%) teda zrejme nezaujímalo, či 

ich dieťa má zdravo sa formujúcu klenbu nohy 

alebo nie. Na základe osobného rozhovoru s testo-

vanými deťmi, ktorý prebiehal spontánne počas 

vyšetrenia, sa nám niektoré deti „pochválili“, že 

nosia v topánkach ortopedické vložky. Na naše 

prekvapenie mnohým z týchto detí sme na základe 

výsledkov nášho vyšetrenia diagnostikovali klenbu 

nohy zvýšenú. Keď sme sa týchto detí spýtali, či už 

niekedy absolvovali podobné vyšetrenie, buď si 

nevedeli spomenúť, alebo ich odpoveď bola 

negatívna. Sme názoru, že práve v detskom veku, 

kedy sa organizmus vyvíja,  by sa mal klásť dôraz 

na prevenciu vzniku plochej nohy. Táto prevencia 

by však nemala zahŕňať svojvoľné (a často 

zbytočné) vkladanie ortopedických vložiek do 

obuvi dieťaťa. Potrebné je zabezpečiť deťom 

dostatok pohybovej aktivity s využitím kvalitnej 

obuvi. Samotná pohybová aktivita posilňuje  svaly 

nohy stabilizujúce klenbu. Primeraná pohybová 

aktivita súčasne zamedzuje vzniku nadváhy až 

obezity, ktoré  sú považované za hlavný rizikový 

faktor získanej plochej nohy u detí. 
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ABSTRAKT 

Plochá noha patrí medzi najčastejšie deformity nohy. Na jej 

vzniku sa podieľajú rozličné rizikové faktory. Najčastejšie sa 

uvádza časté nosenie anatomicky nevhodnej obuvi. Neliečená 

plochá noha môže byť zdrojom chronickej bolesti v pohy-

bovom systéme, čím znižuje kvalitu života jedinca. Tomuto sa 

dá predchádzať preventívnymi opatreniami medzi ktoré patrí aj 

výber správnej obuvi a edukácia obyvateľstva v tejto oblasti. 

Práve charakteristika zdravotne nezávadnej obuvi a rizikovej 

obuvi je náplňou nášho príspevku. 

 

Kľúčové slová: Plochá noha. Klenba nohy. Obuv 

 

ABSTRACT 

Flat foot is the most common deformity of the foot. On its 

formation are participated the various risk factors. The most 

frequently are described preference anatomically unsuitable 

footwear. Untreated flat feet can be a source of chronic pain in 

the locomotor system and can leads to decreased level of quality 

of life. This can be prevented by preventive measures which 

include choosing the healthy correct footwear. Characteristics 

of healthy correct footwear and not healthy correct footwear is 

the content of our contribution. 

 

Keywords: Flat feet. Foot arch. Footwear 

 

 

ÚVOD 

Ľudská noha je bohatým zdrojom proprioceptív-

neho vnímania vďaka ktorému si uvedomujeme 

polohu a pohyb jednotlivých segmentov tela. 

Kvalitné proprioceptívne vnímanie nohy je podmie-

nené správnym tvarom klenby nohy. Ak klenba 

nohy nie je správne vyformovaná, nemožno od 

porušenej kvality prichádzajúcej proprioceptívnej 

informácie očakávať ideálnu motorickú odpoveď. 

Porucha klenby nohy mení postavenie kraniálne 

uložených segmentov tela, kĺby nie sú v centro-

vanom postavení a menia sa motorické stereotypy. 

Ak porucha pretrváva dlhodobo a zanedbá sa liečba, 

môže byť plochá noha zdrojom chronickej bolesti 

v myoskeletálnom systéme, čím sa znižuje kvalita 

života jedinca. Tomuto sa dá predchádzať včasnou 

detekciou ochorenia počas rastu dieťaťa a vyhý-

baním sa rizikovým faktorom podmieňujúcim vznik 

plochej nohy. Z rizikových faktorov sa  najčastejšie 

uvádza dlhodobá preferencia anatomicky nevhod-

nej obuvi. 
 

KLENBA NOHY A OBUV 

Tvar a materiál obuvi podlieha súčasným 

módnym trendom. Žiaľ, nie vždy módna obuv spĺňa 

aj základné ortopedické požiadavky. Na mieru šitú 

obuv dnes nosí málokto. Noha sa väčšinou musí 

pasívne prispôsobiť tvaru vyrábanej módnej obuvi, 

ktorá je často anatomicky nevhodná. Obuv, ktorú 

nosíme by mala zodpovedať anatomickému tvaru 

nohy (Ledvinková 1999). Klementa (1987) odpo-

rúča obuv o centimeter dlhšiu v porovnaní so sku-

točnou dĺžkou nohy. Podľa Pavlačkovej (1999) má 

dobrá obuv „sedieť“ za podmienok statických v 

odľahčení (sed), statických pri zaťažení nohy (stoj), 

dynamických (chôdza, beh, skok) a má dobre sedieť 

i napriek rôznym klimatickým zmenám (teplo, 

vlhkosť). Dôraz sa kladie na dostatočný priestor pre 

prednožie, ohybnú podrážku a absenciu podpätku. 

Predná časť obuvi by mala byť rozšírená, aby  prsty 

nohy mohli byť pohodlne uložené a kĺby prednožia 

sa mohli podieľať na fáze odrazu a udržiavaní 

rovnováhy. Podľa názoru Šelingerovej a kol. (2014 

s. 147) „kvalitná obuv zabezpečuje stabilitu nohy a 

jej funkcie (pružnosť a absorpciu nárazov) a 

zabraňuje šíreniu kinetických stresov na štruktúru 

nohy“. Tichý (2008) dopĺňa, že správna obuv má 

pätu nastaviť do kolmého postavenia voči podložke. 

Ak má však niekto anatomicky sformované varózne 

alebo valgózne postavenie v členkových kĺboch, 

ktoré ho nijakým spôsobom neobmedzuje, odporú-

ča tento individuálny tvar nohy rešpektovať a silovo 

ho nekorigovať. Reflexnou cestou a vplyvom svalo-

vého reťazenia by totiž mohli vzniknúť funkčné 

kĺbové blokády. 

Opatrný treba byť pri ortopedických podporách 

pasívne držiacich klenbu nohy. Ide o rôzne ortope-

dické vložky, „srdiečka“ držiace vrchol klenby 

nohy alebo fixátory členkov. Takéto pomôcky bez 

cieleného cvičenia nôh vedia klenbe nohy skôr 
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ublížiť ako pomôcť, pretože preberajú funkciu 

väzivového a svalového systému. Platí pravidlo, že 

čím viac bude klenba nohy udržiavaná pasívne, tým 

menej bude držaná aktívne (Hermachová 1998). 

Podobný názor zastáva aj Poul (1999), ktorý varuje 

pred zbytočným používaním ortopedických vložiek 

pri zdravo sa vyvíjajúcej klenbe nohy. Zbytočné 

používanie ortopedických vložiek môže byť v dos-

pelosti zdrojom viacerých problémov v posturál-

nom systéme. Zároveň však dodáva, že v prípade 

patologicky vyvíjajúcej sa klenby môže mať ich 

používanie terapeutický efekt. Tu však odporúčame 

kombináciu nosenia vložiek a aktívneho cvičenia 

svalov nohy. Stále však nie je jednoznačne vedecky  

preukázaný terapeutický efekt (korekcia klenby 

nohy) používania ortopedických vložiek do topá-

nok. Larsen (2009) píše, že každé šieste dieťa nosí 

v topánkach ortopedické vložky, pričom len 15% 

z nich má lekársku indikáciu. Až 85% detí teda nosí 

ortopedické vložky zbytočne. Larsen (2005) je ná-

zoru, že správna záťaž nohy bez použitia ortopedic-

kých vložiek je pre klenbu nohy lepšia ako 

nesprávna záťaž s použitím ortopedických vložiek. 

Ak už teda používať ortopedické vložky, mali by 

byť vyhotovené na základe predchádzajúceho plan-

togramu. Vondrášová (2016, s. 39) kladie dôraz na 

spoluprácu podológa s fyzioterapeutom pri tvorbe 

ortopedických vložiek a tvrdí, že „aplikácia stielok 

zhotovených podológom bez zohľadnenia postu-

rálne-pohybových aspektov dieťaťa nie je efek-

tívna“. 

Pre nohy škodlivá je najmä obuv so zužujúcou sa 

špicou, obuv na vysokom podpätku, letná otvorená 

obuv – „žabky“ alebo „flip-flop šľapky“ (Balciera-

ková 2012). Napriek tomu, že o negatívnom vplyve 

takejto obuvi sa vie už desaťročia, stále ich fabriky 

vyrábajú a ľudia kupujú. Pritom až 98% všetkých 

získaných deformít nôh u dospelých je spôsobených 

nosením nevhodnej obuvi v detstve (Hlaváček 

1997). Zužujúce sa špice na topánkach neposkytujú 

dostatočný priestor pre prsty nôh, čím dochádza 

k ich stlačeniu k sebe a palce nôh sa tak dostávajú 

do valgozity (Pročková 2016). Čím rovnejšia je 

mediálna hrana obuvi, tým lepšie, pretože palec je 

uložený vo svojej anatomickej osi (Mayerová 

2016). Výskumu ohľadom nosenia „flip-flop šľa-

piek“ sa venovali Kokavec a Huraj (2003). Dospeli 

k záveru, že časté nosenie takejto obuvi zvyšuje 

riziko vzniku deformity nohy, predovšetkým však 

palcov. Popisuje sa však aj zvýšený výskyt poklesu 

pozdĺžnej klenby nohy. Noha pri nosení takejto 

obuvi nie je fixovaná a šmýka sa. Z opatrnosti je 

jedinec nútený robiť kratšie kroky čím sa nohy viac 

namáhajú.  

Problematické sú aj podpätky. Dlhodobé nosenie 

obuvi s vysokým podpätkom spôsobuje preťaženie 

prednožia a vznik deformity nohy (Gefen a kol. 

2002). Podľa Menza a kol. (2005) sa na vzniku orto-

pedických problémov chodidla podieľa už nosenie 

podpätkov vyšších ako 25 mm. Vysoké podpätky 

narúšajú prirodzenú mechaniku chôdze. Noha je 

totiž v topánke počas fázy opory fixovaná v plan-

tárnej flexii čo vedie ku skráteniu trojhlavého svalu 

lýtka. Okrem chôdze takáto obuv výrazne ovplyv-

ňuje aj základný posturálny stereotyp – stoj. Záťaž 

nohy sa v stoji presúva viac na prednú časť nohy čo 

postupne pri dlhodobom nosení obuvi s vysokým 

podpätkom vedie k poklesu najmä priečnej klenby 

nohy (obrázok 1) (Hermachová 1998). U žien, ktoré 

často nosia obuv na vysokom podpätku, odhalila 

elektromyografia nižšiu odolnosť svalov nohy 

a predkolenia voči únave (Bӧhmerová 2013). Podľa 

Cronina a kol. (2012) dlhodobé nosenie vysokých 

podpätkov vedie k zvýšenej svalovej únave a tak aj 

k postupnej insuficiencii aktívnych stabilizátorov 

klenby nohy. 
 

 
Obrázok 1 Vplyv vysokých podpätkov na posturu  (Modifikované: Ball [s.a.], Office [s.a.]) 



Zdravotnícke listy, Ročník. 4, Číslo 2,  2016                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

 

26 

Podrážka topánky by mala byť pevná, ale aj fle-

xibilná. Ak sa podrážka zohýba v oblasti mata-

tarzofalangeálnych skĺbení, zvyšuje sa riziko pokle-

su priečnej klenby nohy. Na trhu môžeme objaviť aj 

obuv s ľahko vyvýšenou podrážkou pod prednožím. 

Takéto vyvýšenie prednožia narúša fázu odvíjania 

chodidla a fázu odrazu počas chôdze. Nedochádza 

totiž k postupnému aktívnemu presunu záťaže cez 

laterálnu stranu pozdĺžnej klenby nohy a následne 

cez priečnu klenbu až k palcovému metatarzu, ale 

dôjde len k pasívnemu „zhupnutiu“ (Hermachová 

1998). 

Vplyvom rôznych typov obuvi na výskyt plochej 

nohy sa zaoberal Abolarina (2011). Z jeho výsled-

kov sa vplyv obuvi na zvýšený výskyt zníženej 

klenby nohy nepotvrdil. Štatistická významnosť sa 

však potvrdila pri porovnávaní výskytu zníženej 

klenby nohy v súbore probandov, ktorí nosili 

topánky a v súbore probandov, ktorí chodili bosí. 

Podobný prieskum sa realizoval aj pred viac ako 

dvadsiatimi rokmi. Z výsledkov vyplynulo, že väčší 

výskyt zníženej klenby nohy sa vyskytol u proban-

dov preferujúcich nosenie zatvorenej obuvi v po-

rovnaní s probandmi preferujúcimi nosenie sandál 

alebo papúč (Sachithanandam 1995). 

Benefity chôdze naboso nie sú pre fyziotera-

peutickú prax žiadnou novinkou. Chôdza naboso  

po prírodnom teréne sa bežne odporúča pacientom 

so zníženou klenbou nohy. Zahraničné štúdie preu-

kázali, že v krajinách, v ktorých si deti obuli svoje 

prvé topánky až približne v 16. roku života, bol 

menší výskyt plochej nohy (Kolář 2009). Noszvai-

Nagy (1999) však upozorňuje, že už pred viac ako 

pätnástimi rokmi jedna tretina detí nikdy nebehala 

naboso. Nosenie topánok na jednej strane zabraňuje 

poraneniu chodidla, no na strane druhej pracuje 

obuv ako dlaha, ktorá bráni adaptačnej funkcii nohy 

počas chôdze (Jančová 2013). Obuv tak obmedzuje 

aferentnú signalizáciu z oblasti chodidla a súčasne 

obmedzuje aj samotný pohyb nohy (Lewit 2001). 

Možno aj preto sa v poslednom období hľadalo 

riešenie na konštrukciu takého typu obuvi, ktorá by 

imitovala chôdzu naboso. Na trh sa tak dostala tzv. 

„barefoot obuv“, ktorá je charakteristická minimál-

nou hmotnosťou, plnou flexibilitou, nulovým pod-

pätkom, tenkou podrážkou nenarúšajúcou proprio-

ceptívne vnímanie nohy a súčasne poskytuje dosta-

tok priestoru pre prsty nôh. Obuv je konštruovaná 

tak, aby čo najmenej modifikovala prirodzenú 

funkciu pohybového aparátu (Klimpera 2016). 

Mayerová (2016) zdôrazňuje, že barefoot obuv je 

určená pre krátkodobú chôdzu po prírodnom teréne. 

Neodporúča ju ako formu vychádzkovej obuvi pre 

chôdzu po mestskej dlažbe, asfalte či betóne. Podľa 

nej takýto povrch nedáva nohe žiadne stimuly 

a noha je tak v barefoot obuvi za takýchto podmie-

nok nechránená a trpí. 

Ako možná náhrada chôdze naboso by mohla 

poslúžiť špeciálna obuv s oblým tvarom podrážky, 

ktorá bola vyvinutá začiatkom 21. storočia. Jej 

cieľom bolo aktivovať a posilniť oslabené svaly 

dolnej končatiny a súčasne odľahčiť kĺby. Podľa 

Jandovej a kol. (2013) sa viacero autorov zhoduje 

v tom, že nosenie tejto obuvi aktivuje aj drobné 

svaly nohy a súčasne sa presúva kontakt došľapu 

nohy viac na strednožie, čím sa zmierňuje záťaž 

kĺbov. Na základe uvedeného sa domnievame, že 

príležitostné nosenie tohto typu obuvi by mohlo 

pôsobiť protektívne na funkciu aktívnych i pasív-

nych stabilizátorov nohy. 
 

DETSKÁ OBUV 

Správna obuv je dôležitá už v ranom detstve 

a počas rastu. Nevhodná obuv v tomto období môže 

viesť k vzniku insuficiencie svalov nohy a k vzniku 

deformity nohy a dokonca môže mať za následok 

ireverzibilné poškodenie kostry chodidla v dospe-

losti. Z toho dôvodu treba klásť dôraz na správnu 

obuv už pri výbere prvých topánok pre dieťa, kedy 

sa klenba nohy ešte len formuje. Podľa Lewitovej 

(2016) je akákoľvek obuv pre dieťa, ktoré zatiaľ len 

leží, plazí sa, lezie a učí sa stavať na nohy zbytočná. 

Obuv odporúča až dieťaťu, ktoré už začína samos-

tatne chodiť. Vzhľadom na fyziologické zvláštnosti 

vyvíjajúceho sa detského chodidla sú na detské 

topánky kladené vysoké nároky. K dĺžke detského 

chodidla sa zvykne pripočítať „nadmiera“ (cca 12 

mm na pol roka), aby dieťa nenosilo malú obuv. 

Prvých 6 mm predstavuje potrebný voľný priestor 

pre prsty počas chôdze a druhých 6 mm sa pone-

cháva na rast nohy dieťaťa. Samotná detská topánka 

by mala byť pružná, ale opätok by mal byť pevný 

a tak poskytovať členku dostatočnú oporu. Prvých 6 

rokov má dieťa fyziologickú valgozitu kalkaneu  

a pevná topánka tak pomáha udržať členok v správ-

nom postavení (Adamec 2005). Dôležitým 

kritériom pre detskú obuv je aj hmotnosť. Koľko 

presne by však detská obuv mala vážiť sa nikde 

neudáva. Uvádza sa však, že „...každé navýšenie 

hmotnosti o 100g znamená, že denne nohy zdvihnú 

o jednu tonu navyše. Hmotnosť obuvi má byť pokiaľ 

možno čo najmenšia, obzvlášť u detskej obuvi, 
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pretože dieťa za deň urobí 12 až 18 tisíc krokov“ 

(Mayerová 2016, s. 60). Detská obuv tak svojim 

charakterom nesporne vstupuje do motorického 

vývoja dieťaťa (Wegener 2011). 

 

ŠPORTOVÁ OBUV 

Voľba športovej obuvi je ovplyvnená charak-

terom športu. Kým pre niektoré druhy športov je 

vhodná pevná a stabilná obuv, pre iné športy je zas 

vhodná voľná a ľahká obuv (Valmassy 1996). Sú 

však aj športy, kde športovci pre svoju aktivitu 

veľký výber obuvi nemajú. Ide najmä o hokej, 

korčuľovanie, lyžovanie, spoločenské tance, balet. 

Keď je noha fixovaná v pevnej športovej obuvi 

(korčule, lyžiarky, obuv na horskú turistiku) dochá-

dza k pasívnej fixácii nohy a tým sa tlmí až úplne 

obmedzuje proprioceptívne a exteroceptívne vní-

manie nohy. Takáto obuv potom preberá funkciu 

svalov nohy (Hermachová 1998). Aj preto sa na trh 

dostali špeciálne účelové vložky do topánok určené 

hlavne pre športovú obuv. Tieto vložky sú vystu-

žené v mieste pozdĺžnej a priečnej klenby a môžu 

byť individuálne upraviteľné. Na rozdiel od  bežnej 

ortopedickej vložky sú tieto určené pre „zdravé“ 

nohy k podpore klenby pri zvýšenej fyzickej náma-

he, predovšetkým teda pri športových aktivitách. 

Podľa Maršákovej (2007) by ich používanie malo 

predchádzať skorému nástupu únavy nôh. 
 

CHÔDZA NABOSO 

Na zdravé formovanie klenby nohy má priaznivý 

vplyv chôdza naboso po nerovnom teréne. Takto 

nerovnomerný terén dokonale umožňuje spevňovať 

a trénovať svalstvo chodidla. Larsen (2005) sa vo 

svojej publikácii odvoláva na štúdiu Noszvaia-

Nagyovej pochádzajúcu z roku 1999, čím upozor-

ňuje, že už pred viac ako pätnástimi rokmi jedna 

tretina detí nikdy nebehala naboso. Našťastie, 

v súčasnosti prebiehajú snahy o zviditeľnenie chô-

dze naboso a informovanie o jej benefitoch pre 

ľudské telo. Chôdza naboso sa postupne stáva 

novým trendom a dokonca sa zriaďujú aj špeciálne 

upravené parky pre tento typ chôdze (Bosá [s.a.]). 

Pre bližšie informácie o tejto problematike sa 

odvolávame na prislúchajúci zdroj v zozname 

literatúry. 
 

OBUV A LEGISLATÍVA 

Základné kritéria týkajúce sa obuvi špecifikuje 

aj slovenská legislatíva. Ide napríklad o Vyhlášku 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  

o označovaní materiálov použitých v hlavných 

častiach obuvi (Vyhláška č. 84/2008 Z. z.). 

Vyhláška ustanovuje označovanie materiálov pou-

žitých v hlavných častiach obuvi predávanej 

spotrebiteľovi. Vyhláška sa však nevzťahuje na 

označovanie materiálového zloženia obuvi, ktorá 

má povahu hračky (detská obuv). Takýmto typom 

obuvi sa zaoberá Zákon č. 78/2012 Z. z. Ide o Zákon 

o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona 

č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu 

vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. V oboch prípadoch však zákon zahŕňa 

kritéria týkajúce sa len hygienických vlastností 

materiálov použitých pri výrobe obuvi. Nezaoberá 

sa konštrukciou obuvi z hľadiska zdravotnej závad-

nosti, teda tým, či obuv spĺňa aj zdravotné 

požiadavky z hľadiska zdravého obúvania. Zákon o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon č. 

355/2007 Z. z.) sa kritériám vhodnej obuvi neve-

nuje. Predpokladáme však, že v niektorých prípa-

doch existujú kritéria pracovnej obuvi, ktoré sú 

uzákonené v interných smerniciach zamestnáva-

júcej inštitúcie. Podobne legislatívne normy týka-

júce sa hygienických vlastností materiálov 

použitých pri výrobe obuvi sú zákonne ustanovené 

aj v iných štátoch. Podľa Mayerovej (2016) si 

mnohé štáty zaviedli aj dobrovoľnú certifikáciu, 

ktorá hodnotí práve to, čo neustanovujú zákony, 

teda či obuv spĺňa okrem základných hygienických 

kritérií aj zdravotnú nezávadnosť. Napríklad 

v Nemecku je zdravotne nezávadná obuv pre deti 

známa pod značkou WMS („weit – mittel – 

schmal“), teda „široká – stredná – úzka“ šírka. Tieto 

tri šírky sa vzťahujú na tvar chodidla dieťaťa. 

V Poľsku sa na označenie zdravotne nezávadnej 

obuvi používa značka „Zdravá stopa“ a v Českej 

republike je to značka „Žirafa“. 
 

ZÁVER 

Pavlis už v roku 1992 uvádzal, že rozličnými 

ochoreniami nôh trpí vyše 80% ľudí, pričom naj-

častejším ochorením je práve plochá noha. Veľký 

dôraz kládol na prevenciu. Napriek skutočnosti, že 

prevencia vzniku plochej nohy sa v odbornej 

literatúre spomína už desaťročia, nemožno povedať, 

že by sme u tohto ochorenia zaznamenali klesajúci 

sa výskyt.Prevencia vzniku ochorenia sa bežne 

chápe ako stratégia smerujúca k zníženiu výskytu 

a pôsobenia rizikových faktorov určitých chorôb. 
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Taktiež môže znamenať preferovanie faktorov 

podporujúcich znižovanie vnímavosti na chorobu, 

prípadne na znižovanie následkov chorôb (Šulcová 

2012).Vzniku plochej nohy je ľahšie predchádzať 

ako ju liečiť. Prevencia by mala začať už v ranom 

detskom období. Ideálne hneď po narodení a 

následne by mala kontinuálne pokračovať počas 

celého priebehu posturálnej ontogenézy, počas celé-

ho obdobia kostného rastu a dokonca aj po ukončení 

tohto obdobia. Preventívne opatrenia by sa mali 

dodržiavať v priebehu celého života jedinca. Preto 

treba klásť dôraz na správnu obuv a to už pri výbere 

prvých topánok pre dieťa, kedy sa klenba nohy ešte 

len formuje. 
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ABSTRAKT 

Východiská: Nordic walking (NW) je dynamický druh chôdze, 

ktorý má uplatnenie nielen ako voľnočasová aktivita, ale aj ako 

prostriedok kinezioterapie pri ochoreniach kardiovaskulárneho 

pôvodu. 

Cieľ: Cieľom prieskumu bolo sledovať a vyhodnotiť vplyv 

pravidelne realizovaného NW u pacientov s kardiovaskulárnym 

ochorením na zdatnosť obehového systému, tlak krvi, fyzickú 

kondíciu a telesnú hmotnosť. 

Súbor: Účinok NW na vybrané parametre sme sledovali 

u dvoch probandov (71 ročný muž, 67 ročná žena) s arteriálnou 

hypertenziou. 

Metodika: NW bol pravidelne realizovaný po dobu dva 

mesiace.  Použité boli testy hodnotiace stav telesnej hmotnosti 

(výpočet BMI), obehovú zdatnosť (Ruffierova skúška), fyzickú 

kondíciu (Kaschov step test) a rozpínanie hrudného koša 

(respiračná amplitúda). Použitý bol športtester typu Crivit 

a krokomer Xiaomi MiBand. 

Výsledky: NW sa javí ako vhodná forma kinezioterapie u pa-

cientov s kardiovaskulárnym ochorením. Pravidelná realizácia 

NW viedla k zlepšeniu obehovej zdatnosti, fyzickej kondície, 

zlepšila sa pružnosť hrudného koša pri dýchaní a redukovala sa 

telesná hmotnosť.  

 

Kľúčové slová: Nordic walking. Kardiovaskulárny systém. 

Obehová zdatnosť. Telesná kondícia. Telesná hmotnosť. 

Pružnosť hrudníka. 

 

ABSTRACT 

Background: Nordic Walking (NW) is a dynamic type of 

walking, which is used not only as a leisure activity but also as 

a means of kinesiotherapy for cardiovascular diseases. 

Aim of study: The aim of research was to monitor and assess the 

impact of regularly realized NW in patients with cardiovascular 

disease on the efficiency of the circulatory system, blood 

pressure, physical condition and body weight. 

Research sample: NW effect on selected parameters were 

monitored in two probants (man aged 71, woman aged 67) with 

arterial hypertension. 

Methods: NW was regularly realized for two months. There 

were used tests to assess the condition of the body weight 

(BMI), circulatory efficiency (Ruffier test), physical condition 

(Kasch step test) and expansion of the rib cage (respiratory 

amplitude). There was also used sport-tster (type: Crivit) and 

step counter (type: Xiaomi MiBand). 

Results: NW seems as desirable form of kinesiotherapy for 

patients with cardiovascular disease. Regular NW realization 

leads to an improvement in circulatory efficiency, physical 

condition, improve the flexibility of the rib cage during 

breathing and reduce the body weight. 

 

Key words: Nordic walking. Cardiovascular system. 

Cardiovascular efficiency. Physical condition. Body weight. 

Rib cage flexibility. 
 
 

ÚVOD 

Najprirodzenejším pohybom pre človeka je chô-

dza pri ktorej sa aktivuje predovšetkým muskulatúra 

dolných končatín. S využitím špeciálnych nordic 

walking (NW) palíc sa svalová aktivita prenáša aj 

na svaly trupu a horných končatín vďaka čomu sa 

pri chôdzi aktivuje celé telo. Bolo dokázané, že pri 

vykonávaní NW sa zapája viac ako 650 svalov 

(90%) v tele (Kovařovic, 2011). Okrem toho sa 

v súvislosti s pravidelnou realizáciou NW popisujú 

rozličné benefity pre zdravie jedinca. Najčastejšie 

sa uvádza zlepšenie držania tela, stability 

a odľahčenie kĺbov a chrbtice pri chôdzi (Norden, 

2009) či zlepšenie mobility chrbtice a predĺženie 

dĺžky kroku (Baňárová, 2015; Haring, 2015). Podľa 

Škopeka (2010) má NW uplatnenie v liečbe ocho-

rení pohybového, neurologického, respiračného i 

kardiovaskulárneho pôvodu. Mommertová (2009) 

vidí využitie NW aj v liečbe diabetu druhého typu, 

depresií či iných psychických porúch. NW má tak 

svoje uplatnenie nielen ako voľnočasová aktivita, 

ale aj ako prostriedok kinezioterapie pri ochore-

niach rôzneho pôvodu. My sa v našej práci zame-

riavame na ochorenia kardiovaskulárneho pôvodu. 
 

Nordic walking a kardiovaskulány systém 

Každý dlhotrvajúci svalový výkon si vyžaduje 

dodávku kyslíka a živín do pracujúcich svalov 

(Kittnar, 2011). Respiračný systém musí zaistiť 

zvýšenú výmenu dýchacích plynov, aby pokryl 

spotrebu kyslíka a súčasne zaistil odstraňovanie 

oxidu uhličitého. Vytrvalostným tréningom sa zlep-

šuje prekrvenie svalu, prekapilárnych zvieračov 

a myokardu, zvyšuje sa alveolárna ventilácia a zlep-

šuje sa perfúzia a pľúcna difúzia (Javorka, 2001). 

Vhodnou formou vytrvalostného tréningu môže byť 

práve NW. 
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Dýrová (2008) uvádza, že NW posilňuje kardio-

vaskulárny a respiračný systém, zvyšuje vitálnu 

kapacitu pľúc, zlepšuje kontraktilitu myokardu, 

upravuje krvný tlak a zvyšuje pružnosť ciev. Väčšia 

pružnosť ciev podľa Nordena (2009) znižuje riziko 

trombózy a aterosklerózy. Pri pravidelne realizova-

nom NW sa spaľuje o 50% viac kalórií ako pri bež-

nej bipedálnej chôdzi. Práve zvýšený kalorický 

výdaj pri chôdzi a podpora trávenia zohrávajú 

významnú protektívnu funkciu v liečbe kardio-

vaskulárnych ochorení, pretože u ľudí s nadváhou 

a obezitou vedú k redukcii telesnej hmotnosti 

(Norden, 2009). Okrem toho chôdza s NW palicami 

aplikovaná vo vytrvalostnej zóne zvyšuje spaľo-

vanie tukov a znižuje hladinu cholesterolu (Dýrová, 

2008). 

Podporu kardiovaskulárneho obehu dosahuje 

NW aj uvoľňovaním endorfínov. Zvýšené uvoľňo-

vanie endorfínu zmierňuje prejavy stresu a vníma-

nie bolesti (Dýrová, 2008). Stres sa bežne uvádza 

ako jeden z mnohých rizikových faktorov kardio-

vaskulárnych ochorení. Ovplyvnením psychickej 

zložky pomocou NW tak môžeme dosiahnuť aj 

zlepšenie fyzických schopností kardiovaskulárnej 

funkcie. 

Dýrová (2008) sa vo svojej knihe odvoláva na 

štúdiu z roku 2003 v ktorej sa sledovali štrnásti 

pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami a bola 

im indikovaná kardiorehabilitácia. Pacienti sa 

nachádzali vo fáze prípravy na návrat do pracov-

ného režimu. Boli rozdelení do dvoch súborov po 

sedem pacientov. Prvý súbor bol vystavený terapii 

chôdzou na pohyblivom páse bez použitia NW palíc 

a druhý súbor bol liečený chôdzou na pohyblivom 

páse s použitím NW palíc. Dĺžka sledovania trvala 

tri týždne. V oboch súboroch došlo k zlepšeniu 

kardiovaskulárnej zdatnosti, zvýšeniu tolerancie na 

záťaž, zníženiu vnímania bolestí nôh pri miernej 

intenzite chôdze, zlepšeniu svalovej sily, vytrvalosti 

a redukcii telesnej hmotnosti. Lepšie výsledky však 

boli pozorované u pacientov chodiacich pomocou 

NW palíc. Pri chôdzi s NW palicami (v porovnaní 

s chôdzou bez NW palíc) sa zvýšil príjem kyslíka o 

23%, kalorický výdaj o 22% a o 16% sa zvýšila 

srdcová frekvencia. 

S kardiovaskulárnym systémom je úzko prepo-

jený aj systém respiračný. Preto sa aj mnohé ochore-

nia kardiovaskulárneho systému spájajú s pocitom 

dušnosti pri zvýšenej telesnej námahe. Breyer 

(2010) realizoval štúdiu na šesťdesiatich pacientoch 

s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. Pacienti 

sa po dobu troch mesiacoch trikrát do týždňa 

venovali NW, pričom dĺžka chôdze vždy trvala 

jednu hodinu. Všetkým pacientom sa po ukončení 

prieskumu podarilo dosiahnuť požadovaných 75% 

max. tepovej frekvencie. 
 

CIEĽ 

Cieľom prieskumu je sledovať a vyhodnotiť 

vplyv pravidelne realizovaného NW u pacientov 

s kardiovaskulárnym ochorením na zdatnosť obeho-

vého systému, tlak krvi, fyzickú kondíciu, a telesnú 

hmotnosť. 
 

METODIKA 

V rámci testovania probandov boli použité testy 

zamerané na stav telesnej hmotnosti (výpočet BMI), 

obehovej zdatnosti (Ruffierova skúška), fyzickej 

kondície (Kaschov step test) a rozpínanie hrudného 

koša (respiračná amplitúda).  

 

Tabuľka 1 Jednotlivé testy a ich interpretácia 
 

Test BMI Ruffierova skúška 

BMI pásmo Kategória podľa WHO Hodnota indexu Stav zdatnosti 

Menej ako 18,5 Podváha Pod 3,1 Veľmi dobrá zdatnosť 

18,5 -24,9 Ideálna váha 3,1 – 7,0 Dobrá zdatnosť 

25,0-29,9 Nadváha 7,1 – 12,0 Priemerná zdatnosť 

30,0-34,9 Obezita I. stupňa 12,1 – 15,0 Slabá zdatnosť 

35,0-39,9 Obezita II. stupňa Nad 15,1 Veľmi slabá zdatnosť 

40,0 a viac Obezita III. stupňa   

Kaschov step test Respiračná amplitúda 

Muži 65-75 rokov Ženy 65-75 rokov Stav kondície Norma: 6-12cm 

69 a menej 74 a menej Výborná kondícia 

70-87 75-92 Dobrá kondícia 

88-99 93-103 Priemerná kondícia 

100-115 104-121 Slabá kondícia 

116 a viac 122 a viac Veľmi slabá kondícia 
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Tieto testy boli vykonané na začiatku a na konci 

prieskumu. Okrem toho prebiehalo testovanie pred 

a po každej chôdzi pomocou NW palíc, kedy bol 

využitý športtester typu Crivit a krokomer Xiaomi 

MiBand. Pomocou nich sme získali údaje týkajúce 

sa pulzovej frekvencie, tlaku krvi, výdaja energie, 

spálených kalórií, počte krokov či počte prejdených 

kilometrov a dĺžke trvania chôdze. 

Pred prvým meraním bolo potrebné nastaviť 

maximálnu tepovú frekvenciu probanda pomocou 

športtestera. Hodnotu sme určili podľa vzorca 

maxTF = 206,9 – (0,67 x vek). Tréningový plán 

prebiehal pod odborným dohľadom tri až štyrikrát 

do týždňa. Cvičebná jednotka NW bola rozvrhnutá 

do 8 týždňov. Probandi sa venovali NW prvý 

mesiac trikrát týždenne, nasledujúci mesiac štyri-

krát týždenne. Celý priebeh tréningu začal zahria-

tím, pokračoval rozcvičkou, potom hlavným trénin-

gom a na záver strečingom. Po šiestich cvičeniach 

sme postupne začali predlžovať trasu a mierne 

zvyšovať náročnosť tréningov. Nie vždy sa nám 

podarilo prejsť určenú trasu kvôli nevhodnému 

počasiu. Každý z probandov bol starostlivo zaško-

lený ohľadom daného cvičebného programu. 
 

SÚBOR 

Sledovanie bolo realizované na dvoch proban-

doch so základnou klinickou diagnózou arteriálna 

hypertenzia. Išlo o 71 ročného muža a 67 ročnú 

ženu. Probandi sa podrobili dvojmesačnému trénin-

govému programu Nordic walking, počas ktorého 

netrpeli žiadnym závažným ochorením a neboli  

pod  vplyvom  farmák.  Išlo  o manželov  žijúcich 

v jednej domácnosti a tak absolvovali všetky tré-

ningové jednotky spoločne. 

Proband 1: muž vo veku 71 rokov s diagnózou 

arteriálna hypertenzia II. stupňa, obezita II. stupňa 

(BMI 38,7) a gonartróza vpravo od roku 2004. 

Obaja rodičia a sestra zomreli na onkologické ocho-

renie. Je dôchodca už 10 rokov, 30 rokov pracoval 

ako technicko-hospodársky pracovník. Žije s man-

želkou.  Lieky  neužíva,  abúzy  a alergie  neudáva. 

 

Tabuľka 2 Priebeh tréningového programu 
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18.1. 35 1,6 1204 164/79; 89 158/72; 83 159 1235 159/69; 85 155/78; 88 137 

23.1. 41 1,3 975 161/77; 75 153/77; 69 127 889 145/77; 74 151/78; 80 108 

26.1. 30 1,5 1125 150/79; 75 142/72; 83 150 1108 164/78; 85 150/78; 85 126 

28.1. 35 1,7 1275 143/70; 68 144/70; 84 172 1304 146/76; 68 142/72; 81 146 

31.1. 40 1,9 1425 144/73; 67 141/78; 73 198 1402 156/64; 80 151/74; 82 175 

2.2. 40 3 3895 147/70; 77 131/70; 77 266 3891 156/79; 93 139/78; 97 232 

4.2. 45 3,5 4249 148/76; 74 126/73; 73 333 4243 143/75; 81 126/74; 89 307 

6.2. 50 3,5 4359 153/71; 63 144/70; 75 320 4385 146/70; 80 142/76; 98 315 

9.2. 84 6,16 8743 135/65; 70 125/71; 79 442 8696 143/77; 79 138/81; 95 429 

11.2. 60 3,6 4446 134/69; 66 135/72; 74 437 4489 134/72; 75 136/83; 92 410 

13.2. 125 7,31 10366 130/74; 68 134/69; 66 805 10312 144/79; 77 133/77; 91 790 

15.2 30 2,3 2969 127/63; 69 119/70; 79 158 2959 141/66; 78 127/77; 85 130 

17.2. 85 4,7 6844 138/67; 72 136/75; 75 534 6875 128/65; 72 130/71; 85 511 

18.2. 71 3,5 5146 134/65; 72 136/68; 69 435 5137 138/63; 74 135/72; 83 410 

22.2. 94 5,9 7830 134/71; 85 133/69; 83 764 7790 141/73; 68 138/82; 92 730 

24.2. 70 4 5968 146/72; 62 136/68; 69 590 5972 138/69; 67 139/77; 88 573 

27.2. 75 5,8 7807 139/74; 60 124/71; 88 564 7807 149/71; 68 140/75; 84 530 

4.3. 105 6 8155 142/71; 61 138/73; 85 637 8125 153/79; 69 139/69; 90 621 

5.3. 90 5 7142 139/77; 62 137/73; 79 571 7152 143/70; 72 140/77; 91 534 

7.3. 110 6,5 8671 145/71; 61 133/75; 72 661 8663 146/72; 76 143/73; 85 629 

9.3. 68 4 5395 140/71; 70 134/73; 77 342 5415 134/71; 72 133/68; 85 325 

11.3. 96 5,6 7460 143/75; 68 134/73; 79 603 7426 145/76; 69 137/73; 84 577 

15.3. 90 5 7242 139/77; 62 129/71; 79 581 7278 143/70; 72 135/77; 91 562 
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Tabuľka 3 Výsledky základných meraní na začiatku a na konci prieskumu 
 

 Proband 1 Proband 2 

Začiatok 

prieskumu 

Koniec 

prieskumu 
Rozdiel 

Začiatok 

prieskumu 

Koniec 

prieskumu 
Rozdiel 

BMI 38,7 37,5 - 1,2 29,6 27,7 - 1,9 

Ruffierova skúška 8,2 6,4 - 1,8 9,6 7,2 - 2,4 

Kaschov step test 92 76 - 16 96 76 - 20 

Respiračná amplitúda 1cm 3cm + 2cm 3cm 4cm + 1cm 
 

V mladosti rekreačne hrával futbal, do 50. roku 

života lyžoval, v súčasnosti len ľahká turistika. 

Rehabilitačnú liečbu doposiaľ neabsolvoval. Sťa-

žuje sa na závraty, ktoré pretrvávajú už cca pol roka. 

Cíti sa unavený, ťažko sa mu dýcha, udáva aj 

problémový spánok (časté budenie). 

Proband 2: žena vo veku 67 rokov s diagnózou 

arteriálna hypertenzia II. stupňa a nadváha hrani-

čiaca s obezitou I. stupňa (BMI 29,6). Otec počas 

života liečený na bronchiálnu astmu a matka na 

epilepsiu a hypertenziu. Sestra zomrela na následky 

náhlej cievnej mozgovej príhody vo veku 52 rokov. 

Je dôchodkyňa. V mladosti pracovala predovšet-

kým ako robotníčka (stolárne, strojárne). Žije 

s manželom. Lieky neužíva, abúzy a alergie neu-

dáva. Rekreačne sa venuje cyklistike a nenáročnej 

turistike. Rehabilitačnú liečbu doposiaľ neabsol-

vovala. Udáva častý pocit únavy a sťažuje sa na 

závraty pretrvávajúce cca 4 mesiace, častú únavu 

a bolesť v oblasti krčnej a driekovej časti chrbtice. 
 

VÝSLEDKY 

Tabuľka 2 znázorňuje priebeh tréningového 

programu oboch probandov. Sú tu zahrnuté základ-

né informácie týkajúce sa prejdenej vzdialenosti, 

dĺžky tréningovej jednotky, počte prejdených kro-

kov, spálenom množstve kilokalórií či zmeny tlaku 

krvi a pulzovej frekvencie pred a po tréningu. Ta-

buľka 3 zas zaznamenáva výsledok dvojmesačného 

tréningového programu. Tu sú zaznamenané zmeny 

BMI, zmeny úrovne obehovej zdatnosti, fyzickej 

kondície a respiračnej amplitúdy. 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

Chôdza pomocou NW palíc má široké uplat-

nenie nielen z hľadiska dosiahnutia lepšej stability 

a odľahčenia váhonosných kĺbov a chrbtice (Nor-

den, 2009), ale podľa Škopeka (2010) a Dýrovej 

(2008) aj v liečbe ochorení kadiovaskulárneho pô-

vodu. Pravidelná realizácia chôdze pomocou NW 

palíc (a so správnou technikou) na základe odbornej 

literatúry zlepšuje kontraktilitu a výživu myokardu, 

upravuje krvný tlak a zvyšuje pružnosť ciev 

(Nottingham, 2011). Súčasne dochádza k zvýše-

nému kalorickému výdaju a redukcii telesnej hmot-

nosti (Norden, 2009). Dýrová (2008) píše aj o zvý-

šenom spaľovaní tukov a poklese hladiny choles-

terolu v krvi. Podľa Chýlkovej (2009) pravidelné 

vykonávanie Nordic walking vedie aj k zlepšeniu 

celkovej fyzickej kondície. Na základe týchto účin-

kov by mal NW priaznivo pôsobiť na kardiovasku-

lárny systém.  

V našom prieskume u oboch probandoch viedla 

pravidelná realizácia NW k zlepšeniu obehovej 

zdatnosti, fyzickej kondície, zlepšila sa pružnosť 

hrudného koša pri dýchaní a redukovala sa telesná 

hmotnosť. Proband 1 počas dvojmesačného pries-

kumu schudol 4kg a proband 2 schudol 3 kg. Okrem 

toho sme pri jednotlivých tréningových jednotkách 

zaznamenali pravidelné zmeny systolického a dias-

tolického krvného tlaku. Oba tlaky mali tendenciu 

po ukončení tréningovej jednotky klesať. Zmeny 

tlakov však môžu byť ovplyvnené aj stravovacími 

návykmi probandov, stresom, zmenou počasia 

a inými faktormi. 

V rámci sekundárnej prevencie u jedincov 

s kardiovaskulárnym ochorením odporúča Európs-

ka kardiologická spoločnosť aeróbnu záťaž (chô-

dza, plávanie, bicyklovanie) počas 20-30 minút 4-

5x týždenne (Čelko, 2014).  Naše výsledky nazna-

čujú, že svoje uplatnenie v rámci sekundárnej 

prevencie má aj chôdza pomocou NW palíc, ktorá 

sa vďaka svojim priaznivým efektom na organiz-

mus stala obľúbenou formou pohybovej aktivity. 
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ABSTRAKT 

V návaznosti na Výzkumný záměr Škola a zdraví 21, který 

probíhal na Pf MU v letech 2007 – 2012 jsme pokračovali ve 

výzkumu stresu ve škole. Zjistili jsme, že úroveň stresu ve 

škole, se zvyšuje nejen u učitelů, ale zejména u dětí. Při bližší 

analýze můžeme konstatovat, že sport a pohybové aktivity 

pozitivně působí na míru stresu u dětí a mohou přispívat i 

k jejímu snižování. Pohyb a sport tedy patří k prvkům kvality 

života ve škole a k základní prevenci vedoucí ke zdraví i ke 

kvalitnímu životnímu stylu. Náš výzkum se zaměřil nejen na 

podíl sportu na odbourávání stresu, ale i na pozitivní přístupy 

ve škole, které mohou úroveň stresu také snižovat. 

 

Klíčová slova: Děti. Stres. Pohyb. Zdraví. Pozitivní přístupy. 

 

ABSTRACT 

Following the research goal of the School and health 21 that 

took place at Faculty of Education in the years 2007 to 2012, 

we continued to investigate stress in schools. We found out that 

the stress level in school is increased not only in teachers, but 

especially in children. Closer analysis indicates that sport and 

physical activity have positive effect on stress level in children 

and may even contribute to its reduction. Movement and sport 

therefore belong to the elements of the quality of life in school 

and to the basic prevention leading to health and better lifestyle. 

Our research focuses not only on the effect of the sport on the 

decrease of stress, but also on the positive approaches in school 

that also can decrease stress level. 

 

Key words: Children. Stress. Movement. Health. Positive 

approaches. 

 

 

ÚVOD 

Stres představuje reakci organizmu na zátěž a 

patří mezi základní reakce lidského organizmu. 

Jedná se o stav, který vyvolává stresové zatížení, a 

to může být i pozitivní ve smyslu zlepšování výkonu 

a motivace k činnosti tak, abychom překo-návali 

stanovené překážky. Nebo může být nega-tivní ve 

smyslu snížení výkonnosti, demotivace a někdy 

vede až těžkým psychofyziologickým sta-vům. O 

reakci organizmu na zátěž však můžeme hovořit i ve 

smyslu nemoci a jejího působení na organizmus 

(Seligman, 1975). Negativní stres narušuje 

organizmus a může způsobit i vážné psy-chické i 

fyzické potíže. V moderních rozvinutých 

společnostech se stává stále více součástí běžného 

života.  Člověk, který prožívá stres má nesprávné 

držení těla a většinou je v jeho držení těla stres 

velmi znatelný (i u dětí).  

Úroveň stresu souvisí s motivací člověka 

k činnosti. Pokud jsme dobře motivováni, překážky 

v práci se překonávají lépe, než pokud jsme 

k činnosti nuceni nebo z ní máme obavy. Zvlášť 

obtížně se řeší úkoly nové, které mohou být dosti 

obtížné a člověk má ještě před jejich řešením obavy 

z toho, že je nezvládne (Míček, 1984). Podle 

Nakonečného (2000) stres představuje emocio-

genní situaci, která vyplývá z události všedního 

života. Jedná se o zátěžovou situaci, jíž se nelze 

přizpůsobit, které je subjekt z nějakého důvodu 

vystaven, např. příliš obtížné úkoly, které vyžadují 

velké psychické nebo fyzické vypětí, konfliktní 

sociální vztahy apod. Jako hlavní příčiny vzniku 

stresu jsou označovány časová tíseň (přemíra 

úkolů), existenční nejistota, hluk, sociální konflikty 

a ty patří do kategorie stresorů. Stresory obvykle 

rozlišujeme jako hlukové a sociální (Praško, 2003). 

Selye (1966) popsal obranné reakce, kterými se 

organizmus brání ve stresových situacích. Někdy 

jsou označovány jako poplachové reakce. Působí-li 

dlouhodobě, zvyšující napětí vede k vyčerpání 

organizmu, k různým chorobám, až ke smrti. Stres 

se dá zvládnout pomocí emocí, které Nakonečný 

(2000) označuje jako adaptivní reorganizaci, tedy 

vytváření nových strategií k odstraňování destabili-

zujících vlivů. V každém systému, ve kterém je 

vyvolána nějaká porucha jako důsledek stresu, se 

projeví vnitřní signály (chemické, fyzikální, psy-

chické), které v tomto systému řídí proces změny, 

přípravy a reakce na změny vnitřního uspořádání 

(Kebza, 2005). Stres může být také výzvou ke 

změnám v životě. Na procesech se vždy podílejí 

emoce, které tvoří spojku mezi psychickou, neuro-

vegetativní a neuroendokrinní úrovní stresu. Na 

stres reaguje člověk změnou chování, fyziolo-

gickými změnami a změnou prožívání (Machač & 
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Machačová, 1991). Psychický stres je definován 

jako stav citově negativního napětí vyvolaný pod-

nětnou situací (může být i očekávaná) a vždy působí 

na naši výkonnost. Pokud je tedy dítě ve škole 

stresované, projeví se to na jeho psychické i fyzické 

výkonnosti. Přitom intenzita stresu je závislá na výši 

frustrační tolerance jedince a signálním významu 

aktuálního stresového podnětu. Jak bylo již v řadě 

výzkumů prokázáno, můžeme pozitivně působit na 

zvyšování úrovně frustrační tolerance nebo na 

zvyšování odolnosti vůči stresu prostřednictvím 

pohybu (Blahutková & Řehulka, 2010, Blahutková 

& Řehulka, 2011, Blahutková & Řehulka, 2012, 

Výzkumný záměr Škola a zdraví 21). Proto je 

důležité věnovat pohybu ve škole velkou pozornost, 

i když v posledních letech úroveň zdatnosti české 

populace, zejména u dětí značně poklesla (Bunc, 

2008, Bunc & Perič, 2009).  
 

CÍLE 

Cílem našeho výzkumu bylo navázat na výzkum 

stresu ve škole, který jsme realizovali ve 

Výzkumném záměru Pedagogické fakulty Masary-

kovy univerzity Škola a zdraví 21 (dále jen VZ) pod 

vedením prof. Řehulky (2008-2013). V našem 

dalším výzkumu jsme chtěli poukázat na zvyšování 

úrovně stresu ve škole a současně na možnosti, jak 

lze úspěšně se zvyšujícím stresem bojovat. Ke 

splnění stanoveného cíle jsme použili Test stresu 

(Selye, 1993, Křivohlavý, 2001, Blahutková, 

Řehulka, 2008) a dále jsme realizovali osobní 

anketu pro žáky. K doplňujícím informacím jsme 

využili rozhovory s třídními učiteli a rozhovory 

s žáky. Součástí výzkumného šetření byla spolu-

práce se třídami a realizace drobných pohybových 

her, které jsme prováděli při výzkumném šetření. 

Hlavním úkolem bylo poukázat na míru stresu ve 

škole a na možnosti, jak s tímto problémem bojovat. 
 

SOUBOR A METODIKA 

K výzkumu stresu ve škole jsme použili Selyeho 

(1993) upravený Test stresu (Blahutková, Řehulka, 

2009), jehož úpravu jsme provedli v rámci 

Výzkumného záměru Škola a zdraví 21 pro potřeby 

školní mládeže. Pro děti mladšího školního věku 

(MŠV) byl test zkrácen na 22 položek, pro starší 

školní věk (SŠV) byl test zkrácen na 26 položek. 

Kategorie školních dětí jsme rozdělili na mladší a 

starší školní věk. V rám-ci zmíněného výzkumného 

šetření prováděného Fakultou sportovních studií a 

Pedagogickou fakul-tou Masarykovy univerzity, 

jsme zjišťovali těles-nou zdatnost, pomocí BMI 

indexu jsme zjišťovali nadváhu a obezitu, zjišťovali 

jsme volnočasové aktivity u vybraného souboru a 

potencionální pří-činy negativních jevů u 

vybraného souboru, včetně šikany ve škole. 

Součástí výzkumu bylo i zjišťo-vání výukových 

metod a používaných výukových prostředků ve 

školní tělesné výchově. Celkem bylo osloveno 650 

dětí ze tří vybraných základních škol, z toho 246 

dětí mladšího školního věku (152 děv-čat a 94 

chlapců) a 404 dětí staršího školního věku (212 

děvčat a 198 chlapců). U vybraného souboru byly 

provedeny motorické testy, měření výšky a váhy, 

dotazníkové šetření volnočasových aktivit, Test 

stresu a osobnostní dotazník. Později jsme 

výzkumné šetření rozšířili o další probandy a získali 

jsme data celkem od 2000 dětí školního věku. Pro 

umožnění celého výzkumu jsme požá-dali o souhlas 

zákonné zástupce a o spolupráci ře-ditele 

základních škol, učitele a učitele tělesné výchovy. 

Celé výzkumné šetření probíhalo v obdo-bí 2008 – 

2013. Získané výsledky byly prezento-vány na 

odborných seminářích, konferencích i v tisku. Na 

tyto výsledky jsme navázali v roce 2014. Naše nová 

zjištění jsou zásadně odlišná od výsledků z měření 

ve Výzkumném záměru. Sou-časná šetření proběhla 

za stejných podmínek – 3 školy, 3 výzkumníci a 

stejné metody. Dále jsme výzkumné šetření doplnili 

o tyto metody:  Dotaz-ník životní spokojenosti 

(Fahrenberg, Myrtek, Schumacher a Brähler, 1992, 

upravili Rodná, Rod-ný a vydalo Testcentrum, 

Praha, 2001), Dotazník klima školy (Brůžková, 

2013), Dotazník frustrační tolerance 

(Psychodiagnostika, 2001) a ovzduší bylo měřeno 

uvnitř školy i v okolí školy přístrojem Aerosolový 

spektrometr typu SMPS (vyrobila firma TSI). 

Celkem bylo osloveno 542 dětí (z toho 312 dětí 

mladšího školního věku a 230 dětí staršího školní-

ho věku). K tomuto výzkumu bylo prováděno dále 

šetření o úrovni znečistění v ovzduší. Vzhledem ke 

zjištěným skutečnostem analyzujeme pouze část 

výstupů, hlubší analýza problematiky bude zpraco-

vána v připravované knize Stres ve škole (Blahut-

ková, Nováková & Zeman, 2016). 
 

VÝSLEDKY 

V rámci prvního šetření ve VZ jsme zjistili, že 

míra stresu u dětí mladšího školního věku se 

pohybovala na hranici mírného stresu, pouze u 3% 

byl zjištěn stres vysoký až patologický.  Výsledky 

jsou ze skupiny 996 dětí (z toho 544 děvčat a 452 
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chlapců). Stresovány byly pouze děti nemocné nebo 

děti z nepříznivých sociálních podmínek (zejména 

špatné rodinné prostředí).  

U dětí staršího školního věku byl zjištěn mírný 

nárůst úrovně stresu, zejména v období před 

pololetím, celkově bylo testováno 1004 dětí, z toho 

586 dívek a 418 chlapců. Vyšší stres byl zjištěn 

u 6% dětí.  I zde byly hlavní příčinou vyšší úrovně 

stresu špatné sociální podmínky a špatný zdravotní 

stav (např. leukémie, anorexie apod.). Pouze v jed-

nom případě jsme zjistili vliv školy na výši stresu u 

učitele tělesné výchovy, který v dobré víře děti 

stresoval pro dosahování vyššího výkonu ve spor-

tovně pohybových aktivitách. Z eustresu však došlo 

k distresu a děti byly demotivovány k další 

tělovýchovné činnosti (krátkodobě). V množství 

získaných výsledků však celkově úroveň stresu 

tento výsledek neovlivnil. 

V roce 2014 však úroveň stresu dle získaných 

výsledků ve školách prudce stoupá, přitom na 

základě bližší analýzy nebyly zjištěny žádné 

důsledky, které by tuto situaci mohly zapříčinit. 

Stres narostl jak u dětí mladšího školního věku, tak 

i u dětí staršího školního věku (obr. 1). 

 
Obrázek 1 Rozdílné výsledky u stresu v jednotlivých 

měřeních 
 

V kategorii mladšího školního věku byla prů-

měrná míra stresu 6,01, což je mírný stres (na horní 

hranici), v kategorii staršího školního věku již 

úroveň vzrostla na 7,2. Tato hodnota se blíží k vyšší 

úrovni stresu. Získané výsledky by měly být 

alarmující pro všechny pracovníky školství, protože 

výsledky demonstrují narůstající úroveň stresu ve 

škole, která může vést k frustracím a posléze 

k sociálně patologickým jevům nebo k poruchám 

zdraví.  

Při statistické analýze dat jsme ověřovali nej-

prve závislost stresu na věku. V kategorii mladšího 

školního věku se statistická nezávislost neproká-

zala, dívky však vykazují vyšší úroveň stresu než 

chlapci (obr. 2). U celé skupiny mladšího školního 

věku se závislost prokázala na p = 0,02 (test Mann-

Whitney). U dětí staršího školního věku závislost 

věku na stresu je statisticky nevýznamná (r =  

-0,05). Rozdíly mezi pohlavím jsou však statisticky 

významné (p = ≤0,001 test Mann-Whitney, obr. 3). 
 

 
Obrázek 2 Závislost pohlaví a věku na stresu u katego-

rie mladšího školního věku (1 – dívky, 2 – chlapci) 

 

 
Obrázek 3 Závislost pohlaví a věku na stresu u kate-

gorie staršího školního věku (1 – dívky, 2 – chlapci) 
 

Při analýze vlivu pohybových aktivit na úroveň 

stresu u dětí mladšího školního věku jsme zjistili, že 

pohybové aktivity a sport pozitivně působí na 

úroveň stresu u dětí. V kategorii mladšího školního 

věku sportující vykazují nižší úroveň stresu na  p ≤ 

0,01 (test Mann-Whitney, obr. 4,5). Sportující 

chlapci vykazují nižší úroveň stresu, než sportující 

dívky.  
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Obrázek 4 Rozdíly v úrovni stresu u nesportujících a 

sportujících dívek ml. šk. věku (0 – nesportující, 1 – 

sportující) 

 
Obrázek 5 Rozdíly v úrovni stresu u nesportujících a 

sportujících chlapců ml. šk. věku (0 – nesportující, 1 – 

sportující) 
 

Ve starším školním věku se tyto rozdíly ztrá-cejí, 

nejsou již statisticky významné. Zajímavostí byly 

výsledky v oblasti mezi úrovní stresu a práci na 

počítači u chlapců (Kruskal-Wallisův test, p = 0,02), 

zde se jeví pozitivní závislost, v případě sledování 

televize je úroveň stresu u chlapců vyšší (obr. 6). 

Dívky v oblasti zájmů nevykazovaly žádné 

statisticky významné hodnoty.  
 

 
Obrázek 6 Úroveň stresu a zájmů u chlapců st. škol. 

Věku (1 – počítače, mobil, 2 – televize, 3 – kamarádi, 4 

– ostatní) 
 

Získané výsledky ukazují na zvyšování míry 

stresu ve škole u všech kategorií žáků, přitom 

statisticky významné jsou pouze u celé skupiny dětí 

mladšího školního věku a u sportujících dětí 

mladšího školního věku. Znamená to tedy, že 

pohybové aktivity mají význam zejména v mlad-

ším školním věku a pokud jsou děti pro sport včas 

motivovány, mohou mít děti ve starším školním 

věku k pohybu lepší vztah. Ve starším školním věku 

úroveň stresu narůstá, přitom rozdíly mezi pohlavím 

se neprokázaly a současně ani pozitivní vliv 

pohybových aktivit a sportu na úroveň stresu. 

Příčiny, které způsobují aktuální situaci, se nám 

nepodařilo zcela odhalit. Nabízí se mnoho důvodů, 

přitom zatím nejsou prokazatelné, zejména na 

úrovni statistických šetření. Proto se příliš neodva-

žujeme hodnotit blíže naše zjištění, která jsme 

získali z rozhovorů s učiteli a zejména s řediteli 

škol. Všichni oslovení byli z výsledků dosti 

překvapeni, protože se domnívají, že ve škole u dě-

tí žádný stres není (pouze učitelé se cítí streso-vaní). 

Mnohé nasvědčuje tomu, že řada přístupů 

z moderního způsobu vyučování všem dětem 

nevyhovuje a ukazuje se, že práce s individualitou 

osobnosti by měla být více posilována ve všech 

typech škol. 

V oblasti péče o zdraví ve škole se pohybujeme 

již mnoho let a s učiteli pracujeme formou nabídek 

zajímavých pohybových aktivit se záměrem péče o 

zdraví a snahou o zdůrazňování zdravého životního 

stylu. Tyto činnosti se snažíme realizovat formou 

přednášek a seminářů pro učitele, formou moder-

ních výukových metod na Pedagogické fakultě MU 

a současně i při práci s dětmi (Den dětí, nabídka 

sportovně pohybových aktivit pro děti na VUT 

v Brně, letní dětské tábory apod.). Přitom zájem o 

nabízené sportovně pohybové aktivity je více u 

rodičů. Pokud jsou děti na přihlášené aktivitě, vel-

mi rychle se do praktických činností zapojí, jak-mile 

však nejsou rodiči do těchto činností nuceni, ztrácí 

velmi rychle motivaci a zájem se přesouvá zejména 

do oblasti výpočetní techniky, tedy opět do sedavé 

činnosti. Při práci s dětmi je důležité vycházet 
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zejména z dobré motivace, z osobních příkladů a 

z vlastních zkušeností. Je nutné se neustále vracet 

k novým motivačním zdrojům a hledat cesty, jak 

rozvíjet u dětí vztah k pohybu. Rozdíly mezi 

městem a venkovem se v úrovni stresu postupně 

ztrácejí, rozdíly v pohybových aktivitách se také 

postupně snižují. Dříve (VZ Učitelé a zdraví Pf MU, 

2004 – 2007) vykazovaly děti na venkově lepší 

výsledky v oblasti pohybové zdatnosti (Blahutková 

& Stojaníková, 2004, Pavlík & Karásková, 2003), 

dneska jsou rozdíly mezi pohybovou zdatností dětí 

ve městě a na venkově nepatrné (Bunc, 2008). 
 

ZÁVĚR 

Ze získaných výsledků lze konstatovat, že úro-

veň stresu ve škole u dětí mladšího i staršího 

školního věku narůstá. Pohyb a sportovně pohy-

bové aktivity mají statisticky významný vliv na 

snižování úrovně stresu pouze v mladším školním 

věku. Velmi zajímavou skutečností je nicméně 

statisticky významně vyšší četnost odpovědi ANO 

na otázku "Máš někdy bolení břicha?" na škole, kde 

byly vyšší koncentrace nanočástic.  

Rozdíly ve výši stresu mezi pohlavím se proká-

zaly pouze u dívek mladšího školního věku. Bylo 

prokázáno že: 

 stres se ve škole významně podílí na klima školy, 

 stres ovlivňuje všechny procesy ve škole, včetně 

komunikačního procesu, 

 stres se značnou měrou podílí na nemocnosti dětí 

i učitelů (vše začíná psychosomatikou), 

 vhodně zvolené copingové strategie přispívaly 

ke zlepšení subjektivního pocitu zdraví a 

přispívaly k pozitivním procesům, 

 pozitivní přístupy mohou snížit úroveň stresu u 

jednotlivců i v celé skupině. 
 

Hledáme neustále další prostředky k odbourá-

vání stresu ve škole včetně copingových strategií 

pro učitele, ale i ostatní školní pracovníky (tito se do 

výzkumu zapojovali také a vykazovali vysokou 

úroveň stresu).  
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FYZIOTERAPEUTICKÉ POSTUPY PRI PARÉZE NERVUS FACIALIS 
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ABSTRAKT 

Cieľ: V článku sa zaoberáme problematikou konzervatívnej 

liečby periférnej parézy nervus facialis s pohľadu fyzioterapie. 

Prieskumná vzorka: Dve respondentky vo veku 85 a 31 

s diagnózou periférna paréza nervus facialis liečené v  NsP 

Púchov. 

Metodika: Vo forme kvalitatívneho výskumu. Prostredníctvom 

dvoch rozpracovaných kazuistík a voľného rozhovoru s 

pacientkami v priebehu ich fyzioterapeutických procedúr. 

Výsledky: Možnosti správnej postupnosti a voľby metód 

a techník ako bazálna a orofaciálna stimulácia, kinezioterapia, 

kinesiotaping, akupunktúra. Z fyzikálnej terapie je najvhod-

nejšie zahájiť terapiu  elektrostimuláciou, ak je svalová sila 

mimických svalov nižšia ako stupeň 1. Výber metód a ich 

kombinovanie by mali  byť vždy individuálne z hľadiska 

prognózy ochorenia daného pacienta, ktoré následne vedú 

k efektívnej liečbe parézy n. facialis. 

Záver: Hlavnú úlohu v úspešnosti rekonvalescencie pacienta 

zohráva komplikovanosť diagnózy. Dôležité je poskytnúť 

pacientovi komplexnú zdravotnú starostlivosť, ktorá zahŕňa 

včasnú lekársku pomoc a následnú fyzioterapiu. Veľmi dôležitá  

je informovanosť pacienta o jeho stave a taktiež motivácia k 

snahe k sebazdokonaľovaniu sa a prinavráteniu k bežným 

aktivitám života. 

 

Kľúčové slová: Periférna paréza. Nervus facialis. Vyšetrovacie 

postupy. Rehabilitácia.  

 

ABSTRACT 

Objective: The article deals with conservative treatment of 

peripheral facial nerve paresis enjoys physiotherapy. 

The survey sample: Two respodents aged 85 and 31 with Dg. 

Peripheral facial nerve palsy treated int Hospital Puchov. 

Methods: In a qualitative research. Through two case reports 

elaborated and free conversation with patients during their 

physiotherapy treatments. 

Results: The possibilities right sequence and choice of methods 

and techniques as basal and orofacial stimulation, kinesio-

therapy, kinesiotaping, acupuncture. For physical therapy is the 

best therapy, electrostimulation start if the muscular effort of 

mimic muscles below the level of the first choice of methods 

and their combination should always be individual in terms of 

disease prognosis of the patient, which in turn lead to more 

effective treatment of paresis n. Facial. 

Conclusion: The main role in the successful recovery of the 

patient plays a complexity of diagnosis. It is important to 

provide the patient with comprehensive medical care that 

includes early medical attention and subsequent physiotherapy. 

Very important is the awareness of the patient about his 

condition and also the motivation to strive for self-improvement 

or return to the normal activities of life. 

 

Keywords: Peripheral paresis. Facial Nerve. Investigative 

procedures. Rehabilitation. 

ÚVOD 

Mimika je jednou zo základných funkcií komu-

nikačného systému každého jedinca. Neslúži len  

k udržovaniu výrazu tváre, ale má dôležitý význam 

pri artikulácií reči, pri spievaní, pri hre na rôzne 

dychové nástroje, v spoločnosti pri komunikačnom 

styku, pri prijímaní potravy a pri ochrane očí. 

Deficitné funkcie mimického svalstva sú mnohokrát 

ťažko psychicky prijímané. Výpadky funkcie mi-

mického svalstva nie sú totiž len kozmetickým 

problémom. Okrem možnosti poškodenia predného 

očného segmentu vyraďuje porucha mimických 

svalov osoby, ktoré musia profesijne komunikovať 

alebo prichádzať do styku s väčším množstvom ľudí 

(Dylevský, 2009). 
 

PARÉZA NERVUS FACIALIS 

Ochrnutie mimického svalstva môže byť klasifi-

kované ako získané, spôsobené v dôsledku nádorov 

alebo zápalových ochorení lícneho nervu a môže 

byť jednostranné alebo bilaterálne. Tri najčastejšie 

príčiny ochrnutia lícneho nervu sú Bellova obrna, 

trauma a najmä zlomenina spánkovej kosti, tieto 

príčiny môžu zapríčiniť akútnu periférnu obrnu 

lícneho nervu (Pape, 2010). Akútna paréza tváro-

vého nervu je častým ochorením v klinickej praxi s 

incidenciou okolo 15 - 40 na 100 000 obyvateľov. 

Najčastejšou príčinou predstavujúcou asi 70% 

prípadov je idiopatická obrna (Bojar, 2008). 

Prognóza parézy n. facialis závisí na závažnosti 

poškodenia, ktoré nám pomôže určiť EMG. Prognó-

za Bellovej obrny je väčšinou priaznivá, 70 - 90% 

prípadov sa kompletne upraví v priebehu 6 týždňov 

až 3 mesiacov. U idiopatických foriem je prognóza 

vynikajúca - až v 85% prípadov dochádza ku kom-

pletnej spontánnej remisii bez reziduálnych symptó-

mov. Prognóza symptomatických foriem je závislá 

na základnom ochorení (Mantau, 2009; Ambler, 

2010). 
 

VYŠETROVACIE POSTUPY 

Vyšetrujeme posunlivosť kože a fascií proti 

lebke. Zisťujeme prítomnosť spúšťacích bodov v m. 

temporalis, m. masseter a m. pterygoideus medialis 
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a lateralis. Po zatlačení na spúšťacie body v týchto 

svaloch môže dosť k vyžarovaniu do určitých 

oblastí, napríklad bod v m. temporalis vyžaruje do 

oblasti hornej pery, čela tesne nad obočím. Bod v m. 

masseter vyžaruje do oblasti dolnej čeľuste, 

vonkajšieho zvukovodu a záhlavia, bod v mm. 

pterygoidei do oblasti temporomandibulárného kĺbu 

a do oblasti dolnej čeľuste (Gúth, 2004). Všímame 

si mimiku pri rozhovore z pacientom, hlavne 

symetriu úst a nazolabialných rýh. Na našu výzvu 

pacient pokrčí čelo, urobí vrásky, zavrie oči, našpúli 

ústa, zapíska, usmeje sa, nafúkne líca, vycerí zuby a 

napne krk. Sledujme asymetriu tváre ale musíme 

dať pozor na častú ľahkú fyziologickú asymetriu 

tváre. Pri ľahkých formách si treba otestovať 

zavretie očných viečok proti odporu a zistiť svalovú 

silu (Ambler, 2006). Pri centrálnej paréze je 

postihnutá spodná vetva a pacient môže zvraštiť 

čelo a zavrieť oči. U periférnej obrny sú postihnuté 

obidve vetvy, preto je postihnutá celá polovica tváre 

(Navrátil, 2008). 

Motorickú funkciu tvárového nervu vyhodno-

tíme podľa svalového testu. V zahraničí sa môžeme 

stretnúť s Househo testom (Gúth, 2004; Janda, 

2004). Okrem uvedeného má byť každá paréza 

lícneho nervu vyšetrená aj elektrodiagnosticky. 

Úlohou elektrodiagnostiky je stanoviť počet bloko-

vaných a prerušených vlákien. Transkraniálna mag-

netická stimulácia predstavuje neinvazívnu metódu, 

využívajúcu magnetické pulzy aplikované magne-

tickou stimulačnou cievkou do parietookcipitálnej a 

retroartikulárnej oblasti. Prostredníctvom elektródy 

sa na špičke nosa a diferenčnej elektródy na m. 

nasalis zaznamenávajú latencie a amplitúdy odpo-

vedí na strane postihnutej a na strane zdravej. EMG 

zachytáva svalovú aktivitu pri stimulácii. Denervu-

júce potenciály trvajú niekedy až 2 týždne, preto pri 

akútnom štádiu parézy n. facialis sú výsledky ťažko 

hodnotené. EnoG je stanovenie sumačných poten-

ciálov mimických svalov po perkutánnej stimulácií. 

Porovnávaním zdravej a poškodenej strany sa 

stanoví percento degenerovaných či porušených 

vlákien. Hoorveg-Weissova  I/t krivka je vyšetrenie, 

ktoré stanovuje optimálnu hodnotu pre elektrosti-

muláciu denervovaného svalu a sleduje priebeh 

regenerácie poškodeného nervu. Pre vyšetrenie 

používame pravouhlé impulzy a impulzy s pozvoľ-

ným nástupom (Rosina, 2013; Poděbradský, 1998). 
 

 
 

 

LIEČEBNÉ POSTUPY 

Spôsob liečenia môže byť medikamentózny, die-

tetický, fyzikálny, rehabilitačný, chirurgický a  

psychoterapeutický. Pri parézach sa robí reedukácia 

cvičením. Postupuje sa podľa  stavu a charakteru 

poškodenia. Cvičenia začínajú od úplne pasívnych 

pohybov cez pasívne cvičenia s uvedomovaním, 

pokračujú cez aktívne cvičenia s pomocou až po 

aktívne cvičenia s odporom (Kopecká, 2007). 

Pacient by mal byť edukovaný, aby si pridŕžal 

zdravú polovicu tváre. Pacient sa má pri cvičení 

kontrolovať v zrkadle pričom zdravá polovica tváre 

by mala byť relaxovaná (Bartko, 1993). Poučenie 

pacienta je najdôležitejším faktorom pre úspešnú 

rehabilitáciu. Bez jasného porozumenia a smeru, 

pacient môže robiť neúčinné alebo dokonca ško-

dlivé cvičenie (May, 2000). Robíme pasívne ručné 

masáže ochrnutých svalov, ručne stimulujeme 

pasívne sťahy a pomáhame svalom, ktoré prejavia 

aktivitu. Pasívnu elektrostimuláciu plegických 

svalov používame, až vtedy keď sa reaktivácia 

nedarí ručnou facilitáciou a vibračnou masážou 

(Pfeiffer, 2007). 

Horúci zábal podľa Kenny: sa podáva vo forme 

vlnenej látky rôznej veľkosti ktorú dáme napariť.  

Po vytiahnutí z parnej nádoby sa látka pretrepe, aby 

sa látka zbavila kvapiek kondenzovanej vody a 

priložíme ju na postihnuté miesto pri teplote 83°C. 

Okamžite prikryjeme suchým bavlneným uterákom 

a prekryjeme igelitom a nakoniec zabalíme do 

suchej vlnenej deky. Ďalšou formou aplikácie 

teploliečby je suchý teplý obklad, ktorý sa podáva 

vo forme tkaniny zohriatej teplým vzduchom, ktorý 

sa rýchlo priloží na kožu a prekryje sa ako pri zábale 

sestry Kenny. Zásoba tepla tohto zábalu je malá a 

účinnosť nízka i cez prekrytie vlnenou dekou. Suché 

zábaly nahradili chemické termosáčky Lavatherm 

(Jandová, 2009). 

Klasická masáž tváre: začíname trením, ktoré 

slúži na nanášanie emulzie. Ďalej pokračujeme vy-

tieraním roztieraním čela, kruhového svalu oka, 

nosa a podočnicového oblúka, okraja nosa, hornej a 

dolnej pery, brady a krku pod bradou. Do hnietia-

cích úkonov zaraďujeme vlnovité hnietenie, krížový 

hmat, pretláčanie. Ďalšia technika ktorú zaraďu-

jeme do nárazových technik a pôsobí stimulačne je 

tepanie vo forme  rytmického bubnovania prstami. 

Klasickú masáž tváre ukončujeme chvením bruš-

kami prstov a vidličkou (Plačková, 2009). 

Elektrostimulácia: sa v prípade ťažkej parézy 

aplikuje ihneď a taktiež ak sa neobjaví počas troch 
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týždňov žiadna aktivita mimického svalstva (Kolař, 

2009). 

Metóda sestry Kenny: základom je tréning 

koordinácie pohybu s využitím kombinácie vlhkého 

tepla, manuálnej stimulácie svalu, pasívnych pohy-

bov a aktívneho zapojenia. Ide o cvičenie analytic-

ké, kedy sa jednotlivé svaly cvičia podľa svalového 

testu. Využíva sa však aj stimulácia poprio-

receptorov, dráždenie kožných receptorov a edu-

kácia. Dôležitosť spočíva v slovnom stimule fyzio-

terapeuta. So stimuláciou začíname čo najskôr po 

vzniku parézy. Používame ju pri svaloch so stup-

ňom slabším ako stupeň dva podľa svalového testu.  

Robí sa pasívny pohyb pri svalovom stupni 0 

a aktívny asistovaný pohyb pri svalovom stupni 1 a 

2 v smere svalových vlákien v plnom rozsahu. 

Stimulácia je drobný a chvejivý pohyb, ktorý sa 

opakuje 6-10x. Pacient si má uvedomiť pohyb, 

ktorý prevádza s pomocou fyzioterapeuta – dochá-

dza tu k reedukácii. Nielen pasívny pohyb ale aj 

stimulácia a aktívny pohyb sa vykonáva s pomocou. 

Dôležitá je pauza medzi jednotlivými sériami. 

Dôležitosť spočíva aj v psychickej a fyzickej únave, 

kvôli sústredeniu sa na celé cvičenie. Preto z 

počiatku pri slabej svalovej sile cvičíme niekoľko 

krát denne v krátkych časových obmedzeniach 

(Šidáková, 2009; Haladová, 2004). Aktívne asisto-

vané cvičenie vykonávame pri svalovom stupni 2 až 

3. Pacientovi pomáhame pri mračení, krčení čela 

a zatváraní očí, addukcii, zdvíhaní a klesaní ústneho 

kútika, pritiahnutí pier, širokom úsmeve, špúlení 

pier, zatvorení úst, cerení úst, vysunutí dolnej pery. 

Aktívne cvičenie vykonávame pri svalovom stupni 

3 (Jandová, 2009). 

Svetloliečba: lokálne ožiarenie biolampou apli-

kujeme na postihnuté miesto na tvári vo vzdiale-

nosti 3 - 5cm. Procedúra trvá 6 minút. Celá liečebná 

procedúra sa aplikuje v priebehu niekoľkých 

týždňov. Laseroterapiu aplikuje iba fyzioterapeut 

alebo lekár. Aplikuje sa staticky, bodovo alebo 

dynamicky pričom jej účinok je protizápalový, 

protiedematózny a biostimulačný (Komačeková, 

2006). 

Biofeedback: postavená na princípe spätnej 

väzby. Pacient sleduje na obrazovke znázorňujúcu 

sa svalovú aktivitu. Možnosť zobrazenia je možný 

aj cez reproduktor. Pacient týmto spôsobom získa 

kontrolu nad kontrakciou a relaxáciou vyšetro-

vaného svalu. Zlepšuje sa funkčné využitie priečne 

pruhovaného svalstva v zmysle zlepšenej koordi-

nácie a zmiernení patologických synkinéz (Podě-

bradský, 2009; Gúth,  2004). 

Kinesiotape: slúži k predĺženiu efektu terapie. 

Nutné je poučiť pacienta o dĺžke aplikácie, max. 4. 

dni, aspoň 24 hodín odpočinku, kedy tape dávame 

dolu a nechávame receptory a kožu regenerovať. V 

období bez tapu je vhodné tvár natrieť a prema-

sírovať. Aplikáciou tapu redukujeme opuch, facili-

tujeme poškodené svaly a korigujeme ich 

postavenie proti gravitácii. Pacientovi zlepšuje 

funkciu svalov pri rozprávaní, jedení a pití 

(Kobrová 2012). 

Poučenie a preventívne opatrenia: tvár treba 

udržiavať v teple, treba nosiť šatku po celý deň na 

poškodenej strane tváre. Pri komunikácii si  treba 

pridržiavať poklesnutú stranu tváre a ústny kútik, 

aby tvár bola čo najviac symetrická. Treba sa 

vyvarovať emočnej mimike, smiechu a plakaniu, pri 

ktorých sa asymetria zvýrazňuje (Pffeifer, 2007). 
 

PRIESKUM 

Na overenie teoretických poznatkov v praxi sme 

si vybrali metódu kazuistiky. Išlo o pacientky  

s diagnostikovanou parézou nervus facialis vo veku 

39 a 75 rokov. Terapia bola indikovaná v NsP 

Púchov na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení. 
 

KAZUISTIKA 1 

Katamnéza: 39 ročná pacientka s diagnózou 

paréza n. facialis (Bellova obrna). Priebeh ochore-

nia v obdoby 13.3.  -  28.3.2014. Pacientka už dlhšiu 

dobu pociťovala bolesti hrdla. Po tom, ako umývala 

okná na dome, boli prítomné bolesti ucha. Postupne 

jej začal ochabovať ľavý kútik a mala problém 

z dovretím ľavého oka. Neskôr problémy s rečou. 

V noci jej ľavá strana tváre ochrnula. Pacientka 

v ten deň bola odoslaná na neurologické vyšetrenie. 

Tvár asymetrická, poklesnutý ľavý ústny kútik. 

Čelo zvrašťuje menej l. sin. Výrazné je vyhladenie 

nasolabiálnej ryhy a vrások na čele, obočie je 

poklesnuté. Pacientka nedovrie viečko ľavého oka, 

prítomný lagoftalmus. U pacientky je viditeľný 

pokles kútika na ľavej strane. Cerenie zubov asy-

metrické, ľavý ústny kútik vôbec nezapája. Menej 

výrazná je citlivosť na tvári, asymetria tváre, ochab-

nutosť tváre, reč je menej jasná. Pigmentácia kože 

v norme, bez jaziev a opuchov, jazyk v strednom 

postavení. Subjektívne pacientka udáva zníženú 

citlivosť na paretickej strane tváre. Bolo jej dopo-

ručené očné vyšetrenie, ušnonosnokrčné vyšetrenie 



Zdravotnícke listy, Ročník. 4, Číslo 2,  2016                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

 

43 

a rehabilitačne vyšetrenie. Z medikácie indikované 

umelé slzy (hypromelóza) do ľavého oka 3 x denne. 

Fyzioterapeutické intervencie: V ambulantnej 

liečbe na oddelení FBLR sme sa zamerali sa  úpravu 

deficitov paretických svalov tváre. Cieľom je opti-

malizácia a návrat stratenej funkcie mimických 

svalov a prevencia vzniku synkinéz. Postup liečby 

prebiehal každý deň. Cvičebná jednotka trvala 40 

minút. Fyzioterapia začala aplikáciou tepelných 

procedúr na paretickú stranu tváre. Pokračovali sme 

klasickou masážou tváre. Masáž aplikujeme vždy 

ako predprípravu na kinezioterapiu. Elektrostimu-

láciu sme aplikovali na spúšťové body svalov so 

svalovou silou stupňa číslo 0 až pokiaľ sa neobjavil 

naznak aktívneho pohybu. Po masáži sme aplikovali 

stimuláciu na mimické svaly podľa metódy sestry 

Kenny a aktívne asistované cvičenia  pri stupni 

svalovej sily 1 až 2 s následnou reedukáciou pa-

cientky. Aktívne cvičenie pri stupni 3. Po cvičení 

sme aplikovali procedúry svetloliečby vo forme 

laseroterapie a biolampy. Pacientku sme oboznámili 

zo zrkadlovým cvičením a cvikmi, ktoré bude 

absolvovať doma pred zrkadlom. Bola poučená 

o  zásadách, ktoré musí dodržiavať počas liečby 

a po liečbe. Predovšetkým vyhýbať sa vetru, nosiť 

šatku, pridržiavať si zdravú stranu tváre pri 

rozprávaní, na noc si oko kryť a používať kvapky do 

očí na vyvolanie umelých sĺz, aby oko nevyschlo. 

Výsledky: Porovnaním výsledkov na začiatku a 

na konci rehabilitačnej liečby sme zistili, že niektoré 

svaly si udržali pôvodnú svalovú silu, iné naopak 

dosiahli značný stupeň zlepšenia (tabuľka 1). 
 

KAZUISTIKA 2 

Katamnéza: 75 ročná pacientka s diagnózou 

paréza n. facialis (Bellova obrna) a trpiaca migréna-

mi. Pacientka pri rannom vstávaní pociťovala bo-

lesť hlavy, ktorá pretrvávala až do rána nasledov-

ného dňa. Pacientka si všimla že jej zaostáva ľavý 

ústny kútik a má problémy so zatvorením ľavého 

oka. Neskôr si manžel všimol, že ma ľavú stranu 

tváre ochabnutú. Pacientka pociťovala slabosť  

v ľavom oku pri dovretí a v ľavom ústnom kútiku. 

Pacientka bola odoslaná na neurologické vyšetre-

nie. Tvár asymetrická, poklesnutý ľavý ústny kútik. 

Čelo zvrašťuje menej l. sin. Výrazné je vyhladenie 

nasolabiálnej ryhy a vrások na čele, obočie je 

poklesnuté. Pacientka nedovrie viečko ľavého oka, 

prítomný lagoftalmus. U pacientky je viditeľný 

pokles kútika na ľavej strane. Cerenie zubov asy-

metrické, ľavý ústny kútik vôbec nezapája. 

Subjektívne pacientka udáva zníženú citlivosť na 

paretickej strane tváre. Na pravej strane tváre je 

svalová sila 5, kožná riasa sa tvorí dobre, posun-

livosť kože je dobrá. Na paretickej strane tváre sú 

m. frontalis, m. orbicularis oris, m. orbicularis oculi 

bez aktivity - svalová je na stupeň 0. Pacientke bolo 

doporučené očné, ušnonosnokrčné a rehabilitačne 

vyšetrenie. Z medikácie boli indikované umelé slzy 

(hypromelóza) do ľavého oka 3 x denne. 
   
Tabuľka 1 Zmeny svalovej sily mimických svalov  
 

Kazuistiky: Kaz. 1 Kaz. 2 

Mimické svaly 
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y
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m. frontalis 0 2 0 2 

m. orbicularis oculi 2 3 0 1 

m. corrugator supercilii 0 3 1 2 

m. procerus 1 2 0 1 

m. nasalis 1 2 1 1 

m. levator nasi 0 2 1 2 

m. orbicularis oris 2 2 0 1 

m. levator anguli oris 0 1 1 1 

m. zygomaticus major 0 1 1 1 

m. risorius 1 3 1 2 

m. depresor labii inferioris 1 3 0 1 

m. depresor anguli oris 1 2 1 2 

m. mentalis 2 3 1 1 

m. buccinator 2 2 0 1 
 

Fyzioterapeutické intervencie: V ambulantnej 

liečbe na oddelení FBLR sme sa zamerali sa  úpravu 

deficitov paretických svalov tváre pacientky. Cie-

ľom je optimalizácia a návrat stratenej funkcie 

mimických svalov a prevencia vzniku synkinéz. 

Liečba prebiehala každý deň. Cvičebná jednotka 

trvala 40 minút. Fyzioterapia začala aplikáciou te-

pelných procedúr na paretickú stranu tváre 

a následne klasickou masážou tváre a elektrosti-

muláciou na spúšťové body svalov so svalovou 

silou stupňa číslo 0. Nasledovala stimulácia podľa 

sestry Kenny a aktívne asistované cvičenia  pri 

stupni svalovej sily 1 až 2 s následnou reedukáciou 

pacientky. Aktívne cvičenie pri stupni 3. Po cvičení 

sme aplikovali procedúry svetloliečby vo forme 

laseroterapie a biolampu. Pacientku sme oboznámili 

zo zrkadlovým cvičením a cvikmi, ktoré bude vyko-

návať doma pred zrkadlom. Bola poučená o životo-

správe.      
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Výsledky: Porovnaním výsledkov na začiatku a 

na konci rehabilitačnej liečby sme zistili, že niektoré 

svaly si udržali pôvodnú svalovú silu, iné naopak 

dosiahli značný stupeň zlepšenia (tabuľka 1). 
 

DISKUSIA 

V kazuistikách sme sa snažili poukázať na 

postupné zlepšenie svalovej sily mimických svalov 

tváre po aplikácii jednotlivých fyzioterapeutických 

techník. Zamerali sme sa na dve pacientky v rôznom 

veku. Obe pacientky pociťovali bolesti hrdla, ucha. 

Paréza sa u oboch pacientiek vyvinula náhle, čím sa 

nám potvrdilo tvrdenie Amblera 2010, že jedno-

stranná periférna paréza tvárového nervu vznikne 

náhle a behom 4 až 72 hodín dosiahne maximum. 

Bolesti v okolí ucha, hlavne na začiatku ochorenia 

sa vyskytujú asi u 60% prípadov, porucha sekrécie 

sĺz u 60%, poruchy chuti u 30 - 50% a hyperkuzia u 

15-30% prípadov. 

Pozornosť sme venovali v prvom rade účinku 

nami zvolenej kombinácie fyzioterapeutických 

techník, ktoré sme pravidelne aplikovali v rámci 

celkovej terapie. Využili sme orofaciálnu stimu-

láciu, reedukáciu každodenného životného štýlu, 

facilitačné cvičenie pri stupňoch 0 - 2, ktoré sme 

praktizovali skôr pri druhej pacientke. Pri prvej 

pacientke sme využili prevažne aktívne asistované a 

aktívne cvičenie, keďže mala svalovú silu mimic-

kého svalstva na stupeň 2 až 3. Cieľom terapie bolo 

obnoviť funkciu mimických svalov a reedukovať 

základné mimické a komunikačné funkcie. Kombi-

náciou kinezioterapie mimických svalov s tepel-

nými procedúrami sa celkový efekt terapie umocnil. 

Bolo to možné vidieť nielen na objektívnych 

výsledkoch (posilnenie svalov), ale obe pacientky aj 

subjektívne udávali pocit zlepšenia funkcie mimic-

kého svalstva počas komunikácie. 
 

ZÁVER 

Fyzioterapia  a rehabilitačné  techniky vrátane 

reflexných metód a akupunktúry využívaných pri 

paréze tvárového nervu považujeme za účinné, 

nakoľko pri ich aplikácií došlo k zlepšeniu svalovej 

sily u obidvoch pacientiek. Preto môžeme súhlasiť 

s tvrdením Bojara (2008), ktorý tvrdí, že fyziote-

rapia a rehabilitačné techniky vrátane reflexných 

techník a akupunktúry využívaných pri periférnej 

obrne tvárového nervu, sú považované za účinné 

v liečbe parézy tvárového nervu. Cieľom fyziote-

rapie je obnoviť porušenú funkciu a zamedziť 

rozvoju synkinéz, ktoré zhoršuje kvalitu života 

postihnutých osôb. 
 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

AMBLER,  Z. 2006.  Základy neurologie - 

Učebnice pro lékařské fakulty. Praha:  Galén, 

Karolinum, 2006, 351 s., ISBN 807264334. 

AMBLER, Z. 2010. Interní medicína pro praxi. In: 

Solen. 2010, roč. 12, č. 9, s. 445-447,  ISSN - 

1803-5256. 

BARTKO, D. 1993. Neurológia - Učebnice pre 

stredné zdravotnícke školy. Osveta, 1993, 296 s., 

ISBN 802170570180-217-0570-1. 

BOJAR, M. 2008. Obrna lícního nervu. In: Cesk. 

Slov. Neurol. N., 2008, roč. 104, č. 2, s. 201–205,  

ISSN 1210-7859. 

DYLEVSKÝ, I. 2009. Funkční anatomie. Praha: 

Grada, 2009, 532 s., ISBN 8024732408. 

GÚTH, A. 2004. Vyšetrovacie a liečebné metodiky 

pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh Gúth, 

1995, 448 s., ISBN 80-967383-0-5.  

HALADOVÁ, E. 2004. Vyšetrovací metody 

hybného systému. Mikadapress, 2005, 135 s., 

ISBN  80- 7013- 393- 7. 

JANDA, V. 2004. Svalové funkční testy. Praha: 

Grada, 2010, 325 s., ISBN 978-80-247-0722-8. 

JANDOVÁ, D. 2009. Balneologie. Praha: Grada, 

2009, ISBN 978-80-247-2820-9. 

KOBROVÁ, J. 2012. Terapeutické využití kinesio 

tapu. Praha: Grada, 2012, 153 s., ISBN 

8024742942. 

KOMAČEKOVÁ, D. 2006. Fyzikálna terapia. 

Martin: Osveta, 2006, 363 s., ISBN 8080632308. 

KOPECKÁ, K. 2007. Zdravie a klinika chorôb. 

Martin, 2007, 695 s., ISBN  808063243. 

MANTAU, 2009 Pediatrie. 1. Vydání. Praha: 

Grada, 2009. 608s. ISBN: 978-80-247-2525-3. 

MAY, M. 2000. The Facial Nerve. Thieme, 2000, 

877 p., ISBN 0865778213. 

NAVRÁTIL, L. 2008. Vnitřní lékaŕství pro 

nelékaŕske obory. Praha: Grada, 2008, 424 s., 

ISBN 978-80-247-2319-8. 

PAPE, H.CH. et al. 2010. The Poly-Teaumatized 

Patient with Fractures: A Multi-Disciplinary 

Approach. Springer, 2011, 372 p., ISBN 

364217986X.  

PFEIFFER, J. 2007.  Neurologie v rehabilitaci pro 

studium a praxi. Praha: Grada, 2007, 351 s., 

ISBN 8024711354. 



Zdravotnícke listy, Ročník. 4, Číslo 2,  2016                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

 

45 

PODĚBRADSKÝ, J. 1998. Fyzikální terapie 1. 

Praha: Grada, 1998, 440 s., ISBN 80-7169-661-

7. 

ROSINA, J. a kol. 2013, Biofyzika. Praha: Grada, 

2013, 224 s., ISBN 8024742373. 

ŠIDÁKOVÁ, S. 2009. Medicína pro praxi - 

Rehabilitační techniky nejčastěji používané v 

terapii funkčních poruch pohybového aparátu. 

In: Solen. 2009, roč. 6, č. 6, s. 331-336, ISSN 

1803-5310. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdravotnícke listy, Ročník. 4, Číslo 2,  2016                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

 

46 

EFEKT HUDOBNO-POHYBOVEJ  INTERVENCIE VO FYZIOTERAPII DVOCH 

PACIENTIEK S PARKINSONOVOU CHOROBOU 

EFFECT OF MUSIC AND MOVEMENT STIMULATION IN PHYSIOTHERAPY 

OF TWO FEMALE PATIENTS WITH PARKINSON´S DISEASE 
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Fakulta zdravotníctva,  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín  

 
ABSTRAKT 

Východiská: Príspevok predkladá výsledky štúdie zameranej  

na zistenie, ako zlepšuje hudobno-pohybová intervencia za-

komponovaná do fyzioterapeutického plánu zdravotný stav 

pacienta s Parkinsonovou chorobou.  

Ciele: Cieľom štúdie bolo zistiť, aký je efekt hudobno-pohy-

bovej intervencie v zlepšení pohybových schopností pacientov 

s Parkinsonovou chorobou.  

Metodika: Prípadová štúdia.  

Vzorka: Vzorku tvorili dve pacientky trpiace Parkinsonovou 

chorobou s typickými príznakmi.  

Výsledky: Výsledky predloženej štúdie dokazujú, že hudobno-

pohybová aktivizácia už v dĺžke trvania 10 dní zmierňuje svalo-

vé napätie, tras, zlepšuje sebaopateru a stabilizuje psychický 

stav. Podmienkou je, že musí byť systematická, individuálne 

volená a vhodne načasovaná. 

Záver: Odporúčame využívať hudobno-pohybové intervencie 

vo fyzioterapii pacientov s Parkinsonovou chorobou  s cieľom 

zlepšenia motorických schopností pacienta, zvýšenia svalovej 

sily a tiež ako potrebný impulz pre vykonanie pohybu. 

Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvní efektívnosť takejto liečby 

je vzťah pacienta k hudbe. 

 

Kľúčové slová: Parkinsonova choroba. Hudobno-pohybová  

intervencia. Fyzioterapia. Prípadová štúdia. 

 

ABSTRACT 

Background: The study presents research results aimed at the 

survey of how music and movement stimulation improves 

health condition of a patient with Parkinson´s disease (PD). 

Aims: The research aim of the study is to identify the potency 

of music and movement stimulation in the improvement of 

motor abilities in two patients with PD. 

Methods: Case study. 

Research sample: Research sample represents two female 

patients suffering from PD for 3-5 years who expressed the 

most common signs and symptoms of the disease. 

Results: The research results of qualitative study prove the 

potency of music and movement stimulation, on reducing the 

muscle tension, tremor, improvement of self-care, and 

stabilisation of patients´ mental condition. Music and move-

ment stimulation must be systematic, individual and adequately 

planned. 

Conclusion: We recommend music and movement stimulation 

in physiotherapy of patients with Parkinson's disease to 

improve the patient's motor skills, muscle strength and to create 

incentives to perform the movement. What is important, is the 

patient's relationship to music. 

 

Keywords: Parkinson´s disease. Music and movement 

stimulation. Physiotherapy. Case study. 

ÚVOD 

Pacientom s Parkinsonovou chorobou je odpo-

rúčané z hľadiska podstaty ich ochorenia používať 

hudbu počas fyzioterapie, ale aj pri nácviku a 

vykonávaní sebaobslužných aktivít. Hudba dokáže 

pacientom priniesť potrebný impulz vyvolávajúci 

začiatok pohybu alebo naštartovanie chôdze s po-

mocou rytmických pohybov. Doterajší výskum, ale 

aj skúsenosti pacientov a terapeutov z praxe potvr-

dzujú fenomén neuroplasticity mozgu, v rámci kto-

rého sa predpokladá, že rytmická hudba má schop-

nosť obnoviť určitú časť starých spojov a vytvárať 

nové cesty, nahradzujúce tie, ktoré choroba zničila. 

Rytmická hudba aktivizuje motorický systém 

a pacientom pomáha začať a ukončiť pohyb, 

uľahčiť denné aktivity, udržiavať pamäť, zlepšovať 

náladu a znižovať bolesť. Rytmická zložka hudby 

úzko súvisí s motorikou človeka, jeho konaním 

i prežívaním (Gerlichová, 2014, s. 26–27). Výrazné, 

akcentované alebo synkopické rytmy majú na 

človeka aktivizačný efekt. Relaxačný efekt majú 

predovšetkým málo akcentované rytmy s viazanými 

tónmi – legato v pomalom tempe. Rytmy regulačné 

sa pohybujú medzi pólmi vysokého i nízkeho 

napätia bez zvláštnych rozdielov (Kantor a kol., 

2009, s. 138-139). Výber hudby je preto indivi-

duálny, niektorým pacientom vyhovuje iná skladba 

na cvičenie a iná na vstávanie z postele. Dôležitý je 

rytmický stimul a pacient si môže zvoliť počúvanie 

reprodukovanej hudby, prehrávanie si hudby nahlas 

alebo len v duchu. Po natrénovaní konkrétneho 

rytmu si dokáže sám navodiť pohyb (Gerlichová, 

2014, s. 38-40), a to je prostriedkom toho, aby bol 

samostatný a sebestačný.  

Hudobno-pohybové aktivity môžu byť u pacien-

tov s Parkinsonovou chorobou zamerané na postu-

rálne funkcie a pohyby hlavou, lokomóciu, hybnosť 

horných končatín (vrátane úchopových funkcií 

a motoriky prstov), koordinačné funkcie, vizuo-

motorickú koordináciu, koordináciu horných kon-

čatín. Okrem rozšíreného spektra vykonávaných 

pohybov, môžu u pacientov podporiť ich silu, 
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rýchlosť, vytrvalosť, koordináciu, presnosť, rozsah 

(u lokomočných funkcií tiež rovnováhu). Tichá 

(2014, s. 83-91) vymedzuje účel hudobno-pohybo-

vých aktivít nasledovne:  

 navodenie celotelového uvoľnenia: cieľom je 

odstránenie únavy, zmiernenie stresu, odbloko-

vanie hlasového prepätia, navodenie radostnej 

ľahkosti; 

 navodenie podmienok pre vznik prehĺbeného 

dychu a dychovej opory: cieľom je vedomé 

vzpriamenie tela; 

 navodenie voľnosti ramien a zátylku ako vedo-

mého pocitu: cieľom je odblokovanie napätia; 

 odstránenie napätia v koreni jazyka, predsunutej 

brady a neuvoľnenej čeľusti: cieľom aktivity je 

odblokovanie napätia;  

 uvoľnenie v bedrovej oblasti a solar plexu: 

cieľom je odstránenie napätia v oblasti bedrovej 

chrbtice a solara plexu. 
 

V rámci hudobnej terapie považuje Králová 

(2015, s. 50) potrebné sa hudbou zaoberať v dvoch 

rovinách:    

 V receptívnej rovine je pozornosť zameraná 

najmä na počúvanie, alebo audio-video vníma-

nie hudbe, šumov alebo ticha. V ošetrovateľskej 

praxi je možné využiť pestrú paletu od vážnej 

hudby k populárnej, a to z elektronických médií 

alebo prostredníctvom koncertov. Pod recepciou 

rozumieme v súlade s Gajdošíkovou Zeleiovou 

(2008, s. 46) vnímanie a prijímanie hudby, 

celostné porozumenie zvukom na základe skú-

seností a hudobných schopností percipienta po-

mocou rôznych metód, práce s fantáziou, pred-

stavami, asociáciami, s telesným napätím napr. 

pri relaxácii svalov, alebo s využitím rytmizácie 

pohybov tela na hudbu.  

 V expresívnej rovine sa pozornosť zameriava na 

pôsobenie vlastných pohybových, vokálnych, 

hudobno-dramatických, inštrumentálnych hu-

dobných aktivít, alebo ich  kombinácií s hudob-

ným sprievodom. Svojím charakterom apeluje 

na spontánnu vitalitu človeka. Ide o činnostný 

spôsob, experimentovanie so zvukom, tónmi, 

hravé aktivity či objavovanie hudobného 

materiálu. 
 

U pacientov s Parkinsovou chorobou sú vhodné 

tieto hudobno-pohybové aktivity: 

 Tanec – individuálne, v páre, či v skupine – jed-

ná sa o kreatívne vyjadrenie alebo nácvik 

konkrétnych krokov či pohybov; 

 Dirigovanie – dá sa využiť konvenčný spôsob 

dirigovania alebo rôzne vopred dohovorené 

gestá podľa pohybových schopností jed-

notlivých klientov; 

 Akčné piesne – tzv. action songs, t. j. podľa 

pokynov v piesni sa pacienti dotýkajú určitých 

častí tela, vykonávajú určité pohyby, napríklad 

pozerajú sa a otáčajú hlavu doprava, doľava, 

hore a dolu atď. Medzi tieto piesne patrí napr. 

„Hlava, ramená, kolená, palce“. Pacienti 

s Parkinsonovou chorobou akčne a hravo precvi-

čujú pri tejto aktivite svalstvo hlavy, krčnej 

chrbtice, trupu, horných a dolných končatín 

a tiež trénujú pamäťové schopnosti. 

 Hudobno-pohybové hry – skupinové hry so skôr 

stanovenými pravidlami, napr. „Hudobná sto-

lička“ Touto aktivitou môžeme u pacientov 

s Parkinsonovou chorobou trénovať kooperáciu 

pohybov celého tela, skvalitniť kognitívne 

schopnosti, pozornosť a postreh, motiváciu 

a aktiváciu a taktiež dosiahnuť uvoľnenie 

(Dosedlová, Kantor, 2013, s. 62-64). 
 

K synchronizácii rytmu a tempa hudby s pohyb-

mi pacientov dochádza často spontánne. Vlastnou 

hrou si pacient upevňuje pravidelnosť a plynulosť 

jeho pohybov. Táto technika je využívaná napr. na 

podporu chôdze u pacientov s Parkinsonovou cho-

robou. Facilitačná funkcia rytmizácie ovplyvňujúca 

pohyb je dôležitou súčasťou mnohých metód 

rozvoja motorických funkcií (Dosedlová, Kantor, 

2013, s. 64).  
 

CIELE ŠTÚDIE 

Cieľom štúdie bolo zistiť potenciál hudobno-

terapeutických techník v zmiernení klinických 

príznakov choroby u pacienta s Parkinsonovou cho-

robou, v zlepšení úrovne sebaopatery a zlepšení 

psychického stavu v priebehu 10 dní. 
 

METODIKA 

Kvalitatívny výskum sme realizovali metódou 

experimentálnej štúdie. Vzorku štúdie tvorili 2 

pacientky s Parkinsonovou chorobou označené ako 

pani Anna a pani Mária. Na vstupné a výstupné 

meranie sme použili anamnézu so zameraním na 

terajšie ochorenie, pridružené ochorenia, spôsob 

terapie, bolesť a psychiku, vyšetrenie pohľadom 

spredu a zboku, vyšetrenie napätia svalov pohma-

tom, vyšetrenie svalovej sily (krk, horné a dolné 

končatiny, trup), meranie motorickej výkonnosti, 

Test inštrumentálnych denných aktivít – IADL, 
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Barthelov test základných denných aktivít – ADL, 

Dotazník – hudobné zázemie, zručnosti a prefe-

rencie.  

Pre pani Annu sme vytvorili plán pohybových 

aktivít na 10 dní bez hudby. Pani Anna si hudbu 

nepriala. Pre pani Máriu sme vytvorili plán pohybo-

vých aktivít na 10 dní s využitím hudby podľa jej 

výberu. V súvislosti so skutočnosťou, že pacientky 

nesúhlasili s fotografovaním a videozáznamom po-

čas experimentu, záznamy o priebehu realizácie 

plánu hudobno-pohybových aktivít sme zazname-

návali denníkovou metódou – Diary method. Expe-

riment sme realizovali v sociálno-zdravotníckom 

zariadení v Trenčianskom kraji v období január 

2015 - marec 2015.  
 

VZORKA 

Pani Anna: 79-ročná žena, lieči sa na 

Parkinsonovu chorobu 3 roky. Jej pridružené 

ochorenia sú vysoký krvný tlak, reumatoidná 

artritída, dva krát prekonala srdcový infarkt. 

Sťažuje sa na bolesť dolných končatín v oblasti 

kolien, ktorú zhodnotila ako tupú bolesť stupňa 6 na 

škále od 1 po 10, kde 10 je najhoršia bolesť. Bolesť 

ju budí aj v noci. Napriek veku je v dobrej  

mentálnej kondícii, orientovaná v čase, mieste aj 

osobe. Vyjadrovanie je dobré, reč pomalšia, ale 

zrozumiteľná. Je ochotná cvičiť, ale bez hudby. 

Uvádza, že nikdy nemala vzťah k hudbe. 

Vstupné vyšetrenie: U pacientky je prítomný 

výrazný tras horných končatín. Tras pacientku 

obmedzuje pri denných činnostiach - časté poliatie 

sa pri jedle. Postavenie sa z kresla aj z postele 

zvláda pomaly, ale sama. Celú dobu je v pred-

klone, je viditeľné semiflekčné držanie horných 

končatín, trup je vo flekčnom postavení a kolená sú 

tiež flektované. Najdlhšie pacientke trvá postavenie 

sa, chodí s pomocou chodítka. So začatím chôdze 

nemá problém, ale chodí šúchavými krokmi, 

nedvíha chodidlá od zeme, celú dobu je trup vo 

flekčnom postavení. Pri pohľade zboku je viditeľná 

výrazná hrudná kyfóza a ochabnuté brušné svalstvo. 

Pomocou palpácie zisťujeme zvýšený svalový tonus 

na horných končatinách a v oblasti trapézových 

svalov na krku. Škály na posúdenie úrovne 

sebestačnosti (IADL, ADL a UPDSR) poukazujú na 

čiastočnú závislosť. U pacientky prevláda horný typ 

dýchania. 

Plán aktivít na 10 dní zahŕňal: edukáciu správ-

neho otáčania sa na posteli, posadenia sa a posta-

venia sa, cievnu gymnastiku, dychové cvičenia, 

švihové cvičenia, priťahovanie kolien k trupu 

v ľahu, vyťahovanie ohýbačov kolena, predkopá-

vanie, prešľapovanie, krúženie v členku, vyťaho-

vanie pliec k ušiam, zasúvanie brady, strečingové 

cvičenia na zmiernenie svalovej stuhnutosti, cviče-

nia zamerané na jemnú motoriku, nácvik obratnosti 

rúk (práca s plastelínou, navliekanie korálikov, 

kreslenie, písanie), rečové cvičenia, tréning chôdze 

na širšej báze s hlasovou stimuláciou. 

Pani Mária: 72-ročná žena, lieči sa na Parkin-

sonovu chorobu 5 rokov. Pridruženými ochore-

niami sú diabetes mellitus na inzulínovej liečbe 

a vysoký krvný tlak. Sťažuje sa na bolesť kolien, 

ktoré má obviazané, ťažšie vstávanie z postele či 

z kresla a výrazný tras, ktorý je pre ňu komplikáciou 

najmä pri jedle. Pred tromi rokmi mala výrazné 

zhoršenie zdravotného stavu, v dôsledku ktorého 

bola pripútaná na invalidný vozík. V súčasnosti sa 

pohybuje  pomocou chodítka. Je v dobrej mentálnej 

kondícii, orientovaná v čase, mieste aj osobe. Reč je 

zrozumiteľná. Vzhľadom k zdravotnému stavu sa 

u pacientky vyskytujú úzkostné stavy. K hudbe má 

pozitívny vzťah, súhlasí  s využitím hudby počas 

cvičenia. Obľubuje slovenských a českých autorov 

populárnej hudby: Karel Gott, Elán, IMT SMILE 

a slovenské ľudové piesne, na ktoré kedysi rada 

tancovala. Zo zahraničných autorov má rada Queen 

a Beatles. Z vážnej hudby preferuje skladby od 

Mozarta a Beethovena. 

Vstupné vyšetrenie: Pri pohľade spredu je 

evidentný výrazný tras horných končatín. Je dobre 

pozorovateľný v situácií, keď sa pokúša zrovnať si 

veci na nočnom stolíku. Posadenie sa, postavenie sa 

zvláda sama, trup aj horné končatiny sú vo flekč-

nom držaní. Pri pohľade spredu a zozadu je pravý 

ramenný kĺb výrazne vyššie. Pri vykročení do 

chôdze pacientka nemá problém, zreteľné sú však 

šúchavé drobné kroky. Pri pohľade zboku je 

výrazný predsun hlavy, zvýraznená hrudná kyfóza. 

Pri palpačnom vyšetrení je zvýšený svalový tonus 

na horných, aj dolných končatinách, výraznejšie 

citlivý je pravý trapézový sval. Škály na posúdenie 

úrovne sebestačnosti (IADL, ADL a UPDSR) 

poukazujú na čiastočnú závislosť. 

Plán aktivít na 10 dní obsahoval kombináciu 

cvičenia a hudby: dychové cvičenia, cievna gym-

nastika, švihové cvičenia, priťahovanie kolien k tru-

pu v ľahu, vyťahovanie ohýbačov kolena, pred-

kopávanie, prešľapovanie, krúženie v členku, vyťa-

hovanie pliec k ušiam, zasúvanie brady, nácvik 

správneho otáčania sa na posteli, posadenia sa 
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a postavenia sa, tréning chôdze na širšej báze, 

rečové cvičenia. strečingové cvičenia na zmiernenie 

svalovej stuhnutosti, cvičenia zamerané na jemnú 

motoriku,  nácvik obratnosti rúk (práca s plastelí-

nou, navliekanie korálikov, kreslenie, písanie, pitie 

z pohára, jedenie lyžičkou). 

Hudba:  

 expresívna hudobná terapia Action Listening; 

 slovenskí interpreti populárnej hudby prevažne 

80.-90. rokov – skupiny  Elán, IMT SMILE, spe-

vák Karel Gott, slovenská ľudová hudba;  

 hlasový sprievod terapeutky, vokálna interpre-

tácia – spev + binarita (tlieskanie, podupká-

vanie), slovenská ľudová hudba; 

 receptívna hudobná terapia, eurytmické počúva-

nie hudby - Eurythmic Listening; 

 Mozart, Beethoven, Queen, Beatles; 

 hudobná improvizácia - spontánne vytvorenie 

hudby pomocou jednoduchých hudobných 

nástrojov - využitie Orffových nástrojov: cin-

kadlo a prstové činely. 
 

VÝSLEDKY 

Pacientky sme ohodnotili prostredníctvom sva-

lového testu a testov motorickej výkonnosti ako 

pred zahájením terapie a po jej ukončení. Rovnako 

sme si zaznamenali aj vzdialenosť v metroch, ktorú 

boli schopné prejsť bez väčších bolestí a ťažkostí. 

Každej pacientky sme sa opýtali na jej subjektívne 

pocity pred rehabilitáciou a po jej skončení.  
 

Pani Anna dosiahla po 10 dňoch nasledovné 

výsledky:  

Testy motorickej výkonnosti: 

 Skúška stoj – chôdza – sed: túto úlohu zvládla 

o 1,3 s. rýchlejšie, 

 Skúška kroky – sekundy: vykonala o 4 kroky 

viac v danom čase, 

 Skúška pronácie a supinácie: ĽHK zlepšenie 

o 0,8 s., PHK o 0,6 s., 

 Skúška obratnosti prstov: ĽHK zlepšenie o 0,7 

s., PHK o 0,5 s. 
 

Pani Anna dokázala prejsť o 2,5 m. viac ako pri 

vstupnom vyšetrení. Subjektívne hodnotila väčšiu 

istotu pri chôdzi, bolesť a tremor zostali nezme-

nené. Pocitovo bolo uvoľnenejšie svalstvo HK 

a DK, zníženie svalového tonusu bolo overiteľné aj 

palpáciou. 
 

Pani Mária dosiahla po 10 dňoch nasledovné 

výsledky: 

Testy motorickej výkonnosti  

 Skúška stoj – chôdza – sed: túto úlohu spravila 

o 1 s. rýchlejšie, 

 Skúška kroky – sekundy: počet krokov sa zvýšil 

o 6 krokov na určený čas, 

 Skúška pronácie a supinácie: ĽHK nastalo 

zlepšenie o 0,6 s., PHK o 0,7 s, 

 Skúška obratnosti prstov: ĽHK vykonala cvik 

o 0,5 s. rýchlejšie, PHK o 0,7 s.  
 

Pani Mária dokázala prejsť o 5 m viac ako pri 

vstupnom vyšetrení. Totožne ako u pani Anny sa 

zvýšil pocit istoty a stability počas chôdze. Palpačne 

aj subjektívne nastalo zníženie svalového tonusu na 

HK a DK, na trapézovom svale ostal svalový tonus 

nezmenený. Subjektívne bola bolesť približne 

rovnaká, po cvičení však nastalo obmedzenie 

problému studených nôh. Kladne ohodnotila zmier-

nenie tremoru pri počúvaní hudby a odbúranie 

úzkostných pocitov. 

 

Tabuľka 1 Motorická výkonnosť – pani Anna (cvičenie bez hudby) 
 

Skúška Meranie pred zahájením terapie Meranie po ukončení terapie 

Skúška stoj – chôdza – sed  10,5 s -  1,3 s 

Skúška kroky – sekundy  10,5 s x 23 krokov = 241,5 -  4 kroky 

Skúška pronácia a supinácia LHK: 19, 4 s; PHK: 20, 5 s -  0,8 s /  0,6 s 

Skúška obratnosti prstov LHK: 23,8 s; PHK: 21,6 s -  0,7 s / 0,5 s 

 

Tabuľka 2 Motorická výkonnosť – pani Mária (cvičenie s hudbou)  
 

Skúška Meranie pred zahájením terapie Meranie po ukončení terapie 

Skúška stoj – chôdza - sed 12,7 s - 1 s 

Skúška kroky - sekundy 12,7 s x 20 krokov = 254 -  6 krokov 

Skúška pronácia a supinácia LHK: 20,3 s; PHK: 19,6 s -  0,6 s /  0,7 s 

Skúška obratnosti prstov LHK: 20,8 s; PHK: 21,2 s -  0,5 s /  0,7 s 
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Tabuľka 3 Efekt cvičenia a hudobnej aktivizácie  

 

Pani Anna 

Cvičenie 

Pani Mária 

Cvičenie a hudba 

Pred cvičením Po cvičení Pred cvičením Po cvičení 

Stuhnutosť 

Zvýšený svalový to-

nus najmä na horných 

a mierne na dolných 

končatinách a krku 

Zníženie svalového to-

nusu na horných 

a dolných končatinách,   

flekčné držanie tela pre-

trváva 

Zvýšený svalový to-

nus najmä na horných 

a mierne na dolných 

končatinách a krku 

Zmiernenie svalového tonusu, 

flekčné držanie tela pretrváva, 

pacientka ho dokáže ovplyvniť 

po napomenutí, tonus svalov kr-

ku pretrváva 

Chôdza 

Chodítko, drobné, šú-

chavé kroky, neistota, 

prejde bez bolesti  

18 m 

Chodítko, chôdza na 

širšej báze, väčšia sta-

bilita, prejde 20,5m – 

zlepšenie o 2,5 m  

Šuchtavé drobné kro-

ky, bez bolesti prejde 

20 m  

Chôdza na širšej báze, väčšia 

istota, bez bolesti prejde 25 m, 

zlepšenie o 5m 

Tras 
Výrazný Výrazný, mení sa v zá-

vislosti od emočného 

stavu 

Výrazný na oboch 

horných končatinách 
Zmiernenie trasu počas jedla 

pri súčasnom počúvaní hudby 

Sebaopatera 
Čiastočná závislosť Čiastočná závislosť Čiastočná závislosť Čiastočná závislosť, zvýšená 

kvalita sebaobslužných aktivít 

počas počúvania hudby 

Psychický 

stav 

Občasné stavy úzkos-

ti, zvýšená tenzia 

Pocitovo väčšia pohoda Emočná labilita, sta-

vy úzkosti 

Zlepšenie psychickej pohody, 

odbúranie stavov úzkosti 

 

DISKUSIA  

V práci sme chceli dokázať pozitívne pôsobenie 

hudobno-pohybových aktivít u pacientov s Parkin-

sonovou chorobou. Zistili sme, že efekt cvičenia 

a hudby sa prejaví už po 10 dňoch pravidelných 

aktivít. Cvičenie má význam aj bez hudby, ale 

s hudbou je efekt výraznejší. Berger, Schnek (2003, 

s.687) tvrdia, že hudbu je vhodné využívať u pa-

cientov s Parkinsonovou chorobou, aby spustila im-

pulzy pohybu, stimulovala motorické funkcie 

a mobilitu pacienta. Impulzy hudby tiež stimulujú aj 

dýchanie a kognitívne funkcie. Dobre zvolený 

rytmus hudby pomáha pacientovi dostať svalstvo 

pod kontrolu, pohyby a chôdza sú organizované. 

Naša štúdia potvrdila, že hudobná stimulácia znížila 

svalové napätie nielen na základe subjektívnych 

pocitov, ale aj na základe palpačného vyšetrenia, 

zmiernila tras pri sebaobslužných aktivitách, zlep-

šila motorické funkcie v oblasti pohybových aktivít 

stoj – chôdza – sed a v oblasti jemnej motoriky. 

Zároveň hudba pomáhala udržať dobrý duševný 

stav a ochotu spolupracovať.  Zreteľné zlepšenie 

motorických funkcií ako aj duševného stavu u pa-

cienta s Parkinsonovou chorobou dáva možnosť 

ovplyvniť závislosť vo všetkých aspektoch každo-

denného života (Amtmannová, a kol., 2007, s. 42). 

Pozitívny efekt sa prejavil nielen v pohybovej, ale 

aj psychickej rovine. Vzhľadom na to, že Parkin-

sonova choroba je pomaly sa rozvíjajúce ochorenie 

s individuálnym priebehom, častá je psychická 

rozladenosť v zmysle depresie, úzkosti a strachu 

(Roth, a kol., 2009, s. 147). Tým, že pacienti majú 

stuhnuté mimické svalstvo, vyjadrovanie emócií je 

u nich obtiažnejšie. Pacient si môže pomôcť hudbou 

vyjadriť zúfalstvo, smútok, zdesenie, depresiu, úz-

kosť, stres, až po radosť, extázu, rozjarenosť, nadše-

nie a lásku (Berger, Schneck, 2003, s. 687). Hudob-

no-pohybovými aktivitami je možné do určitej 

miery uvoľniť mimické svalstvo. Je dokázané, že 

vykonávanie hudobno-pohybových aktivít má 

priaznivý účinok na psychickú pohodu a prežívanie 

stresu. Hudba poskytuje ideálnu príležitosť maxi-

malizovať spoločenskú interakciu a individuálnu 

pohodu u pacientov s Parkinsonovou chorobou 

(Sherrati, Thornton, Hatton, 2004, s. 3-12). Hudob-

no-pohybovými aktivitami môžeme poskytnúť 

pacientovi s Parkinsonovou chorobou priestor na 

vyjadrenie, ale aj kontakt s inými pacientmi v sku-

pine. 

Hudobno-pohybové aktivity dodávajú pacien-

tovi s Parkinsonovou chorobou pozitívne stimuly 

a poskytujú možnosť skúšať pocity blízkosti s iný-

mi ľuďmi spôsobom, ktorý je pre pacienta obvykle 

príjemný a neohrozujúci (Dosedlová, Kantor, 2013, 

s. 91) 
 

ZÁVER  

Hudba aktivuje motorický systém pacienta 

s Parkinsonovou chorobou. Najvýraznejšie zlepše-

nie je počas doby, kedy pacient hudbu počuje. 

Presne tak isto funguje aj dopamín, pokiaľ je 

v organizme v dostatočnej dávke. V čase, keď hud-

ba znie, môžu osoby s Parkinsonovou chorobou 

chodiť, hýbať sa, či vykonávať domáce práce. Keď 
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hudba prestane hrať, problémy spojené s ochorením 

sa vracajú, i keď pri pravidelnej hudobno-pohy-

bovej aktivizácii môže dôjsť k miernemu zlepšeniu. 

Hudbu je žiaduce začleňovať do pravidelného 

režimu pacientov s Parkinsonovou chorobou. 
 

Odporúčania pre prax: 

 Včleniť hudobnú aktivizáciu do fyzioterapeu-

tického plánu pacienta s Parkinsonovou choro-

bou. 

 Pristupovať individuálne, kompletne posúdiť 

celkový stav pacienta a podľa zistených problé-

mov zvoliť vhodné hudobno-pohybové aktivity 

– sústrediť sa na psychický stav, motorické 

funkcie, pohyb, samoobslužné činnosti a socia-

lizáciu pacienta. 

 Zistiť od pacienta/príbuzných hudobné zázemie, 

kedy a ako často sa stretáva s hudbou, prefe-

rencie žánru, interpreta, hudobného nástroja, za-

merať sa na aktívne vykonávanie hudby 

a funkciu hudby v živote pacienta. 

 Vytvoriť plán hudobno-pohybových aktivít spo-

lu s pacientom s ohľadom na jeho celkový 

zdravotný stav. 

 Aktívne a pravidelne vykonávať s pacientom 

hudobno-pohybové aktivity a pozorovať  jeho 

reakcie. 

 Aktívne používať rytmickú hudbu pri vykoná-

vaní a nácviku samoobslužných činností u pa-

cienta s Parkinsonovou chorobou. 
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ZMENY V HODNOTENÍ FAKTOROV ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU V DÔSLEDKU 

INTERVENČNÉHO PROGRAMU 

CHANGES IN THE EVALUATION OF LIFESTYLE FACTORS  

AS A RESULT OF INTERVENTION PROGRAMME 
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Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave, Trnava 

 
ABSTRAKT 

Východiská: Autorka príspevku sa zaoberá problematikou 

potreby pohybových aktivít ako prostriedku k vytváraniu 

zdravého životného štýlu.  

Cieľ: Cieľom je analyzovať zmeny v miere uplatňovania 

faktorov životného štýlu probandov po experimentálnom 

pôsobení ako aj zmeny v habituálnom subjektívnom hodnotení 

dôležitosti faktorov životného štýlu z pohľadu vybraných 

determinantov zdravia.  

Metodika: Údaje a dáta potrebné pre vypracovanie publikácie 

sme zabezpečovali prostredníctvom pedagogického experi-

mentu, dotazníkovej metódy, ako aj štúdia odbornej literatúry. 

Výsledky boli vyhodnotené a interpretované prostredníctvom 

metód induktívnej a deskriptívnej štatistiky a myšlienkových 

postupov.  

Výsledky: Absolvovanie pohybovo-výchovného programu 

v prípade experimentálnej skupiny pozitívne ovplyvnilo hod-

notenie dôležitosti pohybovej aktivity ako faktora zdravého 

životného štýlu. Signifikancia medzi vstupom a výstupom 

u experimentálnej skupiny bola zaznamenaná na hladine 

významnosti p<0,001. Podobne v miere uplatňovania faktorov 

životného štýlu medzi vstupným a výstupným meraním boli 

v experimentálnej skupine zaznamenané signifikantné diferen-

cie.  

Záver: Výskumy v oblasti životného štýlu populácie dokazujú, 

že sa viditeľne znížilo zdravie obyvateľstva ako aj študentskej 

mládeže. V súvislosti s uvedeným medicína potrebuje peda-

gogickú pomoc, ktorá by zrealizovala intervenciu smerom 

k zdravému životnému štýlu vo vzdelávaní a výchove na 

všetkých stupňoch edukácie.   

 

Kľúčové slová: Životný štýl študentov. Pohybovo-výchovný 

program. Zdravie. Pohybová aktivita.  Študenti sekundárneho 

vzdelávania.  

 

ABSTRACT 

Objective: The author of the contribution deals with the issue 

of the importance of motor activities as a means towards 

shaping a healthy lifestyle.  

Aim: Analysis of changes in the rate of application of lifestyle 

factors subjects after experimental exposure to and changes in 

habitual subjective evaluations importance of lifestyle factors 

in terms of selected determinants of health.  

Method: The data and all information necessary for the 

publication were gathered by the pedagogical experiment, the 

method of questionnaire, as well as reference literature. The 

results were evaluated and interpreted using the methods of 

inductive and descriptive statistics and cognitive processes.  

Results: In our control group the participation in the physical 

eduction programme had a positive impact on the evaluation of 

the importance of the physical activity as the factor of the 

healthy lifestyle. The significance level between the input and 

output in the control group was computed at the p<0.001. 

Similarly, in the application of lifestyle factors between the 

input and output measurement, the control group showed 

significant difference.  

Conclusion: Research on the lifestyle of the population shows 

that visibly reduce the public health and student youth. In 

connection with that medicine needs educational assistance to 

be implemented intervention toward healthy lifestyle edu-

cation and training at all levels of education. 

 

Key words: Pupils´ lifestyles. Motion-educational program. 

Health. Motor activity. Secondary school pupils.  

 

 

ÚVOD  
V súčasnej pedagogickej teórii i praxi, problém 

formovania zdravého spôsobu života zaberá jedno 

z prioritných miest. Vzrastajúca diferenciácia ve-

deckých disciplín, snaha o rozvoj samotného 

poznania vedie k tomu, že každý rok sa zvyšuje 

význam intenzívnosti procesu vzdelávania, mobili-

zácie vôle, psychických i fyzických síl študentov 

pre urýchlenie procesu poznania. Výchova mladej 

populácie vedie k vysokým požiadavkám k sebe 

samému, k prianiu i umeniu viesť zdravý spôsob 

života. Starostlivosť  o svoje zdravie je aj jednou 

z úloh výchovno-vzdelávacieho procesu. Mnohými 

sledovaniami a následnou analýzou zistených úda-

jov sa zistilo, že existuje súvislosť medzi zdravým 

spôsobom života mládeže ako aj dospelých ľudí 

a kvalitou jeho učebnej a neskôr aj profesionálnej 

činnosti (Trudeau, a kol., 2009, Ponkratov 2009). 

Preto je dôležité dať mladej populácii určitý 

poznatkový fond a neskôr na stredných a vysokých 

školách aj vedecké argumenty o podstate zdravia 

ako aj o spôsoboch a metódach upevnenia svojho 

zdravia.  

 

STRUČNÝ PREHĽAD PROBLEMATIKY 

„Životný štýl je možné charakterizovať ako 

vedomé stvárnenie rôznych foriem a stránok života 

a životného prostredia v harmonicky, esteticky 

a eticky pôsobiaci celok“. Vo všeobecnosti môže-
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me povedať, že životný štýl je spôsob realizácie 

a uplatňovania seba samého v reálnom živote. 

Životný štýl má v súčasnosti množstvo prívlast-

kov ako napríklad zdravý životný štýl, nezdravý 

životný štýl, aktívny životný štýl, konzumný život-

ný štýl. Tieto označenia životného štýlu súvisia so 

správaním sa jednotlivcov vo svojom osobnom, ale 

aj pracovnom živote.  

 Súčasnosť je obdobím, kedy mnohí ľudia mu-

sia čeliť náročným životným podmienkam. Mnohí 

z nás žijú v extrémnom napätí, strese, zhone, 

v znečistenom ovzduší plnom toxických látok 

a prachu, v hlučnom prostredí, čoho dôsledkom je 

zvyšovanie  nervozity a psychickej nepohody. Prá-

cu, ktorú v minulosti vykonávali ľudia v súčasnosti 

nahrádzajú stroje, čo spôsobuje u mnohých jedin-

cov nedostatok pohybu. Náročná a uponáhľaná 

spoločnosť, v ktorej žijeme nás núti a podporuje 

správať sa kompetitívne v profesijnej, ale i 

v súkromnej oblasti života človeka. Všetky tieto 

skutočnosti vplývajú na naše telesné ako aj du-

ševné zdravie. Podľa Schneidera (2005) takýto stav 

môžeme zvrátiť prostredníctvom priaznivého ži-

votného štýlu človeka.  

Pohybová aktivita vo vzťahu ku kvalite života, 

životnému štýlu a zdraviu predstavuje určité 

súvislosti. Podľa Oborného a kol., (2008) neoddeli-

teľnou súčasťou zdravého životného štýlu je 

pravidelné opakovanie pohybových aktivít, ktoré 

vedú k zvyšovaniu úrovne telesnej zdatnosti a 

duševnej odolnosti. Pohybová aktivita prispieva 

nielen k zlepšeniu telesnej zdatnosti a sebadôvery, 

ale má priaznivé účinky na zdravie mládeže a pre-

dovšetkým na ich duševnú pohodu. Vzťah medzi 

pohybovou aktivitou a zdravím na základe svojich 

výskumov potvrdzuje aj Drobný (2006). V odbor-

nej telovýchovnej literatúre sa často stretávame so 

slovným spojením „pohyb = zdravie“. Podobné 

heslo používa aj  Svetová zdravotnícka organizácia 

(WHO) v znení „Pohyb – to je zdravie“, čím 

význam uvedeného konštatovania potvrdzuje. 

Pohybová aktivita je jedným zo základných fakto-

rov budovania zdravého životného štýlu. Zaradenie 

pohybovej aktivity do denného režimu žiaka 

ovplyvňuje jeho fyzické ako aj psychické zdravie. 

Pohyb vo všeobecnosti, či už hovoríme o jeho 

aktívnej, alebo rekreačnej forme pozitívne vplýva 

na zdravie človeka. Autori Belej (1992), Boržíková 

(2006), Bunc (2008), Chovanová (2005) a iní na 

základe svojich výskumov uvádzajú, že zastúpenie 

pohybovej aktivity v režime mladej populácie je  

v súčasnosti vzhľadom na požiadavky dnešnej doby 

nepostačujúce. Podobne uvádzajú Broďáni a kol., 

(2008), že mládež neprejavuje záujem o po-hyb a 

stále viac zamestnaní je vykonávaných v se-davej 

polohe. Zastávame názor, že súčasné média 

prinášajú veľké množstvo informácií o zdraví, 

o potrebe pohybovej aktivity, o správnej životo-

správe o vhodnom stravovaní, avšak vývin mladej 

generácie tomu nenasvedčuje, pričom nejde 

správnym smerom. Dôležitú úlohu pre formovanie 

zdravého životného štýlu zohráva aj škola. Výsku-

my z poslednej doby poukazujú na zvýšený záujem 

v oblasti vplyvu pohybovej aktivity na kognitívne 

procesy. Experimentálne štúdie poukazujú na 

fyziologické dôsledky športových aktivít ako 

napríklad zvýšenú sekréciu neurotrofínov, alebo 

psychosociálny dopad na vývin dieťaťa, ktoré sa 

prejavujú ako zvýšené sebavedomie dieťaťa a jeho 

sebaúcta vzhľadom k škole (Trudeau, Shephard, 

2009). Autori skúmali možný vzťah medzi akade-

mickou výkonnosťou, úspešnosťou a účasťou na 

športových aktivitách, telesnej výchove a iných 

formách fyzickej aktivity. Na základe výsledkov 

výskumu konštatujeme, že šport a pohybová akti-

vita má nielen pozitívny vplyv na fyzické a men-

tálne zdravie, ale vedie aj k podpore  kognitívnych 

funkcií, rozvoji pamäte, koncentrácie pozornosti 

a zlepšeniu akademických výsledkov u študentov 

v škole.  

V posledných rokoch začali narastať výskumy 

zameriavajúce sa na problematiku zdravia a to nie 

len u predstaviteľov pedagogických smerov. Ve-

deckí pracovníci dospeli  k záveru, že sa preuká-

zateľne znížilo zdravie obyvateľstva vo všeobec-

nosti, osobitne študentskej mládeže. V súvislosti 

s týmto zistením, medicína potrebuje pedagogickú 

pomoc, ktorá by zrealizovala prácu orientovanú na 

vysvetlenie tohto problému vo vzdelávaní a výcho-

ve mladej populácie s následným vedením 

študentov k zdravému životnému štýlu.  
 

CIEĽ VÝSKUMU 

Cieľom nášho výskumného sledovania bolo 

zistiť zmeny v miere uplatňovania faktorov život-

ného štýlu probandov po experimentálnom pôso-

bení ako aj zmeny v habituálnom subjektív-

nom  hodnotení dôležitosti faktorov životného štý-

lu  z pohľadu vybraných determinantov zdravia. 
 

SÚBOR A METÓDY 

Do výskumu  bolo  zapojených  794 responden- 
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tov sekundárneho vzdelávania trnavského regiónu,  

kde bola zisťovaná habituálna úroveň životného 

štýlu. V zmysle gendrového rozdelenia, do výsku-

mu bolo zapojených 396 (49,87%) dievčat a 398 

(50,13%) chlapcov. Z celkového počtu responden-

tov bolo 398 (50,13%) respondentov z mesta a 396 

(49,87%) respondentov z vidieka. 

Experimentálny výskumný súbor bol tvorený z 

probandov dvoch škôl sekundárneho vzdelávania 

v regióne Piešťany (mesto/vidiek). Počet proban-

dov pre experimentálnu a kontrolnú skupina bol 32 

probandov. Z dôvodu kontroly inervenujúcich pre-

menných sme zabezpečili rovnakú vekovú skupinu 

všetkých probandov experimentálnej aj kontrolnej 

skupiny, rovnaké rozloženie probandov v skupi-

nách z hľadiska pohlavia, bydliska a zistenej úrov-

ne životného štýlu probandov, ktorú sme hodnotili 

na základe analýzy výsledkov dotazníka životného 

štýlu.  

 

Dotazník životného štýlu  
Úroveň životného štýlu respondentov na vy-

braných základných školách bola zisťovaná 

prostredníctvom štandardizovaného dotazníka 

realizovaného v rámci projektu s názvom Zhod-

notenie aktivity a fyzickej kondície študentov 

z oblasti Euroregiónu Východných Karpát ako 

súčasť kardiológie a podpory zdravia (Zadarko 

a kol., 2010). 

 

Pedagogický experiment  

Pedagogický experiment sme do nášho výsku-

mu zaradili z dôvodu zisťovania kauzálnych vzťa-

hov medzi zvolenými premennými. Experimen-

tálnym činiteľom bol navodený pohybovo výchov-

ný program (PVP), ktorý sa realizoval po dobu 

štyroch mesiacov (marec, apríl, máj, jún). PVP bol 

obsahovo zameraný na intervencie v oblasti pohy-

bových aktivít (2x týždenne), gastronómie (besedy 

a prednášky), športové podujatia (hokej, bowling, 

plávanie, zumba) a prednášky s významnými špor-

tovcami so zameraním na intervencie v zdravom 

životnom štýle. Pre výskum sme využili dvojskupi-

nový pedagogický experiment s nasledujúcou 

schémou výskumnej situácie: 
 

Experimentálny súbor:  
 

VA
Ex[(S)t0]→P1

Ex∆t1→ VA
Ex[(S)t1] 

 

Kontrolný súbor: 
 

VB
Ko[(S)t0]→P1

Ko=0∆t1→ VB
Ko[(S)t1] 

Do výskumu sme zaradili kombináciu medzi-

subjektového a vnútrosubjektového experimentál-

neho výskumného plánu. Súčasťou nášho výskumu 

bolo zistenie retencie experimentálneho efektu a 

experimentálnej mortality.  

  

Dotazník pre experimentálne účely  
Hodnotenie dôležitosti faktorov zdravého život-

ného štýlu a mieru uplatňovania faktorov zdravého 

životného štýlu v živote probandov pred a po expe-

rimentálnom zásahu sme zisťovali prostredníctvom 

dotazníka vlastnej konštrukcie. Pri konštrukcii 

dotazníka sme vychádzali z dotazníka SEIQoL, 

ktorý už svojím názvom (Schedule for the Eva-

lution of Individual Quality of Life) vystihuje 

základy uplatňovania kvalít v živote určitého člo-

veka. Z dôvodu zabezpečenia obsahovej a kritério-

vej  validity sme položky v dotazníku konštruovali 

v spolupráci s odborníkom v oblasti psychológie  

pedagogiky. 

Údaje získané prostredníctvom empirických 

metód výskumu sme spracúvali a vyhodnocovali 

prostredníctvom metód induktívnej štatistiky 

(MannWhitneyho U test, Wilcoxonov párový test) 

a deskriptívnej štatistiky. Pre spracovanie a vyhod-

notenie výsledkov štatistických metód sme použili 

počítačový program Microsoft Excel a štatistický 

program R. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Za účelom prvotnej orientácie vo výsledkoch 

výskumu uvádzame základné deskriptívne charak-

teristiky celej skupiny respondentov. Za výskumný 

súbor (N=794)  žije: veľmi dobrým životným štý-

lom (14,86%), dobrým životným štýlom (18,51%),  

priemerným životným štýlom (43,95%), slabým / 

zlým životným štýlom (6,42%) a veľmi slabým 

životným štýlom žije (16,25%) respondentov. 

V pedagogickom experimente sme pacovali s 

dvomi skupinami probandov – kontrolnou (KS) 

a experimentálnou (ES). Tabuľka 1 prezentuje 

homogénnosť skupín z hľadiska vstupných údajov 

(hodnotenie dôležitosti pohybovej aktivity v rámci 

faktorov životného štýlu). Výsledky Mann-Whit-

neyho U testu (p=0,0936) nám potvrdili, že dané 

skupiny z hľadiska vstupných údajov vykazovali 

podobné parametre, nie je medzi nimi štatistický 

významný rozdiel, čím konštatujeme, že dané 

skupiny sú vhodne vybrané. 
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Tabuľka 1 Komparácia vstupov KS a ES v hodnotení dôležitosti  pohybovej aktivity 
 

Porovnanie vstupov p-hodnota 
Kontrolná skupina 

(Medián) 

Experimentálna skupina 

(Medián) 

Mann-Whitneyho U test 0,0936sn 2 3,5 

 

Vo výskume sme sa zamerali na zistenie zmien 

poradia hodnotenia dôležitosti pohybovej aktivity 

ako faktoru životného štýlu u probandov.  

V prípade kontrolnej skupiny probandov ne-

existujú  signifikantné zmeny v hodnotení dôleži-

tosti pohybovej aktivity ako faktora zdravého ži-

votného štýlu (pôsobením času), čo nám potvrdil aj 

Wilcoxonov párový test (p=1; tab. 2, obr.1, 2).   
 

Tabuľka 2 Hodnotenie dôležitosti pohybovej aktivity 

probandmi – KS 
 

Kontrolná 

skupina 
p-hodnota 

Medián 

vstup 

Medián 

výstup 

Wilcoxonov test 1sn 2 2 

 

 
Obrázok 1 Medián hodnotenia dôležitosti pohybovej 

aktivity probandmi - KS 
 

Podobne prezentuje obr. 2, pričom dáta na 

vstupe a výstupe sú rovnaké, čím konštatujeme, že 

nedošlo k žiadnym významným zmenám. 

V prípade experimentálnej skupiny môžeme 

zníženie resp. zlepšenie poradia hodnotenia dôle-

žitosti pohybovej aktivity ako faktora životného 

štýlu vidieť na obrázku 3. Výsledok štatistického 

testovania Wilcoxonovho testu (p=0,0003***) pre-

zentuje tab. 3, v zmysle ktorého zamietame H0 na 

hladine významnosti 0,001 v prospech alternatívy, 

že medián výstupu je nižší ako medián vstupu, teda 

že poradie hodnotenia dôležitosti pohybovej akti-

vity ako faktora životného štýlu sa zlepšilo. 
 

Tabuľka 3 Hodnotenie dôležitosti pohybovej aktivity 

probandmi – ES 
 

Experimentálna 

skupina 
p-hodnota 

Medián 

vstup 

Medián 

výstup 

Wilcoxonov test 0,0003*** 3,5 1 

 
Obrázok 2 Boxplot  hodnotenia dôležitosti pohybovej 

aktivity probandmi - KS 
 

 
Obrázok 3 Medián hodnotenia dôležitosti pohybovej 

aktivity probandmi – ES 
 

Diferencie medzi vstupnými a výstupnými 

údajmi v hodnotení dôležitosti pohybovej aktivity 

probandmi v experimentálnej skupine zachytáva 

taktiež obr. 4, pričom je zrejmé, že v prípade 

vstupných údajov boli zaznamenané všetky možné 

poradia na stupnici od 1 do 5 a v prípade výstup-

ných údajov boli zaznamenané iba dáta v poradí 

hodnotenia dôležitosti pohybovej aktivity na stup-

nici medzi 1 a 2, čiže všetky dáta sú medzi 

kvartilmi.  
 

Tabuľka 4  Uplatňovanie pohybovej aktivity v ŽŠ 

probandov – KS 
 

Kontrolná 

skupina 

p-

hodnota 

Medián 

vstup 

Medián 

výstup 

Wilcoxonov test 0,0868sn 50 50 



Zdravotnícke listy, Ročník. 4, Číslo 2,  2016                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

 

56 

 
Obrázok 4 Boxplot  hodnotenia dôležitosti pohybovej 

aktivity probandmi - ES 
 

 
Obrázok 6 Boxplot uplatňovania pohybovej aktivity 

v ŽŠ probandov - KS 

 
Obrázok 5 Medián uplatňovania pohybovej aktivity 

v ŽŠ probandov – KS 

 
Obrázok 7 Medián uplatňovania pohybovej aktivity 

v ŽŠ probandov – ES 
 

Tabuľka 5  Uplatňovanie pohybovej aktivity v ŽŠ probandov – ES 
 

Experimentálna skupina p-hodnota 
Medián 

vstup 

Medián 

výstup 

Wilcoxonov test 0,0003*** 40 70 

 

Zaujímalo nás, či v oboch skupinách došlo po 

čase (v prípade kontrolnej skupiny) resp. po vyko-

naní experimentu (v prípade experimentálnej sku-

piny) k zmenám uplatňovania pohybovej aktivity 

u probandov. V HA sme predpokladali, že po zre-

alizovaní experimentu dôjde k zvýšeniu uplatňo-

vania pohybovej aktivity v životnom štýle proban-

dov oproti H0, kde sme overovali tvrdenie, že 

medián rozdelenia rozdielu dvoch veličín (vstupu a 

výstupu) je rovný nule. Ako vidno z obr. 5, 6 v prí-

pade kontrolnej skupiny probandov neboli zazna-

menané  významné zmeny v uplatňovaní pohybo-

vej aktivity v životnom štýle respondentov s odstu-

pom času. Výsledok Wilcoxonovho testu 

(p=0,0868; tab. 4, obr.23) nám potvrdil, že neexis-

tuje signifikantný rozdiel medzi vstupom a výstu-

pom sledovanej skupiny probandov v miere uplat-

ňovania pohybovej aktivity s odstupom času.  

Rozdiely mediánových hodnôt v uplatňovaní 

pohybovej aktivity ako faktora životného štýlu pred 

a po experimentálnom zásahu v prípade expe-

rimentálnej skupiny môžeme sledovať na obrázku 

7, 8. Výsledky štatistického testovania Wilcoxo-

novho testu (p=0,0003***; tab. 5) poukazujú na 

signifikanciu v sledovanej premennej. Na vstup-

nom boxplote bolo zaznamenané aj extrémne po-

zorovanie – proband, ktorý je mimo všetkých 

ostatných, pričom u neho ako jediného bola zistená 

100% hodnota uplatňovania pohybovej aktivity už 

pri vstupnom meraní (obr.8). Uvedená hodnota je 

čitateľná aj na obrázku 7 (proband 13). 
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Tabuľka 6 Uplatňovanie vybraných faktorov ŽŠ probandov – KS 
 

Kontrolná skupina p-hodnota 
Medián 

vstup 

Medián 

výstup 

Wilcoxonov párový test  - Strava 0,0868sn 60 70 

Wilcoxonov párový test - Nefajčiť a nepiť alkohol 0,5000sn 50 65 

Wilcoxonov párový test - Pitný režim 0,0907sn 50 55 

 

 
Obrázok 8 Boxplot uplatňovania pohybovej aktivity 

v ŽŠ probandov - ES 

 

Pri komparácii kontrolnej a experimentálnej 

skupiny z hľadiska zmien uplatňovania ostatných 

faktorov životného štýlu pri vstupnom a výstup-

nom testovaní sme vybrali len tie, ktoré sa vysky-

tovali najčastejšie a to strava,  pitný režim a rizi-

kové faktory zdravého životného štýlu a to fajčenie 

a alkohol.  

V prípade kontrolnej skupiny probandov neboli 

zaznamenané významné zmeny ani u jedného 

z vybraných faktorov životného štýlu v miere ich 

uplatňovania v predteste a posteste (obr. 9). Potvr-

dil to aj výsledok Wilcoxonovho párového testu 

(tab. 6) pre faktor strava (p=0,0868) pre faktor 

alkohol a fajčenie (p= 0,5000) a pre faktor pitný 

režim (p=0,0907). V danom prípade nevieme za-

mietnuť nulovú hypotézu, že ide o rozdelenia 

s rovnakým mediánom, pričom zamietame HA, že po 

čase (časové trvanie experimentu) došlo k zvý-

šeniu miery uplatňovania u sledovaných faktorov 

životného štýlu. 

Rozdielnosť mediánových hodnôt a štatistickú 

významnosť experimentálnej skupiny v miere 

uplatňovania vybraných faktorov životného štýlu 

pred a po experimentálnom zásahu sumarizuje 

obrázok 10 a tabuľka 7. Výsledky Wilcoxonovho 

párového testu poukazujú na signifikanciu vo 

faktore strava (p=0,0013**) na hladine význam-

nosti 0,01; vo faktore alkohol a fajčenie 

(p=0,0267*) na hladine významnosti  0,05 a vo 

faktore pitný režim (p=0,0005***) na hladine 

významnosti 0,001. V zmysle uvedeného zamie-

tame H0 v prospech alternatívy, že medián výstupu 

experimentálnej skupiny v miere uplatňovania 

faktorov životného štýlu je vyšší ako medián 

vstupu. 

 

 
Obrázok 9 Boxplot uplatňovania vybraných faktorov ŽŠ 

- KS  
 

V sumarizovaných hodnotách boxplotu na 

vstupnom a výstupnom meraní bolo zaznamenané 

aj extrémne pozorovanie – proband, u ktorého boli 

zistené veľmi nízke hodnoty uplatňovania vybra-

ného faktora životného štýlu pri vstupnom aj 

výstupnom meraní.  
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Tabuľka 7 Uplatňovanie vybraných faktorov ŽŠ probandov – ES 
 

Experimentálna skupina p-hodnota 
Medián 

vstup 

Medián 

výstup 

Wilcoxonov párový test - Strava 0,0013** 50 70 

Wilcoxonov párový test - Nefajčiť a nepiť alkohol 0,0267* 90 90 

Wilcoxonov párový test - Pitný režim  0,0005*** 40 55 
 

Tabuľka 8 Retenčný efekt faktorov životného štýlu.  
 

Porovnanie výstupov 

Wilcoxonov párový test 
p-hodnota 

Ex skupina (Me) 

výstup 

Ex skupina (Me) 

retencia 

Hodnotenie dôležitosti pohybovej aktivity 0,3864sn 1 1 

Uplatňovanie pohybovej aktivity v ŽŠ 0,5793sn 70 70 

Uplatňovanie stravy v ŽŠ 0,1724sn 70 70 

Uplatňovanie pitného režimu v ŽŠ 0,1523sn 55 55 

Eliminácia fajčenia a alkoholu 0,01240* 90 75 
 

 
Obrázok 10  Boxplot uplatňovania vybraných faktorov 

ŽŠ - ES 
 

Vo faktore „strava“ bolo mimo štatisticky 

významných diferencií zaznamenané extrémne po-

zorovanie na výstupnom boxplote s veľmi nízkou 

hodnotou v porovnaní s ostatnými zaznamenanými 

hodnotami. Uvedené zistenia interpretujeme ako 

ojedinelý výskyt regresívnych zmien v uplatňovaní 

faktora životného štýlu „strava“ v porovnaní 

s ostatnými probandmi, u ktorých prostredníctvom 

intervenčného pohybového programu došlo k pro-

gresívnym zmenám.  

V závere výsledkovej časti uvádzame, že vý-

sledková hodnota experientálnej mortality sa rov-

nala nule.  

Výsledky zisťovania retencie experimentálneho 

efektu prezentuje tabuľka 8, ktorá vypovedá o tom, 

že po doznení experimentálneho zásahu s odstu-

pom času dvoch mesiacov boli zaznamenané  len 

nepatrné rozdiely vo výstupe a v meraní po istom 

čase. Uvedenú skutočnosť potvrdili aj výsledky 

štatistického testovania, kde bola zaznamenaná 

diferencia medzi výstupným meraním a meraním 

po určitom čase v prípade eliminácie fajčenia a 

požívania alkoholu.  

Absolvovanie pohybovo výchovného programu 

v prípade experimentálnej skupiny pozitívne 

ovplyvnilo hodnotenie dôležitosti pohybovej akti-

vity ako faktora zdravého životného štýlu, čo 

prezentujeme znížením resp. zlepšením poradia 

hodnotenia dôležitosti pohybovej aktivity ako 

faktora životného štýlu. Signifikanciu medzi vstup-

ným a výstupným meraním v oblasti hodnotenia 

dôležitosti pohybovej aktivity udáva aj výsledok 

štatistického testovania Wilcoxonovho testu 

(p=0,0003***) na hladine významnosti 0,001. Po-

dobne Bendíková (2011) interpretuje výsledky 

svojho výskumu  v znení, že hodnotenie dôležitosti 

pohybovej aktivity ako súčasti zdravého životného 

štýlu je vysoké u chlapcov ako aj u dievčat. 

Vnímanie rovnocennosti faktorov zdravého ži-

votného štýlu je u dorastajúcej populácie veľmi 

dôležitá. V tejto súvislosti uvádzame, že v našom 

výskumnom sledovaní pri hodnotení dôležitosti 

faktorov zdravého životného štýlu bol zazname-

naný výskyt rovnomerného hodnotenia dôležitosti 

faktorov životného štýlu iba u troch probandov, 

pričom dominantné postavenie v hodnotení fakto-

rov životného štýlu  pred experimentálnym zása-

hom vykazoval faktor pravidelné stravovanie a po 

experimentálnom zásahu faktor pohybová aktivita.      
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Na základe vyhodnotenia výsledkov výskumu 

boli v experimentálnej skupine zaznamenané dife-

rencie v miere uplatňovania vybraných faktorov 

životného štýlu pred a po experimentálnom zásahu. 

Štatistickú významnosť diferencií experimentálnej 

skupiny medzi vstupom a výstupom vo vybraných 

faktoroch životného štýlu udáva aj výsledok 

Wilcoxonovho párového testu, ktorý poukazuje na 

signifikanciu vo faktore strava (p=0,0013**) na 

hladine významnosti 0,01; v rizikových faktoroch 

alkohol a fajčenie (p=0,0267*) na hladine význam-

nosti  0,05;  vo faktore pitný režim (p=0,0005***) a 

pohybová aktivita (p=0,0003***) na hladine 

významnosti 0,001. Podobne Šimonová, Vlado-

vičová, (2010), vo svojom výskume zistili, že po 

experimentálnom zásahu sa zvýšila miera uplatňo-

vania pohybových aktivít probandov. Považujeme 

za dôležité zdôrazniť, že primeraná pohybová akti-

vita je účinnou prevenciou vzniku nielen funkč-

ných porúch pohybového systému, ale aj mnohých 

civilizačných ochorení (Kostencka, Szark-Eckardt, 

2010). Do pozornosti uvádzame aj výsledky 

výskumu autorov Bendíková (2011), Slezák (2009),  

Broďány, (2008),  Chovanová, (2006, 2005) 

a iných, ktorí  zistili pohybovú nedosta-točnosť 

u mladej populácie. Z uvedeného dôvodu 

poukazujeme na skutočnosť, že je nevyhnutné, aby 

dorastajúca generácia dostala primárne poznatky  

v súvislosti s udržateľnosťou a rozvojom zdravia, 

rizikových faktoroch zdravia ako aj spôsoboch pre-

vencie prostredníctvom telesnej výchovy a inter-

venčných pohybových programov.   

 

ZÁVER  

Problém upevňovania zdravia u mladej populá-

cie sa stal zvlášť aktuálnym v niekoľkých posled-

ných desaťročiach. Ako jednu z príčin môžeme 

uviesť vplyv životného štýlu v rozvinutom indus-

triálnom, či multimediálnom svete na zdravotný 

stav človeka. Súčasný reálny stav vo väčšej časti 

rozvinutého sveta, z jednej strany umožňuje poze-

rať sa na človeka ako na najvyššiu hodnotu, starať 

sa o jeho rozvoj a odhaliť všetky tvorivé možnosti 

a z druhej strany vytvára hrozbu pre zdravie, čo 

v tomto kontexte uvádza v pochybnosť prospeš-

nosť technických výdobytkov.  

Propagácia a začlenenie zdravého životného 

štýlu do každodennej činnosti človeka je spojená 

s množstvom znepokojujúcich tendencií, ktoré sa 

nachádzajú vo fungovaní súčasnej globalizovanej 

spoločnosti. Napríklad zvýšený výskyt rôznych 

zdravotných anomálií u detí a mladistvých, ne-

správne stravovacie návyky a radikálne zníženie 

pohybovej aktivity u obyvateľstva. V uvedenej sú-

vislosti konštatujeme, že pre správne fungovanie 

organizmu je pohyb nenahraditeľnou potrebou.            

Na záver pripomíname, že výskumy realizované 

v oblasti životného štýlu populácie dokazujú, že sa 

viditeľne znížilo zdravie obyvateľstva vo všeobec-

nosti, osobitne študentskej mládeže. V súvislosti 

s uvedeným medicína potrebuje pedagogickú po-

moc, ktorá by zrealizovala intervenciu smerom 

k zdravému životnému štýlu vo vzdelávaní a vý-

chove na všetkých stupňoch edukácie.   
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POSTOJE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL K POHYBOVÝM AKTIVITÁM,  

ZDRAVIU A DROGÁM 

ATTITUDES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS TO PHYSICAL ACTIVITY,  

HEALTH AND DRUGS 

 

MICHAL Jiří 

 

Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 

 
ABSTRAKT 

Východiská: Počet mladých ľudí a žiaľ, aj detí s osobnými 

skúsenosťami s drogami sa z roka na rok zvyšuje. Tým narastá 

potreba účinnej prevencie a najmä primárnej prevencie, ktorá 

kladie dôraz na tie skupiny detí a mládeže, ktoré ešte neprišli 

do kontaktu s drogami. Jej realizátormi sú škola, rodina, 

mimoškolské zariadenia a masmédia.  

Cieľ: Cieľom výskumu, bolo poukázať na pohybovú aktivitu 

a šport – ako na jeden z účinných prostriedkov boja proti 

užívaniu drog. Zisťovali sme postoje žiakov základných škôl 

k danej problematike.  

Súbor a metodika: Výskumu sa zúčastnilo 225 žiakov z toho 

123 chlapcov a 102 dievčat. Pri zbere empirických údajov sme 

využili dotazníkovú metódu.  

Výsledky: Z výsledkov vyplýva, že viac ako polovica opýta-

ných (48,9% chlapcov a až 73% dievčat) súhlasí s tým, aby boli 

pohybové aktivity využívané ako prostriedok primárnej 

drogovej prevencie.  

Záver: Pohybové aktivity všeobecne sú veľmi vhodným 

prostriedkom v boji proti užívaniu drog a pomáhajú vytvárať 

zdravý životný štýl mládeže. 
 

Kľúčové slová: Pohybové aktivity. Zdravie. Drogy. 

 

ABSTRACT 

Background: Number of young people and unfortunately also 

children with personal experience with drugs from year to year 

increases. This increases the need for effective prevention and, 

in particular primary prevention, placing emphasis on those 

groups of children and youth that have come into contact with 

drugs. Its implementers are school, family, school facilities and 

the mass media.  

Aim: The aim of research was to show physical activity and 

sport - as one of the effective means of combating drug use. We 

examined attitudes of primary school pupils to the issue.  

Sample and methods: The sample consists of 225 students of 

which 123 boys and 102 girls. When collecting empirical data, 

we used the questionnaire method.  

Results: The results show that more than half of those surveyed 

(48.9% of boys and girls up to 73%) agree that they used 

physical activity as a means of primary drug prevention.  

Conclusion: Physical activities are generally well suited to 

combat drug use and help create a healthy lifestyle of young 

people. 
 

Key words: Physical activity. Health. Drugs. 

 

 

ÚVOD 

Spúšťací mechanizmus získavania zlých návy-

kov detí a mládeže je aj v spôsoboch trávenia voľ-

ného času. Ak analyzujeme denný režim dieťaťa 

vzhľadom na možnosť jeho prvokontaktu s drogou 

zistíme, že voľný čas „naplnený” nudou je najne-

bezpečnejší. Predísť záujmu dieťaťa o drogy možno 

jeho povzbudením k tvorivým a zdravým 

činnostiam. 

Dôležitým faktorom v procese vývoja drogovej 

závislosti je sám človek v zmysle fyzickom a psy-

chickom. Autori Emmerová (2003), Bartík (2005), 

Vamžura (2001), Straňavská (2014), Nešpor (2001) 

a  Schneiderová (2003) opisujú mnoho ty-pov 

osobností, ktoré sú náchylné na drogové závislostí. 

Tak, ako sa nedá vopred vylúčiť možnosť vzniku 

drogových závislostí, nemožno nikoho vopred 

predurčiť za toxikomana. Dôležitou súčasťou a 

podmienkou pre vznik závislosti je motivácia 

človeka, vedúca k zneužívaniu drogy.  

Súčasťou školských programov by malo byť aj 

vybudovanie systému detskej asistencie. Je to jeden 

z efektívnych prístupov v prevencií drogo-vých 

závislostí, lebo aktívne zapája deti do riešenia 

svojich problémov súvisiacich s drogou, učí ich ako 

pomôcť kamarátom a spolužiakom a vedie ich 

k zodpovednosti nielen za svoje správanie, ale učí 

ich aj zodpovednosti za iných (Ondrejkovič, 1999). 

Projekty, ktoré učitelia v základných školách vo 

vzťahu k otázkam zdravia a protidrogovej výchovy 

realizujú, sú neúčinné. Neovplyvňujú názory 

a postoje učiteľov. Učitelia, naopak, majú pocit, že 

ich projekty zbytočne zaťažujú (Wiegerová, 2005). 

Učiteľ významným spôsobom vstupuje do procesu 

vzniku a formovania postojov, názorov a vedo-

mostí u žiaka. Týka sa to aj problematiky preven-

cie drogových závislostí. Preto by prevencia 

drogových závislostí  mala byť súčasťou systému 

účinných preventívnych aktivít zameraných na 

ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárod-

ných dohovorov. 

Počet mladých ľudí a žiaľ, aj detí s osobnými 

skúsenosťami s drogami sa z roka na rok zvyšuje. 

Tým narastá potreba účinnej prevencie a najmä 

primárnej prevencie, ktorá kladie dôraz na tie 
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skupiny detí a mládeže, ktoré ešte neprišli do kon-

taktu s drogami. Jej realizátormi sú škola, rodina, 

mimoškolské zariadenia a masmédia. Pre spoloč-

nosť je najefektívnejšia práve primárna prevencia 

(Michal, 2006). Adamčák-Nemec, (2011) a Nevol-

ná (2013) konštatujú, že telesná výchova prispieva 

k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdat-

nosti a pohybovej výkonnosti. Poskytuje základné 

teoretické a praktické telovýchovné vzdelanie 

z vybraných odvetví telesnej výchovy a športu. 

Pomáha odstraňovať nedostatky zdravotne postih-

nutým žiakom.  

Telesná výchova plní významnú kompenzačnú 

a motivačnú funkciu. Formuje kladný, aktívny 

vzťah žiakov k pohybovej aktivite, k telesnej vý-

chove a k športu. Šport slúži ako úspešný prostrie-

dok prevencie sociálno-patologických javov. Pri-

tom pod športom sa nemysli len podávanie 

vrcholových výkonov, ale najmä športovanie zo 

záľuby, pre potešenie, pre dobré pocity a iné. 

Zdôvodňuje sa to hlavne pestrosťou obsahu 

a foriem športových aktivít, pozitívnou emocio-

nalitou, trvalejšou príťažlivosťou a tiež prístupnos-

ťou, teda do športovania sa môžu zapojiť aj jedinci 

netalentovaní a netrénovaní. Na základe uvedeného 

sa predpokladá, že v širokom protidrogovom fonde 

môže byť športová činnosť účinnou hrazdou, ktorá 

môže výrazne sťažiť cestu drogy k mládeži (Hrčka-

Michal-Bartík, 2004). 

Na základe výskumu sa konštatuje, že počet 

mladých užívateľov drog je neúmerne vysoký, že 

z roka na rok sa zvyšuje a naopak, že ich veková 

hranica sa hrozivo znižuje. Šport sa často označuje 

ako jeden z najvhodnejších výchovných prostried-

kov v boji proti zneužívaniu drog a má v proti-

drogovej stratégií nezastupiteľné miesto (Hrčka-

Michal-Bartík, 2004).       

Pohybové aktivity všeobecne sú veľmi vhod-

ným prostriedkom v boji proti užívaniu drog 

mládeže. Pokiaľ žiaci základných škôl majú dosta-

točné možnosti a vhodné podmienky na ich reali-

záciu vo voľnom čase, existuje veľmi veľká šanca 

vychovať mládež, ktorá bude natoľko uvedomelá, 

že rušivým elementom akým sú drogy bude 

pohŕdať. Samozrejme, to nie je vôbec jednoduchý 

proces (Michal, 2006).  
 

CIEĽ  

Cieľom výskumu, ktorý sme riešili v rámci 

projektu  VEGA č. 1/0606/15  „Postoje žiakov 2. 

stupňa základných škôl k telesnej a športovej 

výchove v intenciách školských vzdelávacích 

programov“, bolo poukázať na pohybovú aktivitu 

a šport, ako na jeden z účinných prostriedkov boja 

proti užívaniu drog. Zisťovali sme postoje žiakov 

základných škôl k danej problematike.  
 

SÚBOR  

Výskumným súborom boli žiaci 2. stupňa zá-

kladných škôl, v mestách a okolí miest Humenné, 

Zvolen, Lučenec a Žilina. Do nášho výskumu za-

meraného na zisťovanie stavu používania a vzťahu 

žiakov k alkoholu, tabaku a vplyvu pohybových 

aktivít a telesnej výchovy ako špecifického pro-

striedku v drogovej prevencii na základných 

školách bolo zapojených 15 plne organizovaných 

základných škôl v hore uvedených lokalitách. 

Veková hranica respondentov sa pohybovala od 11 

do 15 rokov. Výskumu sa zúčastnilo 225 žiakov 

z toho 123 chlapcov a 102 dievčat.  
 

METODIKA  

V našom výskume sme použili nami vytvorený 

dotazník pre žiakov základných škôl. Dotazníky pre 

žiakov základných škôl sme distribuovali v 2. 

polroku školského roku 2014/2015. Jednotlivé od-

povede žiakov sme analyzovali z pohľadu inter-

sexuálnych vzťahov - medzi chlapcami a dievča-

tami vzhľadom na stupeň školy. Samotné výsledky 

sú spracované pomocou základných štatistických 

metód. Pri spracovaní dotazníkov sme sa zamerali 

na vyjadrenie frekvenčného výskytu v percentách. 

Použili sme vzťahovú analýzu sledovaného okruhu 

problematiky, hodnotenú pomocou Chí-kvadrátu na 

p<0,05. Žiaci boli oboznámení s anonymitou 

každého respondenta a táto zásada sa rešpektovala 

pri manipulácií s dotazníkom (zber, spracovanie, 

vyhodnotenie). 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Alkohol je bezpochyby jednou z najstarších 

a môžeme tvrdiť, že aj najviac rozšírených drog na 

celom svete. Je potrebné deti a mladých ľudí  pred 

alkoholom chrániť, pretože už malé množstvo 

alkoholu môže u nich spôsobiť návyk, ktorý sa 

práve u detí a mládeže vytvára pomerne rýchlo. 

Prvé skúsenosti žiakov s užívaním alkoholu sme 

zisťovali v našom výskume (obrázok 1, 2 a 3). 

Najmä fakt, že až 92,1% opýtaných dievčat vo ve-

ku 15 rokov už ochutnalo pivo, 68,9% 11 ročných 

chlapcov a 59,0% 12-ročných dievčat ochutnalo 

víno a v neposlednom rade i fakt, že 82,1% 15- 

ročných chlapcov a 64,9% 15-ročných dievčat má 

http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/veda-a-vyskum/projekty-a-granty/postoje-ziakov-2-stupna-zakladnych-skol-k-telesnej-a-sportovej-vychove-v-intenciach-skolskych-vzdelavacich-programov.html
http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/veda-a-vyskum/projekty-a-granty/postoje-ziakov-2-stupna-zakladnych-skol-k-telesnej-a-sportovej-vychove-v-intenciach-skolskych-vzdelavacich-programov.html
http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/veda-a-vyskum/projekty-a-granty/postoje-ziakov-2-stupna-zakladnych-skol-k-telesnej-a-sportovej-vychove-v-intenciach-skolskych-vzdelavacich-programov.html
http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/veda-a-vyskum/projekty-a-granty/postoje-ziakov-2-stupna-zakladnych-skol-k-telesnej-a-sportovej-vychove-v-intenciach-skolskych-vzdelavacich-programov.html
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skúsenosť s „tvrdým“ alkoholom. Porovnanie vý-

sledkov výskumu Nociara (1994, 1998) s naši-

mi výsledkami upozorňuje na nebezpečnú skutoč-

nosť. Odpovede respondentov ukazujú, že skúse-

nosť s alkoholom u mladých ľudí neklesá, ba 

naopak, nebezpečne stúpa a čo je zarážajúce, 

objavuje sa pomerne vysoké percento 11-ročných 

konzumentov alkoholu.   

Zistili sme zarážajúci fakt tiež v tom, že „nežné“ 

dievčatá sa pri konzumácií alkoholu tak-mer 

vyrovnajú „drsným“ chlapcom. 

 
Obrázok  1 Skúsenosti s požitím piva (odpovede „áno“ 

v %)                              

 
Obrázok 2 Skúsenosti s požitím vína  (odpovede „áno“ 

v %) 

 
Obrázok 3 Skúsenosti s požitím liehovín (odpovede 

„áno“ v %) 

 

Našim výskumom sme zistili alarmujúcu situá-

ciu vo vzťahu ku kontaktom s pivom, vínom, ale aj 

alkoholom. Vysoké percentá odpovedí umožňujú 

dedukovať celkovú spoločenskú akceptáciu tak-

zvaných mäkkých drog, ktoré sú vnímané nielen 

dospelou populáciou, ale i deťmi ako bežná súčasť 

spôsobu života. Príčiny uvedeného konštatovania sú 

viacdimenzionálne. Určite tu hrajú svoju úlohu 

tradície, v súčasnosti umocňované oslabením 

formatívneho vplyvu školy, spoločensko-ekon-

omickou selekciou rodín, krízou rodinnej výchovy, 

vplyvom médií a radom ďalších faktorov.  

 Zvlášť nebezpečným je trend znižovania veku 

prvého kontaktu s drogou a postupnej emancipácie 

dievčat a chlapcov, aj v spotrebe mäkkých drog, ako 

i hroziaci fakt, že čoraz väčší počet žiakov 

základných škôl menej športuje, ba naopak, čoraz 

viac ich to láka ku konzumácii alkoholu. 

Výskumom sme získali informácie, ktoré 

dokumentujú mimoriadne vysokú akceptáciu alko-

holu rodičmi. Musíme konštatovať, že prvý kon-takt 

s alkoholom sa uskutočňuje v rodinách a do-konca 

z podnetu rodičov. Pitie alkoholu rodičov má za 

následok prvé kontakty detí s alkoholom. 

Z uvedených odpovedí je možné dedukovať bene-

volentnosť, až nezodpovednosť rodičov, ktorí 

dokonca podávajú alkoholické nápoje deťom pri 

rôznych príležitostiach a neuvedomujú si fakt, že 

deťom môžu spôsobiť rôzne telesné i duševné 

deformácie. Vzhľadom na výchovno - formatívnu 

úlohu rodiny pri ovplyvňovaní postojov a následne 

životného štýlu detí, považujeme toto zistenie za 

nepriaznivé, za trend potvrdzujúci existenciu nega-

tívnych skutočností v hodnotových kritériách rodi-

čov. Príčiny konštatovaného trendu sú mnoho-

stranné a rôznorodé. Značnú úlohu tu zohrávajú 

rodinné tradície, frustrácie rodičov, konflikty me-

dzi manželmi a pod. 

Fajčenie sa v dnešnej dobe charakterizuje ako 

spoločenská móda, osobný zvyk alebo zlozvyk. 

Pred 5 – 10 rokmi to bola spoločenská móda, v sú-

časnosti sa mnohé krajiny snažia presadiť zákaz 

fajčenia na verejnosti. V súčasnosti pripisujeme 

fajčeniu v celosvetovom meradle asi 15% všetkých 

ochorení na rakovinu, čo predstavuje asi 1,1 milióna 

prípadov ročne. Mnohí ľudia začnú fajčiť už 

v útlom veku, a to práve neuvedomujúc si hroziace 

nebezpečenstvo. Z výsledkov nášho výskumu 

možno usúdiť, že v prvotnom štádiu začí-najúceho 

experimentovania s fajčením zohrávajú dôležitú 

úlohu dva sociálne činitele – kamaráti a rodina. 

Skoro všetci respondenti sú si vedomí škodlivosťou 

fajčenia, a aj napriek tomu to vyskú-šajú. Nielen 

v partii, ale aj od kamaráta je ťažké cigaretu 

odmietnuť. Vyžaduje to odvahu a človek, ktorý 

ponúkanú cigaretu odmietnuť dokáže, dá najavo, že 

je osobnosť. Osobnosť, ktorá nemusí nič a nikomu 

dokazovať. Podľa viacerých odborníkov ten človek, 

ktorý nezačal fajčiť do 20. roku života, vo väčšine 
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prípadov fajčiť ani nezačne. Preto boli reklamy na 

tabakové výrobky zamerané hlavne na mládež, ale 

spoločnosť, uvedomujúca si túto hroz-bu, sa snaží 

dosiahnuť zákaz akejkoľvek reklamy na tabakové 

výrobky. Fajčenie, aj napriek týmto snahám je stále 

„populárne,“ čo dokazujú aj výsledky nášho 

výskumu. 

 
Obrázok 4 Skúsenosti s fajčením (odpovede „áno“ v %) 

 

Ďalšou výskumnou otázkou, ktorou sme zisťo-

vali skúsenosť žiakov s fajčením sme dospeli 

k záveru, ktorý dokumentuje alarmujúcu situáciu ku 

konkrétnej empírii kontaktu s cigaretou (obr. 4). Je 

nám ťažké určiť, či je kritické percento 11- roč-ných 

dievčat (28,3%), 13-ročných chlapcov (63,2%) 

alebo 15-ročných chlapcov (76,1%) a 15 ročných 

dievčat (54,3%). Všetky vekové kategórie sú 

alarmujúce. Vzostupná krivka odpovedí pri 

prieskume Nociara (1998), ako v našom výskume 

odhaľujú celkovú akceptáciu tabaku u žiakov. 

Môžeme konštatovať, že tu pôsobí značný vplyv 

tabakových koncernov, ktoré disponujú množs-

tvom financií, vypracovanými stratégiami ako 

získať nových konzumentov. Deti sú v tomto sme-

re ovplyvňované médiami a aktivitami tabakových 

koncernov, ktoré dokonca sponzorujú športové 

podujatia a rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. 

Veľký vplyv prikladáme prevencii v rodine 

a v škole pri vytváraní pozitívneho názoru na 

škodlivosť fajčenia u detí, nakoľko v škole a v ro-

dine dieťa trávi najviac času. Domnievame sa, že by 

bolo vhodné nájsť riešenie na odstránenie tohto 

problému aj prostredníctvom väčších športových 

aktivít, zapojiť deti do športu prostredníctvom či už 

rekreačných alebo súťažných športov.  

Výsledky (obr. 5 a 6 ) hodnotenia odpovedí 

respondentov potvrdzujú vysokú mieru informova-

nosti o škodlivosti menovanej drogy na zdravie 

človeka. Percenta vedomostí o škodlivosti fajčenia 

sa pohybujú od 94,3% u 11-ročných dievčat až do 

99,1% u 15-ročných chlapcov. Žiaci si vo vyso-

kých percentách, ktoré sa pohybujú od 90,3% u 11-

ročných dievčat až do 96,1%, uvedomujú, že 

fajčenie spôsobuje závislosť a vážne zdravotné 

problémy, ktoré sa v mnohých prípadoch končia 

smrťou. Výsledky nám dali za pravdu, že mladá 

generácia si uvedomuje zdravotné riziká, ale 

zároveň ich podceňuje. Respondenti vedia, že 

cigarety škodia zdraviu (od 94,3% 11-ročné 

dievčatá do 99,1% 15-roční chlapci), ale napriek 

tomu fajčia. Dôvody sú rôzne. Niektorým fajčenie 

pomáha pri relaxácii, zvyšovaní sebavedomia, iní 

majú pocit, že s cigaretou v ruke vyzerajú dobre 

alebo majú pocit väčšej atraktívnosti u opačného 

pohlavia. Vďaka pôsobeniu reklamy považujú 

niektorí mladí ľudia fajčenie dokonca za sympa-

tické. Tento fakt si vyžaduje zvýšenie preventívnej 

práce vo všetkých zložkách spoločnosti počnúc 

rodinou, školou a zdravotníckymi zariadeniami, 

médiami, spoločenskými organizáciami, nadácia-

mi, poisťovacími spoločnosťami a pod. Mali by sme 

konať tak, aby si detí a mládež uvedomili, že 

pohybovými aktivitami získajú pre svoje telo 

a samozrejme aj zdravie, neporovnateľne viac 

osohu, ako keď si zapália cigaretu. 

 

 
Obrázok 5 Negatívny vplyv fajčenia na zdravie 

(odpovede „áno“ v %) 
 

 
Obrázok 6 Fajčenie ako faktor spôsobujúci rakovinu 

(odpovede „áno“ v %) 

 

0

20

40

60

80

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

Chlapci Dievčatá

90

92

94

96

98

100

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

Chlapci Dievčatá

92

94

96

98

100

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

Chlapci Dievčatá



Zdravotnícke listy, Ročník. 4, Číslo 2,  2016                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

 

65 

Cieľom výskumu bolo nielen zistiť názory 

a skúsenosti žiakov s drogami, ale takisto zistiť, či 

považujú šport za preventívny prostriedok v boji 

proti legálnym drogám. 
 

              
Obrázok 7 Šport ako faktor prevencie proti drogám 

(odpovede „áno“ v %) 
 

Názory respondentov na vhodnosť používať 

šport ako protidrogovú prevenciu sme vyhodno-

covali v obrázku 7. Z odpovedí vyplýva, že viac ako 

polovica opýtaných (48,9% chlapcov a až 73% 

dievčat) súhlasí s tým, aby boli pohybové aktivity 

využívané ako prostriedok primárnej drogovej pre-

vencie. S uvedeným faktom nesúhlasilo 37,8% 

chlapcov a 13,5% dievčat. Vyjadriť sa nevedelo 

13,3% chlapcov a 13,5% dievčat. Toto zistenie nás 

teší aj napriek skúsenostiam žiakov, ktorí drogy 

vyskúšali, lebo tu môžeme vidieť, že žiaci majú 

záujem využívať šport ako účinný prostriedok 

v protidrogovej prevencii.  Z výsledkov výskumu 

nám vyplýva, že dievčatá boli k hodnoteniu pre-

vencie zodpovednejšie ako chlapci, čo sa nám 

potvrdilo ako štatisticky významné na hladine 

významnosti p<0,05. 

 

ZÁVER 

Cieľom výskumu bolo poukázať na jeden 

z účinných prostriedkov boja proti užívaniu drog - 

pohybovým aktivitám a telesnej výchove na 

základných školách, v záujmových krúžkoch a v 

neposlednom rade aj v rodinách.  Náš výskum mal 

za cieľ zistiť aktuálny stav užívania alkoholu 

a  tabaku žiakmi staršieho školského veku. Zisťo-

vali sme tiež úroveň vedomostí a poznatkov 11-15 

ročných žiakov o uvedených drogách, vlastné 

skúsenosti žiakov ako aj ich postoje a hodnotové 

orientácie. Z výskumu vyplýva, že až 69,1% už 

ochutnalo cigaretu, 9,9% detí uvažuje o tom, že 

budú v budúcnosti fajčiť. Dieťa obyčajne vidí vo 

svojom rodičovi prirodzenú autoritu, ktorá sa 

nemôže mýliť, ani nemôže mať negatívne vlast-

nosti. Z výsledkov nášho výskumu vyplýva že 

väčšina žiakov súhlasí, že šport je vhodným 

preventívnym prostriedkom proti šíreniu legálnych 

drog. Na to, či môže byť šport vhodným preven-

tívnym prostriedkom, sme dostali 48,9% kladných 

odpovedí od chlapcov a 73% od dievčat. Napriek 

tomu sa nám zdá nízka účinnosť a efektivita riešenia 

prevencie drogových závislostí prostred-níctvom 

pohybových aktivít a výučbou telesnej výchovy 

najmä u chlapcov, z ktorých viac ako po-lovica nie 

je dostatočne presvedčená, že pohybové aktivity sú 

vhodným prostriedkom prevencie drogových 

závislostí.  

S vekom dieťaťa rastie jeho informovanosť 

o škodlivosti a vážnych následkoch užívania drog. 

Paradoxne sa však zvyšuje i tolerancia k užívaniu 

legálnych i nelegálnych drog. Pritom je nutné uve-

domiť si, že priebeh závislosti mladého, duševne 

a fyzicky nevyvinutého organizmu sa oproti 

dospelému skracuje o niekoľko rokov. Spoločnosť 

vedome, pôsobením reklamy, médií, negatívnych 

vzorov a rodičia možno nevedome konzumáciou 

alkoholu a tabaku pred deťmi ovplyvňujú postoje 

mladých ľudí k drogám. Preto, či chceme alebo 

nechceme, musíme považovať konzumáciu alkoho-

lu, tabaku a nelegálnych drog za neodmysliteľnú 

súčasť štýlu mladých ľudí. Z toho dôvodu do 

popredia vystupuje požiadavka ponuky zmyslu-

plných voľnočasových aktivít pre deti, ktoré im 

ponúkajú centra voľného času, základné umelecké 

školy, školské kluby, cirkev, cirkevné organizácie 

a pod. Potrebné je si uvedomiť, že voľný čas je  

významnou individuálnou, ale aj celospoločenskou 

hodnotou. V týchto aktivitách a programoch sa 

zodpovednosť preventívnej práce presúva na 

mladých ľudí.  

Efektivita týchto aktivít je veľmi vysoká 

a zároveň výhodná pre koordinátorov prevencie 

drogových závislostí, výchovných poradcov, tried-

nych učiteľov. Tieto aktivity učia žiakov rozhodo-

vať samých za seba a niesť zodpovednosť za svoje 

skutky, a tým si pozitívne vytvárať svoju budúc-

nosť. Úlohou pedagógov, výchovných poradcov, 

koordinátorov prevencie drogových závislostí je 

umožniť žiakom niesť zodpovednosť za svoje 

konanie a všetkými možnými a dostupnými spô-

sobmi im pomáhať a účinnými formami ich 

podporovať. 

Na základe výsledkov navrhujeme odporúčania 

pre efektivizáciu primárnej prevencie drogových 

závislostí: obohatiť ponuku voľnočasových aktivít 

prostredníctvom mládežníckych, cirkevných, telo-
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výchovno-športových a spoločenských organizácií; 

efektivizovať spoluprácu s rodičmi (rodina -škola); 

prostredníctvom médií prezentovať výhody 

zdravého životného štýlu; prísne postihovať nedo-

držiavanie hranice 18 rokov pri podávaní alkoho-

lických nápojov a tabaku; zvyšovať právne vedo-

mie majiteľov reštauračných zariadení a obslu-

hujúceho personálu. 
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METEOSENZITIVITA A CHRONICKÁ BOLESŤ CHRBTA – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

METEOSENSITIVITY AND CHRONIC BACK PAIN - A CASE STUDY 

 

SHTIN BAŇÁROVÁ Patrícia1, MASARECHOVÁ Katarína2  

 
1 Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín 
2 Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 

Piešťany 

 
ABSTRAKT 

Cieľ: Zistiť, do akej miery má biopredpoveď a jednotlivé 

záťažové stupne vplyv na vnímanie intenzity bolesti chrbtice u 

meteosenzitívneho jedinca. 

Metodika: Bolesť chrbtice bola denne hodnotená pomocou 10 

stupňovej numerickej škály. Denne bol zaznamenávaný záťa-

žový stupeň. Dĺžka prieskumu bola štyri mesiace. Výsledky 

boli spracované pomocou popisnej štatistiky. 

Výsledky: Výsledky prieskumu naznačujú, že čím vyšší je 

záťažový stupeň, tým intenzívnejšie je aj subjektívne prežívanie 

bolesti chrbta. Naopak, pri nižšom záťažovom stupni má poci-

ťovanie intenzity bolesti tendenciu klesať. 

Záver: Medicínsko-meteorologickú predpoveď (biopredpo-

veď) môžeme považovať za preventívny faktor, ktorý môže 

podstatne znížiť výskyt komplikácií mnohých meteorotropných 

ochorení, ako sú napríklad ochorenia pohybového, kardio-

vaskulárneho či respiračného systému. 

 

Kľúčové slová: Meteosenzitivita. Záťažový stupeň. Bolesť 

chrbta. Škála bolesti. 

 

ABSTRACT 

Aim: Detect the impact of bio weather forecasts and different 

load degrees on the perception of back pain in meteosensitive 

individual. 

Methodology: The intensity of back pain was assessed using 10 

numerical grade scale. The bio load degree was daily recorded. 

The length of the survey was four months. The results were 

processed using descriptive statistical methods. 

Results: The survey results indicate that the higher the load 

degree, the more intense is the back pain. Conversely, at a low 

load degree the pain intensity tends to decrease. 

Conclusion: Medical-meteorological forecasts can be consi-

dered as a preventive factor that can reduce the incidence of 

complications of meteor-tropical diseases such as musculo-

skeletal, cardiovascular and respiratory disorders. 

 

Key words: Meteosensitivity. Load degree. Back pain. Pain 

scale. 

 

 

ÚVOD 

Na človeka vplýva prostredie v ktorom žije. Toto 

prostredie je tvorené aj počasím a jeho zmenami. 

Preto sa aj zmeny počasia prejavujú na ľudskom 

organizme, pričom tieto zmeny nemusia byť niekto-

rými jedincami vôbec vnímané. Počasie vplýva na 

somatickú aj psychickú zložku jedinca. Príkladom 

pôsobenia na psychiku sú zmeny nálad smerujúce 

až k depresívnym stavom pri dlhodobom sychra-

vom počasí. Príkladom pôsobenia na somatickú 

stránku môže byť bolesť hlavy, závraty či bolesť 

v pohybovom systéme. Niektoré typy počasia sa 

spájajú s nespavosťou, iné, naopak, so zvýšenou 

spavosťou. Často sa v súvislosti s počasím popisujú 

aj obdobia pre ktoré je charakteristický zvýšený 

výskyt infarktov, dýchacích ťažkostí či cievnych 

mozgových príhod. Niektorí meteosenzitívni jedin-

ci dokonca dokážu predpovedať zmenu počasia 

tým, že pred blížiacou sa zmenou počasia sa začnú 

u nich ozývať prípadne stupňovať bolesti kĺbov či 

starých zranení. O vplyve počasia na psychoso-

matikú zložku sa bežne píše v odbornej literatúre 

z oblasti zdravotníctva, meteorológie a klimato-

lógie. Podporu tohto vzťahu nachádzame aj v mno-

hých ľudových pranostikách ako napríklad: „staré 

rany sa ozývajú, bude zmena počasia“, „keď bolia 

údy, bude zmena počasia“, „reuma láme, bude 

zmena počasia“, „ospalý som, bude pršať“ alebo 

„lúpe v krížoch, bude pršať“. Stále však absentuje 

dostatočné množstvo vedeckých štúdií podporujú-

cich vplyv počasia na zdravie jedinca. My sme sa 

v našej práci rozhodli sledovať vplyv počasia na 

vnímanie bolesti chrbta. 
 

BOLESŤ CHRBTA 

Bolesť chrbta môže byť vyvolaná rozličnými 

štrukturálnymi alebo funkčnými zmenami, pričom 

tieto zmeny môžu postihovať samotnú chrbticu, ale 

aj iné časti pohybového systému, ako napríklad 

bedrové kĺby či sakroiliakálne kĺby (Bernařík 

2001). Dokonca existujú aj vzťahy medzi funkciou 

chrbtice a funkciou vnútorných orgánov, ktoré 

označujeme ako vertebroviscerálne a viscerover-

tebrálne (Kolář 2009, Gúth 2016). Z uvedeného 

vyplýva, že príčina bolesti chrbta nemusí byť vždy 

lokalizovaná v oblasti chrbtice, ale aj v iných čas-

tiach pohybového aparátu, alebo dokonca vo visce-

rálnom orgáne. Manifestácia bolesti v oblasti chrb-

tice je v týchto prípadoch zapríčinená reflexnou ces-

tou a pomocou myofasciálnych reťazcov spájajú-
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cich celé telo. Chronická bolesť chrbta rôznej 

intenzity obmedzuje jedinca v aktivitách každoden-

ného života a celkovo znižuje kvalitu jeho života. 

Štětkářová (2009) uvádza, že pacienti s chronickou 

bolesťou chrbta veľmi často trpia úzkosťou až 

depresiami a často v ich famakologickej anamnéze 

nachádzame nadmerné užívanie analgetík. 

Každý pacient s bolesťou chrbta by mal byť 

inštruovaný o zásadách školy chrbta (Mašán 2013), 

pohybovom režime, kompenzačnom cvičení a v prí-

pade potreby aj o zásadách ergonómie a redukcii 

telesnej hmotnosti. Bednár (2012) kladie dôraz aj 

na psychohygienu. Súčasné možnosti kinezio-

terapie sú veľmi rozsiahle. Môže ísť o nenáročné 

analyticko-syntetické cvičenia, spinálne cvičenia, 

ale aj o komplexne vypracované fyzioterapeutické 

koncepty a metodiky ako napríklad cvičenie podľa 

Kaltenborna, Brüggerov koncept, Mc Kenzie 

koncept, Pilates, SM systém, Klappovu metodiku, 

Brunkowovej metódu, jogu a mnohé iné. Podľa 

Kolářa (2009) je podstatou kinezioterapie u pacien-

tov s vertebrogénnymi poruchami cielený výcvik 

stabilizačnej funkcie chrbtice, teda posilnenie hlbo-

kého stabilizačného systému. Sme názoru, že okrem 

uvedeného zohráva v liečbe bolesti chrbta dôležitú 

úlohu aj nácvik správneho stereotypu dýchania. 

Úroveň pohybovej aktivity, držanie tela, telesnú 

hmotnosť a stereotyp dýchania u pacientov s boles-

ťou chrbta dokážeme ovplyvniť metódami fyziote-

rapie, no nedokážeme ovplyvniť počasie, jeho 

zmeny a vplyv na ľudské telo. 
 

METEOSENZITIVITA 

Vplyvom počasia a jeho zmien na zdravie člo-

veka a na vybrané ochorenia sa zaoberá medi-

cínsko-meteorologická predpoveď, známa ako 

biopredpoveď, ktorá je vyjadrovaná prostred-

níctvom záťažového (rizikového) stupňa. Záťažový 

stupeň vyjadruje intenzitu pôsobenia vplyvu pove-

ternostných procesov na meteosenzitívnych ľudí. 

Meteosenzitivitou rozumieme vnímavosť ľudí na 

počasie a jeho zmeny. Podstatou vnímavosti je po-

rucha normálneho priebehu adaptačných reakcií 

organizmu na zmeny atmosférického prostredia, 

napr. teplotu, tlak, vlhkosť vzduchu. Do skupiny 

meteosenzitívnych jedincov sa zvyknú zaraďovať 

jedinci trpiaci na akútne alebo chronické ochorenia 

a spravidla bývajú vyššieho veku. Podľa rôznych 

epidemiologických štúdií sa odhaduje, že v popu-

lácii sa nachádza 35 až 75% meteosenzitívnych ľudí 

(Meteo [s.a.]). 

Záťaž biopredpovede je udávaná v číselných 

stupňoch na škále 1 – 5. Záťažový stupeň 1 (žiadna 

až slabá záťaž) umožňuje bežný denný režim bez 

obmedzenia s prihliadnutím k aktuálnemu zdravot-

nému stavu. Spravidla nespôsobuje jedincom žiad-

ne ťažkosti. Záťažový stupeň 2 (slabá až stredná 

záťaž) môže vyvolať ťažkosti predovšetkým jedin-

com trpiacim na reumatické ochorenia, alergie 

alebo kardiovaskulárne ochorenia. Preto by sa takíto  

jedinci mali vyhnúť zvýšenej fyzickej i psychickej 

námahe. Väčšinu jedincov však tento záťažový 

stupeň neobmedzuje a cítia sa dobre. Jedinci trpiaci 

arteriálnou hypotenziou sa môžu sťažovať na 

závraty a migrénu. Záťažový stupeň 3 (stredná zá-

ťaž) sa môže prejaviť zvýšeným pocitom nervozity 

a únavy. Predstavuje zvýšenú záťaž pre jedincov 

s ochoreniami kardiovaskulárneho a respiračného 

systému a môže pôsobiť ťažkosti jedincom s ocho-

reniami pohybového systému. Somatické prejavy sa 

však nedajú zovšeobecniť, nakoľko tretí záťažový 

stupeň sa udáva pri príleve studeného, ale i teplého 

vzduchu a každý z nich účinkuje na rozličné 

choroby odlišne. Záťažový stupeň 4 (stredná až 

silná záťaž) sa udáva pri výrazných zmenách 

počasia a záťažový stupeň 5 (silná záťaž) sa popi-

suje v prípade, ak po dlhom príjemnom počasí príde 

náhla a prudká zmena počasia, prechod výrazného 

atmosférického frontu, vetrisko, smršť. Pri tomto 

záťažovom stupni pociťuje ťažkosti väčšina ľudí 

(Meteo [s.a.], Biopočasie [s.a.]). 

Počasie  a klíma sú dve odlišné veci, ktoré ne-

možno zamieňať. Kým počasie má len krátkodobý 

charakter (rýchlo sa mení), klíma má dlhodobý. 

Počasie môže byť slnečné, teplé, daždivé, sychravé, 

veterné a klíma môže byť vysokohorská, nížinná, 

prímorská a pod. Na zdravie človeka majú vplyv 

obe tieto zložky, pričom klíma sa pre svoj neme-

niaci sa charakter často využíva aj na liečebné úče-

ly, predovšetkým u pacientov s respiračnými ocho-

reniami (Biopočasie [s.a.]). 

Na území Slovenskej republiky sa v jednom dni 

prejavujú rozmanité vplyvy počasia. Kým na zápa-

de môže prevládať pokojné a relatívne teplé poča-

sie, na východe môžu byť búrky. Preto nie je celkom 

vhodné vzťahovať jeden záťažový stupeň na celé 

územie ako tomu býva v predpovediach počasia 

(Biopočasie [s.a.]). 
 

CIEĽ 

Cieľom prieskumu bolo zistiť, do akej miery má 

biopredpoveď a jednotlivé záťažové stupne vplyv 
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na vnímanie intenzity bolesti chrbtice u meteo-

senzitívneho jedinca. 
 

METODIKA 

Pre splnenie cieľa sme u probanda každodenne 

v priebehu štyroch mesiacov sledovali a zazname-

návali zmeny pociťovania bolesti chrbtice pomocou 

10 stupňovej numerickej škály, kde stupeň nula 

znamená stav bez bolesti a stupeň desať znamená 

neznesiteľnú bolesť. Proband bol poučený o hodno-

tení bolesti a jeho jedinou úlohou bolo každodenne 

pred spaním zaznamenať do „denníka bolesti“ 

prislúchajúcu číselnú hodnotu, ktorá charakteri-

zovala jeho subjektívne prežívanie bolesti chrbta 

v prislúchajúcom dni. Bolesť hodnotil výlučne vo 

vzťahu k chrbtici a nie k iným častiam tela, ako 

napríklad hlava, brucho, zuby, periférne kĺby a po-

dobne. Proband nebol uzrozumený s cieľom 

prieskumu, čím sme minimalizovali riziko psycho-

somatických prejavov a autosugescie bolesti chrbta 

pri nepriaznivom záťažovom stupni. 

Tak ako si proband každodenne viedol „denník 

bolesti“, my sme viedli „denník biopočasia“, do kto-

rého sme každodenne zaznamenávali prislúchajúci 

záťažový stupeň. Po uplynutí štvormesačného sle-

dovania sme výsledky spracovali pomocou popisnej 

štatistiky a zaznamenali v podobe tabuliek a grafov. 

Prieskum bol realizovaný v období od 1. 

novembra 2015 do 29. februára 2016. Propand so 

zaradením do prieskumu súhlasil. Účasť v priesku-

me ho neobmedzovala ani v bežnom živote a ani 

v pracovných aktivitách. Počas celého trvania 

prieskumu sa proband zdržiaval v meste svojho 

bydliska a v blízkom okolí. V priebehu nášho sledo-

vania neužíval žiadne analgetiká a nevyskytli sa 

u neho ani žiadne zdravotné komplikácie, ktoré by 

mohli ovplyvniť výsledky prieskumu. 
 

POPIS PRÍPADU 

Našim probandom bol muž vo veku 48 rokov, 

vysoký 183 cm a s telesnou hmotnosťou 83 kg (BMI 

= 25 = normálna hmotnosť). Základná klinická 

diagnóza bola chronická lumbalgia neznámej etio-

lógie a pridružené diagnózy boli hypertenzia II. 

stupňa a cervikokraniálny syndróm. 

Výber z anamnézy: otec zomrel na infarkt myo-

kardu, matka v priebehu života liečená na hyper-

tenziu, zomrela na následky onkologického ochore-

nia. Proband po resekcii hrubého čreva a liečený na 

hypertenziu II. stupňa. Alergie neudáva. Hmotnosť 

primeraná výške, jesť mu chutí, poruchy spánku 

neudáva. Alkohol nepije, nefajčí, neužíva drogy ani 

žiadne lieky. Proband je kuchár, v práci 12 hodín 

stojí na nohách, prenáša ťažké hrnce, pracovisko 

označuje ako stresové (vysoké nároky zamestná-

vateľa) a finančne neadekvátne ohodnotené. V mi-

nulosti sa venoval športom len rekreačne, v súčas-

nosti sa venuje cyklistike. Aktuálne sa sťažuje na 

bolesť v driekovej oblasti chrbta. Trpí na chronickú 

lumbalgiu funkčného pôvodu trvajúcu viac ako 

jeden rok. Doposiaľ neabsolvoval žiadne rehabili-

tačné cvičenia (cvičí sám podľa potreby) a nepou-

žíva žiadne kompenzačné pomôcky. 

Hodnotenie bolesti: probanda už viac ako rok 

trápi bolesť v lumbálnej až lumbosakrálnej oblasti 

chrbta. Intenzita kolíše v priebehu dňa. Stupňuje sa 

pri dlhšom státí v práci alebo sedení. Proband sa 

sám označuje za meteosenzitívneho. 
 

VÝSLEDKY 

Intenzita bolesti chrbtice v priebehu prieskumu 

neustále kolísala. Boli obdobia, kedy bol proband 

bez bolesti a bolo obdobie, kedy sa bolesť zinten-

zívnila až na stupeň 9. Prežívanie bolesti pacienta 

sme dali do súvisu s meteosenzitivitou (záťažovými 

stupňami). Počas nášho štvormesačného sledovania 

sa záťažový stupeň 1 vyskytol celkovo 39 krát, 

stupeň 2 bol 69 krát a stupeň 3 bol zaznamenaný 13 

krát. Záťažové stupne 4 a 5 sa počas nášho sledo-

vania nevyskytli vôbec. Výsledky prieskumu na 

prvý pohľad naznačujú, že čím vyšší je záťažový 

stupeň, tým intenzívnejšie je aj subjektívne preží-

vanie bolesti chrbta. Naopak, pri nižšom záťažovom 

stupni má pociťovanie intenzity bolesti tendenciu 

klesať (graf 1). Podrobnejšia analýza výsledkov 

tomu však nenaznačuje (tabuľka 1). V tabuľke 1 

sme zaznamenali priemernú intenzitu bolesti v jed-

notlivých mesiacoch počas realizácie prieskumu 

a taktiež priemerný záťažový stupeň v prislúcha-

júcom mesiaci.  
 

Tabuľka 1 Priemerné hodnoty intenzity bolesti a priemerný záťažový stupeň v jednotlivých mesiacoch 
 

 november december január február 

Priemerná intenzita bolesti 6,20 4,03 5,42 3,52 

Priemerný záťažový stupeň 1,63 1,80 1,90 1,70 
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Graf 1  Priemerné hodnoty intenzity bolesti pri jednot-

livých záťažových stupňoch 

 

Tabuľka 2 Závislosť medzi hodnotou záťažového 

stupňa a intenzitou bolesti 
 

Priemerné záťažové 

stupne v jednotlivých 

mesiacoch vzostupne 

Priemerné intenzity 

bolesti v jednotlivých 

mesiacoch vzostupne 

mesiac hodnota mesiac hodnota 

november 1,63 február 3,52 

február 1,70 december 4,03 

december 1,80 január 5,42 

január 1,90 november 6,20 

 

 

V mesiaci november sme zaznamenali najvyššiu 

priemernú intenzitu bolesti (6,20), ale súčasne aj 

najnižší priemerný záťažový stupeň (1,63). Prie-

merné hodnoty zaznamenané v ostatných mesia-

coch (december, január a február) súhlasia s tvrde-

ním, že pri vyššom záťažovom stupni dochádza aj 

k intenzívnejšiemu subjektívnemu prežívaniu bo-

lesti (tabuľka 2). 
 

DISKUSIA 

Proband zaradený do nášho prieskumu trpí 

chronickou bolesťou v lumbálnej až lumbosakrálnej 

oblasti chrbtice intermitentného charakteru trvajú-

cou už viac ako rok. Štrukturálne zmeny na chrbtici 

doposiaľ neboli diagnostikované. Výsledky nami 

vykonaného vyšetrenia nasvedčujú pre bolesť 

funkčného pôvodu. Počas celého trvania prieskumu 

sa u probanda striedala rôzna intenzita bolesti, do-

konca boli zaznamenané aj dni bez bolesti. Podľa 

probandovho „denníka bolesti“ kolísala jej intenzita 

v priebehu štyroch mesiacov od stupňa nula až po 

stupeň deväť. Na týchto zmenách sa mohli podieľať 

rozličné faktory. Mohlo ísť o preťaženie chrbta pri 

práci, o dôsledok nevhodnej pohybovej aktivity, 

nevhodnej polohy počas spánku, ale aj o dôsledok 

zmeny počasia. Napokon, sám náš proband sa pri 

úvodnom vyšetrení označil za meteosenzitívneho. 

Najnižšiu intenzitu bolesti sme zaznamenali v prie-

behu mesiaca december. V tomto mesiaci sme však 

paradoxne zaznamenali najvyšší priemerný záťa-

žový stupeň. Domnievame sa, že pokles intenzity 

bolesti v tomto mesiaci je dôsledkom dovolen-

kového obdobia počas vianočných sviatkov, kedy si 

proband doprial takmer dvojtýždňovú dovolenku 

počas ktorej relaxoval a odpočíval. V januári nastú-

pil do práce a intenzita bolesti sa opäť zvýšila. Sme 

názoru, že na vnímaní bolesti chrbta sa podieľa 

viacero faktorov súčasne. Okrem kvality posturál-

neho systému a svalstva podieľajúcom sa na tvorbe 

hlbokého stabilizačného systému, či možných 

štrukturálnych zmien na chrbtici zohráva dôležitú 

úlohu aj pohybový fond každého jedinca, kvalita 

motorických stereotypov, spôsob zaťažovania po-

hybového systému, mechanika dýchania a v ne-

poslednom rade aj psychika jedinca (Lewit 2003, 

Baňárová 2015). Netreba tiež zabúdať na skutoč-

nosť, že vnímanie bolesti je u každého jedinca indi-

viduálne, pretože každý jedinec má svoj indivi-

duálny prah bolesti (Véle 2006). Často sa uvádzajú 

aj zmeny počasia u meteosenzitívnych ľudí (Lewit 

2003, Baňárová 2015). O vplyve počasia na pohy-

bový systém hovoria aj mnohé odborné knihy 

z oblasti zdravotníctva, klimatológie i ľudové pra-

nostiky, no stále chýbajú dôveryhodné vedecké 

štúdie, ktoré by tento vplyv jednoznačne potvrdili. 

Výsledky nášho prieskumu naznačujú, že čím vyšší 

je záťažový stupeň, tým intenzívnejšie je aj subjek-

tívne prežívanie bolesti chrbta. Naopak, pri nižšom 

záťažovom stupni má pociťovanie intenzity bolesti 

tendenciu klesať. K týmto výsledkom sme dospeli 

na základe pravidelného pozorovania jedného pro-

banda v dĺžke trvania štyri mesiace. Nakoľko preží-

vanie bolesti je výsledkom viacerých faktorov, ne-

môžeme zodpovedne a jednoznačne potvrdiť, že za 

zmenami intenzity bolesti u nášho probanda stoja 

skutočne zmeny záťažových stupňov. Veď napokon 

aj v mesiaci december bol zaznamenaný najvyšší 

priemerný záťažový stupeň, ale najnižšia priemerná 

intenzita bolesti. 
 

ZÁVER 

Liečba a rehabilitácia pri bolestiach chrbta nie je 

vôbec jednoduchá a vyžaduje si dlhodobú trpezli-

vosť a zmenu životného štýlu. Cieľom liečby je 

odstrániť všetky negatívne pôsobiace faktory na 

pohybový systém. Medzi vhodné opatrenia patrí 

napr. zabezpečenie ergonómie práce a správnych 
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pohybových stereotypov pri bežných denných 

činnostiach (škola chrbta) a osvojenie si modelu 

správneho držania tela v stoji a v sede (Baňárová 

2016). Za „najlacnejšiu” formu prevencie i liečby sa 

považuje zdravý životný štýl. Zakladá sa najmä na 

snahe jednotlivca, pričom nezahŕňa žiadne lieky ani 

pomôcky (Čelko 2014). Existujú však aj faktory, 

ktoré ovplyvniť nevieme a jedným z nich je aj 

počasie a jeho vplyv na oblasť psychiky a somatiky. 

Medicínsko-meteorologickú predpoveď (biopred-

poveď) však môžeme považovať za preventívny 

faktor, ktorý môže podstatne znížiť výskyt kompli-

kácií mnohých meteorotropných ochorení, ako sú 

napríklad ochorenia pohybového, kardiovasku-

lárneho či respiračného systému. 
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NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY POHYBOVÉHO APARÁTU U ĽUDÍ S DOWNOVÝM 

SYNDRÓMOM A MOŽNOSTI ICH TERAPIE 

THE MOST FREQUENT PROBLEMS OF THE MUSCULOSKELETAR SYSTEM  

IN INDIVIDUALS WITH THE DOWN SYNDROME AND OPTIONS OF THEIR TREATMENT  

 

ČERNICKÝ Miroslav, KOTYRA Ján, MIŠÁK Vladimír 

 

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín 

 
ABSTRAKT 

Východiská: Downov syndróm (DS) patrí medzi vrodené 

vývojové poruchy, jeho príčinou je trizómia 21. chromozómu. 

Dôležité je kompletné vyšetrenie pre odhalenie vrodených chýb 

už v novorodeneckom období. Detí s DS sú zaradené do progra-

mov včasnej starostlivosti a prevencie s cieľom poskytnúť im 

optimálnu zdravotnú starostlivosť, rehabilitáciu, kompenzačné 

pomôcky a pomoc na zmiernenie ich postihnutia. Pre pohybový 

aparát je charakteristický znížený svalový tonus a zvýšená 

hybnosť kĺbov, čo má za následok chybné držanie tela. 

Cieľ: V našej štúdii sme overovali frekvenciu výskytu problé-

mov s pohybovým aparátom u ľudí postihnutých DS a následne 

uvádzame možnosti ich terapie z pohľadu konzervatívnej 

liečby. 

Prieskumná vzorka: Prieskumu sa zúčastnilo 21 respondentov, 

z toho bolo 13 mužov a 8 žien postihnutých DS. 

Metodika: Anonymný dotazník, ktorý obsahoval  25 otázok 

a bol distribuovaný  rodičom detí s DS. 

Výsledky: Najfrekventovanejšie problémy s pohybovým apa-

rátom u jedincov s DS predstavovali najmä skolióza (42,86% 

jedincov) a plochonožie (90,47% jedincov). Kumulovaný vplyv 

problémov s pohybovým aparátom  následne negatívne ovplyv-

ňuje držanie tela jedincov. K účinným liečebným metódam 

patrí vhodne zvolená fyzioterapia vo forme pohybových aktivít, 

ktoré majú priaznivý vplyv na držanie tela postihnutých 

jedincov. 

Záver: Na základe našich výsledkov môžeme konštatovať, že je 

nutné vytvárať pre ľudí s DS možnosti absolvovania vhodnej 

rehabilitácie a poradenstvo výberu vhodných pohybových a 

športových aktivít. Je potrebné pacientov s DS a ich rodičov 

poučiť o správnom držaní tela, dôležitosti pohybových aktivít a 

pravidelného cvičenia v prevencii problémov s pohybovým 

aparátom.  

 

Kľúčové slová: Downov syndróm. Rehabilitácia. Držanie tela. 

Pohybový aparát.  

 

ABSTRACT 

Background: Down syndrome (DS) belongs to the congenital 

disorders, the cause is the trisomy of the 21. chromosome. It is 

important to complete examination for detection of birth defects 

already in the neonatal period. Children with DS are included 

in the programs of early care and prevention to provide them 

with optimal medical care, rehabilitation, mobility aids and 

assistance to alleviate their disability. For the musculoskeletal 

system is characterized decreased muscle tone and increased 

momentum of the joints, resulting in the wrong posture. 

Aim: In our study, we verified the frequency of the musculo-

skeletal system in people with DS and subsequently we presen-

ted options in their treatment in terms of conservative therapy. 

The survey sample: The survey covered 21 respondents, of 

which 13 men and 8 women affected by DS. 

Methods: Anonymous questionnaire containing 25 questions 

and was distributed to parents of children with DS. 

Results: The most frequent problems with the musculoskeletal 

system in individuals with DS represented particularly scoliosis 

(42.86% of subjects) and flat foot (90.47% of subjects). The 

cumulative impact of the problems with the locomotive 

apparatus subsequently negatively affects the posture of 

individuals. To the effective interventions belongs properly 

selected physiotherapy in the form of physical activities which 

have a positive impact on the posture of affected individuals. 

Conclusion: Based on our results we can conclude that it is 

necessary to create for people with DS possibilities for under-

going of appropriate rehabilitation and counseling selection of 

appropriate physical and sports activities. Patients with Down 

syndrome and their parents should be instructed on proper 

posture and the importance of physical activity and regular 

exercise in the prevention of the locomotor apparatus problems. 

 

Key words: Down syndrome. Rehabilitation. Body posture. 

Musculoskeletal system. 

 

 

ÚVOD 

U väčšiny detí s Downovým syndrómom (DS) je 

pomalší pohybový vývoj, a preto je nutné vhodnými 

metodikami zamerať sa na zlepšenie motoriky a 

zároveň sa snažiť o ich maximálnu integráciu do 

spoločnosti prostredníctvom čo najväčšieho využi-

tia ich schopností. Častým problémom s pohybo-

vým aparátom u ľudí s DS je následné chybné 

držanie tela. Preto cieľom štúdie bolo poukázať na 

najčastejšie problémy s pohybovým aparátom, ktoré 

sa vyskytujú u ľudí s DS a zistiť, aké sú možnosti 

rehabilitácie u ľudí s DS.  
 

Držanie tela a pohybový aparát u ľudí s DS 

U ľudí s DS sa pomerne často vyskytujú 

svalovo-kostrové problémy. Spôsobené sú jednak 

genetickými anomáliami, ale súvisia tiež s väčšou 

zraniteľnosťou kostí a kĺbov vo vývoji. Deti s DS 

majú znížený svalový tonus - hypotóniu. Nízky 

svalový tonus spolu so zníženou svalovou silou a 

vytrvalosťou sťažuje osvojovanie a nácvik hrubej 

motoriky. S pribúdajúcim vekom sa svalový tonus 
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zlepšuje, ale hypotónia pretrváva po celý život. Deti 

s DS majú tiež zvýšenú hybnosť kĺbov a zníženú 

svalovú silu, ktorá sa však opakovaným cvičením dá 

výrazne ovplyvniť. U detí pozorujeme v pomere ku 

trupu relatívne krátke ruky a nohy. Pri podozrení na 

zmeny v pohyblivosti, oneskorený vývoj, zníženú 

svalovú silu a svalový tonus je potrebné dieťa 

odoslať na neurologické a fyzioterapeutické vyše-

trenie. Väčšina detí s DS má pomalší pohybový 

vývoj, preto je potrebné sledovať aj jeho pohybové 

reakcie. Rozvoj motoriky a jej výcvik je potrebné 

začať hneď v prvých týždňoch života, a tým podpo-

rovať vývin prostredníctvom pohybu (Winders, 

2009). 
 

Najčastejšie problémy s pohybovým aparátom u 

ľudí s DS 

Medzi najčastejšie komplikácie v oblasti chrbti-

ce u ľudí s DS patrí atlantoaxiálna instabilita (AAI). 

Je lokalizovaná medzi prvými krčnými stavcami. 

AAI je spôsobená ochabnutosťou väzov, ktoré prvé 

dva krčné stavce držia. Potrebné je preto venovať 

zvýšenú pozornosť pri vykonávaní fyzických akti-

vít. „Zdravotnícky program Hnutia špeciálnych 

olympiád v roku 1993 odporučil, aby sa ľudia s DS 

a AAI nezúčastňovali na súťažiach: v športovej 

gymnastike, plávaní (motýlik), vrátane štartov zo 

štartovacieho bloku, v skoku do výšky, päťboji 

alebo vo futbale. Mladí ľudia s asymtomatickou 

formou AAI by sa tiež nemali venovať žiadnemu 

kontaktnému športu, robiť saltá, flopy, cvičenia na 

trampolíne a iné, kde hrozí nebezpečenstvo zranenia 

chrbtice“ (Šustrová, 2004). Doporučované sú 

pravidelné rádiologické a neurologické vyšetrenia 

krčnej chrbtice hlavne u adolescentov s DS pre 

zvýšené riziko vývoja tejto komplikácie v období 

puberty.  Neurologické symptómy a problémy majú 

ľudia s DS často a preto je včasná diagnostika AAI 

veľmi dôležitá. Možno ňou predísť ťažkým 

neurologickým problémom. Z konzervatívnej lieč-

by sa využíva stabilizačný krčný golier v kompliko-

vaných prípadoch operatívna stabilizácia hornej 

časti chrbtice.  

Medzi ďalšiu komplikáciu chrbtice u ľudí s DS 

patrí skolióza. Skolióza je bočné vychýlenie chrb-

tice vo frontálnej a transverzálnej rovine. Dochádza 

k rotácii a torzii stavcov, vzniká asymetria hrudníka 

a rebier. U ľudí s DS sa vyskytuje skolióza častejšie 

než u ostatnej populácie, presný výskyt však nie je 

známy. V období, keď boli takmer všetky deti s DS 

inštitucionalizované, skolióza sa v čase puberty 

zistila asi u polovice z nich. Liečba skoliózy je 

rovnaká ako u iných detí. Na prvom mieste je 

prevencia, ktorá pozostáva z rehabilitačných cviče-

ní, plávania a vyváženej stravy s dostatkom vitamí-

nov a stopových prvkov (Bienertová, 2012. Šustro-

vá, 2004). 

Medzi ďalšiu komplikáciu spojenú s pohybovým 

aparátom patrí abnormalita kĺbov. Najbežnejšou je  

vykĺbenie  - dislokácia bedrového kĺbu, ako násle-

dok ochabnutosti šliach, ktoré bedrový kĺb fixujú a 

tiež nízkeho svalového napätia. Najčastejší výskyt 

je medzi 3. – 13. rokom života. Medzi príznaky patrí 

krívanie a môže byť prítomná i bolesť. Liečba je 

zväčša chirurgická. Ďalšou chorobou je Legg-

Calve-Perthesova choroba, pri ktorej hlavica kĺbu 

stráca zásobenie krvou, čoho následkom kosť slab-

ne a mení tvar. Tento typ postihnutia je u detí s DS  

oveľa častejší ako v ostatnej populácií (Divékyová - 

Stupková, 2008).  

Medzi ďalšie ochorenie bedrového kĺbu patrí 

skĺznutie epifýzy stehnovej kosti – z angl. Slipped 

capital femoral epiphysis - epifyzeolýza. Ochorenie 

má súvis s endokrinným ochorením a prejavuje sa 

hlavne v období dospievania. Prejaví sa krívaním a 

bolesťou v kĺbe. Liečba je chirurgická. Nestabilita 

patelly je ďalšou častou komplikáciou u ľudí s DS 

(až 20%). Môže ísť o čiastočné vykĺbenie, subluxá-

ciu alebo úplné vykĺbenie - dislokáciu. Liečba v re-

habilitácii prebieha vo špeciálne vystuženej ortéze a 

vo vážnych prípadoch je nutná chirurgická liečba. 

Veľmi častý problém u ľudí s DS je aj plochá noha 

(pes planus), čo je spôsobené zníženým svalovým 

tonusom. Ako liečba je dôležitá rehabilitácia, správ-

na obuv a ortopedické vložky. Vbočená noha (meta-

tarzus primus varus) je vrodená deformita, ktorá sa 

tiež často vyskytuje u ľudí s DS. Ľahšie deformity 

je možné korigovať ortopedickými vložkami a 

ortopedickými topánkami. V ťažších prípadoch je 

ordinovaná chirurgická liečba. Zaznamenaný je aj 

vyšší počet výskytu kĺbových problémov a to zápalu 

kĺbu - artritíd, i nezápalových ochorení - artropatie. 

Prvotný zápal môže byť vyprovokovaný vírusovou 

infekciou. Liečba artritídy je rovnaká ako u ostatnej 

populácie. Príčinou bolesti v kĺboch môže byť aj 

nadmerná pohyblivosť v kĺboch - hypermobilita. 

Nízky svalový tonus a hypermobilita majú za násle-

dok chybné držanie tela. Je potrebné dieťa s DS od 

malička pravidelne sledovať a vhodnou rehabili-

táciou a nácvikom pohybových stereotypov pred-

chádzať chybnému držaniu tela a nesprávnym 

pohybovým návykom (Síthová, 2011; Tóth, 2012).  
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 Materiál a metódy 
Na získanie informácií a overenie teoretických 

poznatkov v praxi sme zostavili dotazník adreso-

vaný rodičom a opatrovateľom, ktorí sa starajú 

o pacientov s Dg. Downov syndróm. Dotazník bol 

anonymný, dobrovoľný a vybranú vzorku respon-

dentov tvorili pacienti s Dg. z celého Slovenska, 

ktorí spolu s rodičmi a opatrovateľmi absolvovali 

pobyt uskutočnený spoločnosťou DS na Slovensku. 

Dotazník obsahoval 25 otázok. Počet respondentov 

bol 21, z toho 13 mužského a 8 ženského pohlavia. 

Vek respondentov s DS sa pohyboval od 5 do 48 

rokov. Prieskum sme realizovali v mesiaci júl 2013. 
 

Výsledky a diskusia 

Deti s DS majú obrovský potenciál. Práca s nimi 

a to hlavne na rozvoji hrubej motoriky je vďačná, 

lebo pokroky sú tu zvlášť viditeľné. Dieťa s DS, aj 

keď sa rozvíja v oblasti hrubej motoriky pomalšie 

ako deti bez DS, zvládne aj zložité pohybové 

aktivity ako sú tanec, jazda na koni, plávanie, 

bicyklovanie i lyžovanie. Často sa práve tieto 

aktivity stávajú ich silnými stránkami a neraz v nich 

vynikajú. Pohybový vývoj u detí s DS ovplyvňuje 

hlavne hypotónia, hypermobilita, znížená svalová 

sila, ale i zdravotné problémy vyplývajúce zo 

samotnej diagnózy (Gurská, 2004). 

Cieľ rehabilitácie je okrem udržania telesnej 

zdatnosti zabezpečiť svalovú schopnosť a zručnosť. 

Rehabilitácii predchádza vždy dôkladné klinické i 

funkčné vyšetrenie dieťaťa, predovšetkým so zame-

raním na funkciu pohybového systému a stav osové-

ho orgánu tela a tiež na stav kardiovaskulárneho 

systému. Práve tieto funkčné systémy rozhodujú vo 

výbere a aplikácii rehabilitačných metodík a 

techník. Úpravou funkčných a organových porúch 

sa zlepší kvalita života, a tým sa vytvárajú lepšie 

podmienky pre integráciu takto chorých do 

spoločenských štruktúr. Okrem rehabilitačných me-

todík ako je Vojtova metodika, Bobathovej metodi-

ka a orofaciálna regulačná metodika, ktoré využíva-

me hlavne v detskom veku je možné neskôr pre 

lepšiu spoluprácu využiť i ďalšie metodiky. Často 

sa u ľudí s DS stretávame s chybným držaním tela, 

bolesťami chrbtice, skoliózami a s plochonožím. 

Chybné držanie tela sa výrazne zhoršuje po zahájení 

školskej dochádzky. Veľký podiel má často ergono-

micky nevyhovujúci nábytok a vysoká psychická 

záťaž. Chybné držanie tela sa z klinického hľadiska 

najčastejšie prejavuje odstávajúcimi lopatkami, 

guľatým chrbtom, anteverziou panvy a zvýšenou  

bedrovou lordózou, predsunom hlavy, protrakciou 

ramien a závažnejšie tiež skoliózou (Filipová, 2013, 

Palát, 2001. Trojan, 2005).  

V našej štúdii malo z celkového počtu 21 

respondentov skoliózu 9 respondentov (42,86%), 

hyperlordózu v lumbosakrálnej oblasti mali 2 

respondenti (9,52%), „guľatý chrbát“ bol prítomný 

u 1 respondenta, rovnaké zastúpenie malo aj 

predsunuté držanie hlavy. Z iných ochorení uviedol 

1 respondent hypotóniu (graf 1). 

 
Graf 1 Stav chrbtice 
 

Už od útleho detstva je preto dôležité u detí s DS 

zabezpečiť správne držanie tela a zabrániť zlým 

pohybovým návykom. U malých dojčiat treba za-

brániť abdukčnej polohe dolných končatín s flekto-

vanými kolenami vytočenými von. V budúcnosti by 

mali deti problém pri nácviku sedenia a chôdze. Pri 

nosení detí treba poskytnúť pevnú oporu hlavičke a 

chrbtici. Fáza otáčania býva u detí s DS oneskorená, 

využívajú sa pri nej techniky podľa Vojtu a 

Bobatha. Podopieranie dieťaťa o predlaktie so 

súčasným dvíhaním hlavičky závisí od sily svalov 

chrbta, ramien a predlaktia. Tento nácvik je možné 

robiť na kolenách rodičov tak, aby horná časť trupu 

a horné končatiny neboli podopreté a dieťa sa 

snažilo o dvíhanie trupu a ramien. Sed u detí s DS 

sa neodporúča, pokiaľ sa dieťa neposadí  samé. 

Pasívne sedenie bez napínania svalov chrbta nemá 

význam a môže mať nepriaznivé následky v ďalšom 

vývoji. Dôležitou prípravou na stoj je kľak a 

kolenovanie. Dieťa sa učí prenášať rovnováhu z 

jednej nohy na druhu, čo je základom pre nácvik 

chôdze. Na stimuláciu tohto pohybu je vhodné pou-

žiť hračky a lopty v pohybe. Znížený svalový tonus 

u detí s DS je príčinou oneskoreného samostatného 

státia. Na nácvik chôdze a státia na jednej končatine 

je potrebný nácvik rovnováhy. Na zlepšenie rovno-

váhy môžeme nacvičovať tieto postupy: prekračo-

vať prekážky, behať na mieste, vystupovať po scho-

doch, chodiť po špičkách, chodiť po šikmej ploche, 
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chodiť po akupresúrnych podložkách ako prevencia 

plochých nôh, nácvik drepu, nácvik stoja na jednej 

končatine, poskoky na minitrampolíne (Gúth, 2004; 

Hromádková 1994). 

Pri zisťovaní patologických vplyvov na dolnej 

končatine, ktoré môžu významne ovplyvniť postúru 

respondentov sme zistili, že z celkového počtu res-

pondentov má väčšina respondentov problémy 

s plochonožím (n=19; 90,47%). Iné deformity nôh 

uviedlo 5 respondentov (23,80%) (graf 2). 

 
Graf 2 Stav dolných končatín 
 

Z rehabilitačných metodík pri chybnom držaní 

tela a skoliózach sa najčastejšie využívajú nasle-

dovné fyzioterapeutické intervencie: dýchacia gym-

nastika, spinálne cvičenia, proprioceptívna postu-

rálna terapia SM systém, Klappova metodika, Moj-

žišovej metodika, hipoterapia, Kaltenbornová meto-

dika, hydrokinezioterapia, plávanie a Freemanov 

metodika (Filipová, 2013, Palát, 2001, Trojan, 

2005). 

Z našich výsledkov vyplýva, že z hľadiska reha-

bilitačných postupov v rannom detskom veku boli u 

sledovaných respondentov použité nasledovné 

fyzioterapeutické intervencie: 18 respondentov 

(85,71%) absolvovalo Vojtovu metódu, 8 respon-

dentov (38,09%) orofaciálnu stimuláciu tváre, 5 

opýtaných (23,80%) absolvovalo Bobathovu meto-

diku, 9 jedincov (42,85%) cvičenie na fit loptách, 10 

pacientov (47,61%) hipoterapiu. V otázke „iné“ 

označili  2 jedinci  plávanie a dramatoterapiu, 1 

respondent uviedol, že neabsolvoval žiadnu rehabi-

litáciu v rannom detskom veku (graf 3). 

Respondentom boli taktiež indikované korekčné 

pomôcky a metodiky. Vo väčšine prípadov to boli 

ortopedické vložky do topánok (n=14; 66,67% 

opýtaných), ortopedické topánky uviedlo 13 

(61,90%) respondentov, korzet na chrbticu použí-

vali 2 (9,52%) respondenti a v otázke iné uviedol 

jeden respondent ortézy  a jeden  respondent tejp 

(graf 4).  

Pri zisťovaní, v akých zariadeniach využívajú 

jedinci s DS fyzioterapiu, sme získali nasledovné 

odpovede: 10 jedincov (47,61%) absolvovalo fyzio-

terapiu ambulantnou formou, 5 opýtaných (23,80%) 

absolvovalo viac foriem terapie súbežne, 3 

respondenti (14,28%) uviedli kúpeľnú formu a ďalší 

traja absolvovali individuálnou formou bez 

terapeuta. 3 jedinci s DS neabsolvovali žiadnu 

formu rehabilitácie (graf 5). 

Pri cvičení je potrebné rešpektovať dieťa, jeho 

záujem a únavu. Plánovať hodinové cvičenia sa 

neodporúča. Nikdy ho nenútime cvičiť násilím, ale 

snažíme sa ho získať a motivovať. Počas cvičenia 

robiť prestávky, byť citlivý a plán cvičenia prispô-

sobiť dieťaťu. Fyzioterapeut má na starosti pohyb a 

držanie tela. Vývoj hrubej motoriky je najvýznam-

nejším aspektom vývoja dieťaťa v prvých dvoch 

rokoch života. Svalový tonus sa postupne upraví 

sám a hlavnou úlohou rehabilitačného pracovníka je 

nájsť spôsob ako sa dieťa naučí správnym pohybom 

a venovať pozornosť správnemu držaniu tela (Seli-

kowitz, 2005). 

 
 

 
Graf 3 Rehabilitačné postupy v detskom veku 

 

 
Graf 4 Korekčne pomôcky a metodiky 
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Graf 5 Rehabilitačné zariadenia  
 

Pokyny k nácviku zručností hrubej motoriky: 

dieťa potrebuje stimul, ktorý ho zaujme a povzbudí 

k pohybu,  kvalita času využitého k práci na nácvik 

motorických zručností je oveľa dôležitejší ako jeho 

kvantita, pre učenie nových zručností je zásada 

správneho načasovania, pri nácviku určitých zruč-

ností musíme byť dôslední v tom, v akej polohe a 

ako bude dieťa cvičiť, čas určený k cvičeniu využí-

vať strategicky, striedať ťažké a ľahké cvičenia a 

kombinovať ich s hrou, najskôr dieťa motivovať k 

cvičeniu, na zdokonaľovaní nových zručností pra-

covať, až keď sa ich naučí, kľúčom k úspechu je 

povzbudzovanie, pokiaľ dieťa preferuje jednu stra-

nu pred druhou, nebrániť mu v tom (Winders, 

2009). 

Dieťa pri cvičení treba motivovať pozitívnymi 

stimulmi a riadiť sa individualitou dieťaťa. Väčšina 

detí v neskoršom veku už neabsolvuje rehabilitáciu, 

ale úlohou rodičov zostáva naďalej dodržiavať 

cvičebný program a sledovať držanie tela u detí. 

Pravidelná pohybová aktivita má pozitívny vplyv na 

deti s DS. Keď dieťa pravidelne cvičí udržuje sa v 

dobrej kondícii a udržuje si telesnú hmotnosť. 

Naďalej si posilňuje svaly a vylepšuje rovnováhu, 

koordináciu a výdrž. Cvičenie by malo byť aeróbne, 

prevádzané strednou intenzitou po dlhší čas so 

zvýšenou pulzovou frekvenciou. Pravidelným 

aeróbnym cvičením sa zlepšuje výkonnosť kardio-

vaskulárneho systému. Tiež dochádza k spaľovaniu 

tukov, ale až po 30 minútach cvičenia. Dieťa by pri 

cvičení malo prehĺbiť dýchanie a potiť sa. Pravidel-

né cvičenie má vplyv aj na psychiku. Pri športe a 

skupinových športoch je ľahšie si nájsť kamarátov. 

Skupinové športy ponúkajú spôsob, ako vzájomne 

na seba v skupine reagovať a ako sa naučiť byť 

tímovým hráčom. Život dieťaťa sa obohatí a dieťa 

sa naučí byť v kolektíve aktívne a nezávislé. Zvýši 

sa tiež jeho sebavedomie a bude stále viac veriť 

svojím schopnostiam (Krátka 2010; Winders 2009). 
 

ZÁVER 

Deti s DS majú znížený svalový tonus, zvýšenú 

hybnosť v kĺboch a zníženú svalovú silu čo sťažuje 

nácvik hrubej motoriky. Pohybový vývoj a pohybo-

vé reakcie dieťaťa je preto potrebné sledovať od 

narodenia s rozvojom motoriky a prostredníctvom 

pohybu podporovať správny vývin dieťaťa. Mnohé 

problémy vyplývajúce z diagnózy DS ovplyvniť 

nedokážeme. Vhodnou formou rehabilitácie a 

pohybových aktivít však môžeme naučiť dieťa 

ovládať svoje telo, zabezpečiť nácvik svalovej 

schopnosti a zručnosti. Schopnosti dieťaťa s DS sú 

však priamo úmerné rodičovsko-profesionálnej sta-

rostlivosti. Vhodnou edukáciou a motiváciou ľudí s 

DS a ich rodičov k správnym pohybovým návykom 

môžeme eliminovať vznik chybného držania tela a 

problémov s pohybovým aparátom. Veľkú úlohu pri 

starostlivosti o deti s DS preto zohrávajú práve rodi-

čia, ide o veľkú fyzickú a psychickú záťaž tak dieťa-

ťa ako i rodičov. Ide o dlhodobý proces s úsilím 

optimálnej integrácie dieťaťa s DS do života s 

využitím všetkých dostupných prostriedkov založe-

ných na prísne individuálnom prístupe k dieťaťu, v 

správnom výbere metodiky či pohybovej aktivity. 

Problémy s pohybovým aparátom u ľudí s DS a 

následné chybné držanie tela možno eliminovať a 

ovplyvniť pravidelnými kontrolami u odborného 

lekára  a vzájomnou spoluprácou s fyzioterapeutom 

prípadne pedagógom i psychológom. K nezanedba-

teľným a hodnotným patria skúsenosti a vzájomné 

povzbudenia rodičov detí s DS.  
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MUZIKOTERAPIA ZAMERANÁ NA HUDOBNO-POHYBOVÉ AKTIVITY 

U DIEŤAŤA S DETSKOU MOZGOVOU OBRNOU 

MUSIC THERAPY ORIENTED AT MUSIC AND MOVEMENT ACTIVITIES 

IN A CHILD WITH INFANTILE CEREBRAL PALSY 

 

KRÁLOVÁ Eva, ČERNICKÝ Miroslav, ČERTÍKOVÁ Lenka  

 

Fakulta zdravotníctva,  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín  

 
ABSTRAKT 

Detská mozgová obrna patrí medzi najčastejšie neurovývojové 

ochorenia, ktoré vznikajú počas tehotenstva buď už pred 

pôrodom, počas pôrodu alebo po pôrode. Ide o ochorenie 

s trvalými, ale s neprogresívnymi poruchami motorických aj 

senzitívnych dráh. V klinickom obraze sa kombinuje postih-

nutie intelektu, zmyslové poškodenia, ale najvýraznejšie zmeny 

sú na muskulo-skeletálnom systéme. Cieľom príspevku je na 

základe teoretických východísk navrhnúť hudobno-pohybové 

aktivity vhodné pre detského pacienta s detskou mozgovou 

obrnou. 

 

Kľúčové slová: Detská mozgová obrna. Muzikoterapia. 

Hudobno-pohybové aktivity. Kognitívne funkcie. Zlepšenie 

komunikácie. Motorika. Redukcia spasticity. 

 

ABSTRACT 

Infantile Cerebral Palsy belongs to the most frequent neuro-

developmental disease with permanent and non-progressive 

disorders of motor and sensitive pathways. It combines 

intellectual disability, sensory impairment, but the most 

significant changes are in musculoskeletal system. Based on 

theoretical background the goal of the contribution is to design 

proper music and movement activities for a child with infantile 

cerebral palsy. 

 

Keywords: Infantile Cerebral Palsy. Music Therapy. Music 

and Movement Activities. Cognitive Functions. Commu-

nication improvement. Motor Skills. Spasticity reduction. 

 

 

ÚVOD   

Detská mozgová obrna (DMO) je neuro-

vývojové ochorenie, ktoré vzniká počas teho-

tenstva, a to buď už pred pôrodom (prenatálne), 

počas pôrodu (perinatálne) alebo po pôrode 

(postnatálne) do 1. až 2. roku života dieťaťa. 

Murgaš (2011) uvádza výskyt DMO v hodnote od 

1,5 až 3 na 1000 narodených detí. Ide o ochorenie 

s trvalými neprogresívnymi poruchami motoric-

kých aj senzitívnych dráh. V klinickom obraze sa 

kombinuje postihnutie intelektu, zmyslového poš-

kodenia, ale najvýraznejšie zmeny sú na muskulo-

skeletálnom systéme (Kraus, 2005; Brozman, 

2011). Murgaš (2011) definuje DMO ako neuro-

vývojové ochorenie s neprogresívnou poruchou ešte 

nezrelého mozgu a dominantou pre toto ochorenie 

uvádza postihnutie motoriky. 

Starostlivosť o pacientov s DMO sa začína už 

počas pôrodu alebo tesne po ňom a trvá až po 

dospelosť. Postupne s meniacim sa vekom pacienta 

sa mení aj spôsob starostlivosti. Do skupiny 

odborov tvoriacich základnú starostlivosť patrí 

pediatria, rehabilitácia, neurológia, ortopédia, 

ergoterapia, logopédia, psychológia a pedagogika. 

Okrem zdravotnej starostlivosti je dôležité aj 

vzdelávanie pacienta (Kraus, 2005). 

Detská mozgová obrna sa často kombinuje s 

pridruženými problémami ako napríklad mentálna 

retardácia, ktorá postihuje 2/3 detí, potom komu-

nikačné problémy postihujúce 75 – 85% detí, slino-

tok, ktorý  sa vyskytuje až u 50% prípadov a kŕče, 

ktoré má 1/3 detí. Medzi ďalšie často sa vyskytujúce 

patria poruchy sluchu, učenia, gastroesofageálny 

reflux, vertebrogénne problémy, neurogénny me-

chúr u chlapcov, kryptorchismus, problémy s udr-

žaním moču, bolesti nosných kĺbov na dolných 

končatinách, spasticita, epilepsia, obmedzená hyb-

nosť spôsobená kontraktúrami a deformity kĺbov 

a kostí. Kraus (2005) uvádza výskyt epilepsie 

u pacientov s DMO okolo 15 - 55% a tvrdí, že za 

prítomnosti mentálnej retardácie sa výskyt epilepsie 

ešte zvyšuje až na 71%. Podľa Krausa (2005) forma 

DMO súvisí so vznikom epilepsie (tabuľka 1). 
 

Tabuľka 1 Výskyt epilepsie u jednotlivých foriem DMO 
 

Forma DMO Epilepsia (%) 

Kvadruparetická 50 – 94 

Hemiparetická 33 – 50 

Diparéza spastická, ataktická 16 – 27 

Dyskinetická 

Čistá ataxia 

25 

vzácna 

Spracované podľa Krausa (2005) 
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Faktory vzniku detskej mozgovej obrny, 

klinický obraz a diagnostika 

V súvislosti s výskytom DMO u novorodenca sa 

uvádzajú celé rady faktorov pre vznik cerebrálneho 

poškodenia. Najviac sa sústreďuje pozornosť na 

ochorenia matky ako anafylaxia, obehové a respi-

račné ochorenia, intoxikácie, infekčné ochorenia a 

vysoký krvný tlak (Murgaš, 2011; Kraus, 2005). 

Klinická klasifikácia DMO sa zakladá na povahe 

pohybového postihnutia, porúch svalového napätia 

a anatomickej distribúcii postihnutia. Murgaš 

(2011) uvádza, že v klinickom obraze DMO domi-

nuje porucha vývinu hybnosti, hrubej i jemnej 

motoriky, zaostávanie vo vývine otáčania, sedenia, 

lezenia po štvornožky, vertikalizácie a chôdze. 

Kraus (2005) rozlišuje základné formy DMO: spas-

tické-pyramídové, extrapyramídové a zmiešané. 

Priemerný vek stanovenia diagnózy je v 6 - 9 mesia-

coch. Pohybové charakteristiky u dieťaťa s prognó-

zou DMO uvádzané Murgašom (2011): 

 1 mesiac po narodení dieťa neudrží hlavu v stre-

dovej línii, 

 v 10 týždňoch sú pomerne slabé pohyby ramien 

proti gravitácii, 

 pri otáčaní si dieťa nevie napraviť polohu hlavy 

vzhľadom k telu (Murgaš, 2011). 
 

Diagnostika DMO sa okrem klinických symptó-

mov opiera aj o zobrazovacie metódy ako EEG, UZ 

a MRI alebo CT. 
 

Formy detskej mozgovej obrny 

Poškodenia mozgu, ktoré spôsobujú DMO sú 

rozmanité a prejavujú sa rôznymi formami. Kraus 

(2005) uvádza, že najčastejšia je spastická forma 

spolu s hemiparézou. Dôsledkom vývoja a zrenia 

nervového systému a rôzneho stupňa poškodenia 

dochádza k určeniu definitívnej formy DMO 

v období dojčenského veku dieťaťa. U niektorých 

foriem však môžu byť značné príznaky prejavované 

aj neskôr vo veku dvoch rokov niekedy ešte neskôr 

(Kraus, 2005). Základné rozdelenie DMO pozos-

táva v odlíšení či ide o spastickú, alebo dyski-

netickú formu. 

Spastickú formu rozlišujeme hemiparetickú, 

kvadruparetickú a disparetickú. Hemiparetická for-

ma je jednostranná porucha hybnosti, spastického 

typu. Murgaš (2011) sa zmieňuje, že najčastejšie ide 

o dôsledok poruchy prekrvenia v opačnej mozgovej 

pologuli. Hemiparéza sa prejavuje až počas postup-

ného vývoja vo veku od 4 do 5 mesiacov. Rast u detí 

s touto formou je jednostranne spomalený. Rozli-

šujeme kongenitálnu a získanú hemiparézu (Mur-

gaš, 2011; Kraus, 2005). Kvadruparetická forma 

predstavuje najťažšiu formu DMO. Charakteristic-

ká je obojstranná spasticita prevažne horných kon-

čatín a svalstva zabezpečujúceho prehĺtanie. Kraus 

(2005) uvádza, že skoro vždy sa kvadruparéza 

prejavuje ťažkou mentálnou retardáciou a mikro-

cefáliou a postihuje 5% detí s DMO. Pri tejto forme 

je častý výskyt epilepsie a mentálnej retardácie. 

Prognóza nie je veľmi pozitívna a najviac postih-

nuté deti neopustia vo vývoji neonatálny stupeň 

(Kraus, 2005). Diparetická forma sa podľa Krausa 

(2005) vyskytuje u 4/5 detí s DMO a u 5 až 10% 

detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou pod 1500 g. 

Podľa Murgaša (2011) je diparetická forma najčas-

tejšia a vyskytuje sa v 40% prípadov. Vzniká ako 

dôsledok prematurity pri ktorej dochádza k nedos-

tatočnému prekrveniu. Výraznejšie sú zasiahnuté 

dolné končatiny, ktoré sú postihnuté spasticitou. Pri 

diparetickej forme dolné končatiny v raste zaostá-

vajú, horné končatiny sú v norme. Charakteristické 

držanie tela dieťaťa s diparetickou formou je neú-

plné vystretie trupu, predsunuté ramená, flexia 

v lakťoch. Na dolných končatinách je mierna flexia 

v bedrovom kĺbe, vnútorná rotácia femuru, stoj na 

špičkách. Častá je aj spasticita lýtkového svalu a 

vzniká pes equinus. Výskyt epilepsie u tejto formy 

Murgaš (2011) uvádza v 20% (Kraus, 2005; Mur-

gaš, 2011). 

Dyskinetická forma je podľa Brozmana (2011, s. 

178) „najčastejšie spôsobená postihnutím bazál-

nych ganglií pri hyperbilirubinémii u Rh-negatív-

nych matiek“. Kraus (2005) uvádza, že dyskinetická 

forma tvorí 10% prípadov DMO. U dykinetickej 

formy DMO nie sú v prvých mesiacoch života 

viditeľné žiadne abnormálne pohyby. Objavujú sa 

až medzi 5. až 10. mesiacom života. Prvým prízna-

kom je nadmerné otváranie úst. Neskôr sa objavia 

mimovoľné pohyby končatín. 

Murgaš (2011) rozlišuje dva druhy extrapy-

ramídovej formy DMO a to  dystonickú a hyper-

kinetickú. Dystonická forma je častejšia. Typická je 

nedostatočná kontrola tonusu trupu, ktorá bráni 

rozvoju stoja aj chôdze. Postihuje svalstvo tváre, čo 

spôsobuje zlú artikuláciu a ťažkosti s prehĺtaním. 

Typické sú problémy s jemnou motorikou, porucha 

sluchu, prehĺtania, slinenia  a strabizmus. Hyper-

kinetická forma je typická pre perinatálne obdobie. 

Typické  sú mimovoľné pohyby ako vykrúcanie 

prstov (atetóza) a prudké pohyby v ramenách  

(chorea). „Deti trpiace atetózou majú rôzne druhy 



Zdravotnícke listy, Ročník. 4, Číslo 2,  2016                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

 

80 

nepotlačiteľných pohybov, veľmi často dobrú 

inteligenciu a často poruchu sluchu“ (Pfeiffer, 

2007, s. 254). Atetotické pohyby najviac postihujú 

mimické svalstvo, krčné spolu s dýchacím a sa-

mozrejme horné a dolné končatiny (Kraus, 2005; 

Murgaš, 2011). 
 

Muzikoterapia pri pohybovej práci s dieťaťom 

s detskou mozgovou obrnou 

Muzikoterapia je slovo grécko-latinského pôvo-

du, pričom hudba po grécky znamená mousiki a po 

latinsky musica, grécky therapeia a latinsky iatreia 

znamená liečiť, cvičiť, pomáhať. Doslovne sa pre-

kladá ako liečenie alebo pomoc človeku hudbou 

(Kantor, et al., 2009). Zeleiová (2007, s. 27) 

definuje muzikoterapiu ako „(...) pragmaticky 

a empiricky orientovanú vedeckú disciplínu, ktorá 

stojí v systéme hudobných vied na hranici s hu-

dobnou psychológiou, pedagogikou, sociológiou, 

etnológiou, hudobnou akustikou a hudobnou teó-

riou, filozofiou i estetikou“. Muzikoterapia je podľa 

Kantora et al. (2009, s. 144) „(...)liečebná metóda, 

ktorá používa hudbu ako terapeutický prostriedok. 

Hudba všestranne dotvára osobnosť a ako terapia 

má hlavné postavenie v terapeutickom procese. 

Hudba pôsobí na vedomej aj nevedomej úrovni. 

Takže telo hudbu vníma aj keď mozog prichá-

dzajúce informácie vedome nespracováva, naprí-

klad v spánku alebo narkóze a podobne. Pôsobí na 

metabolizmus a ovplyvňuje všetky bunky v ľudskom 

organizme“. Podľa toho ako dieťa zapájame do 

terapie, rozdeľujeme muzikoterapiu na receptívnu 

a aktívnu. Receptívna zložka muzikoterapie je zalo-

žená na počúvaní živej alebo reprodukovanej hud-

by, ktorá podporuje vzťahy, uvoľňuje emócie a po-

dobne. Aktívna zložka muzikoterapie, je taká, pri 

ktorej vykonávame nejakú hudobnú aktivitu. 

Sústreďujeme sa na prácu s prejavom inštrumen-

tálnym, ako aj  rečovým, pohybovým, dramatickým 

alebo výtvarným prostredníctvom  pohybových 

hier, vokálnych a podobne. Pri aktívnej zložke sa 

uplatňuje pohyb, pantomíma, alebo výtvarný prejav 

pri hudbe. Vo väčšine sa tieto dve zložky muzi-

koterapie využívajú súčasne a tvoria jeden kom-

paktný celok (Silvestrová, 2008; Janků, 2013). 

Hudba spojená s pohybom môže vytvárať ideál-

ne pozadie pre rehabilitáciu dieťaťa, navodením 

príjemnej atmosféry, znížením strachu a zvýšením 

jeho motivácie k vykonávaniu účelných pohybov. 

Na dieťa hudba pôsobí prostredníctvom melódie, 

rytmu, tempa, druhu taktu, ktorými udáva rytmus 

a tempo pre pohyb končatín. Veľmi pôsobivý je jej 

psychoterapeutický účinok, ktorý zvlášť u detí s 

DMO je schopný vyvolať rýchlu emočnú reakciu 

ako zmenu nálady alebo uvoľnie napätia čo je pri 

pohybe veľmi dôležité. Pomáha usmerňovať sprá-

vanie dieťaťa, pôsobí pozitívne na verbálnu i 

neverbálnu komunikáciu, motivujúco podporuje 

hrubú a jemnú motoriku, rozvoj pohybovej koor-

dinácie, rozvoj psychomotoriky, neuromotoriky, 

sluchovej aj zrakovej percepcie. Priaznivo ovplyv-

ňuje myslenie, sústredenosť pri cvičení, posilňuje 

pamäť a podporuje kognitívne procesy detí s DMO. 

Pri výbere hudby je dôležité zobrať do úvahy formu 

postihnutia, pričom platí, že dvaja pacienti s rov-

nakou formou nemusia rovnako reagovať na vybra-

nú hudbu. Je dôležitý individuálny prístup ku každé-

mu pacientovi (Kantor, 2009). 

Hudbu môžeme rozdeliť na stimulačnú (rýchla, 

živá), ktorá obvykle stimuluje svalovú a fyzickú 

aktivitu a hudbu sedatívnu (pomalá, tichá), ktorá 

redukuje fyzickú aktivitu, znižuje svalové napätie a 

podporuje relaxáciu. Stimulačná hudba je úspešne 

používaná u detí s nízkym svalovým tonusom. 

U detí s vysokým svalovým tonusom sa odporúča 

relaxačná hudba pred zapojením do nejakých akti-

vít. Narušený svalový tonus, ktorý je typický u detí 

s DMO sa môže prejavovať až spasticitou, doká-

žeme hudbou v pozitívnom smere ovplyvniť. Pri 

spastických formách sa odporúča stimulačná hudba 

s výrazným rytmom. Pri atetoidných formách DMO 

je terapeuticky najviac odporúčaná sedatívna, po-

kojná hudba (Gerlichová, Králová, 2014).  

Hudba sa ako terapia využíva v rámci rehabi-

litácie na facilitáciu pohybových reakcií a motiváciu 

k prevedeniu pohybu. Pomáha pri odvedení pozor-

nosti od bolesti a ovplyvňuje  svalový tonus. Môže-

me ju použiť aj ako relaxačný prvok po cvičení 

napríklad pri masáži. Spojenie hudby a pohybu nám 

vzniká hudobno-pohybová terapia, ktorá efektívne 

dopomáha k odbúravaniu spamov dochádza k uvoľ-

neniu a dieťa dokáže vykonať požadovaný pohyb. 

Hudba spojená spolu s pohybom dokáže povzbudiť 

a zlepšiť pohybovú výkonnosť, ale aj celkovú úro-

veň pohybovej schopnosti. Hudobno-pohybová 

terapia môže byť realizovaná v rôznych polohách 

ako ľah, sed alebo stoj. Medzi špecifické pohybové 

techniky, ktoré môžeme v hudobno-pohybovej tera-

pii využiť patrí napríklad pantomíma, tanec, 

pohybové hry a podobne (Kantor, Dosedlová, 2013; 

Janků, 2013; Stránělová, 2010). 
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Kontraindikácie muzikoterapie rozdeľujeme na 

všeobecné a individuálne. Všeobecné sa vzťahujú 

k diagnóze pacienta ako napríklad epilepsia. Indivi-

duálne kontraindikácie súvisia so životnými skúse-

nosťami pacienta, napr. skúsenosti s hudbou. Patria 

sem psychózy v akútnych štádiách, ak pacient nemá 

vzťah k hudbe, pacient bez motivácie, ktorý naprí-

klad terapiu absolvoval a nepomohla mu a 

nestabilizovaná a muzikogénna epilepsia (Kantor, 

Lipský, Weber, 2009). 

 

Hudobno-pohybové aktivity u detí s detskou 

mozgovou obrnou 

Tento druh aktivít môžeme definovať ako 

zámernú a cieľavedomú aplikáciu prostriedkov hry 

používanú za účelom urobiť aktivitu pre dieťa 

zaujímavú a veselú. Snahou je prispôsobiť aktivitu 

dieťaťu tak, že my dosiahneme požadovaný cieľ 

a dieťa to baví a motivuje k vykonávaniu aktivity. 

Hra je v tomto ponímaní braná ako prostriedok 

fyzioterapeuta k naviazaniu komunikácie a vzájom-

nej spolupráce s detským pacientom s DMO. 

Hudobno-pohybové aktivity si môžeme pri terapii 

rozdeliť podľa cieľov pri terapii, ktoré môžu byť 

tieto: 

 Redukcia spasticity: Aby sme pri terapii mohli 

preukázať účinok hudobno-pohybovej terapie 

pri redukcii spasticity musí byť terapia realizo-

vaná po dobu aspoň 2 mesiace a to 3 - 6 krát 

týždenne. Kombinuje sa  perceptívna hudobná 

terapia ešte s iným druhom terapie. Je využívaná 

napríklad pri hypertonických formách DMO. 

 Rozvoj motoriky: Pre zlepšenie motoriky na 

horných končatinách sa najčastejšie využívajú 

hudobné nástroje. Pre zlepšovanie motoriky na 

dolných končatinách je najlepšia chôdza 

napríklad do rytmu hudby. 

 Zlepšenie komunikácie: Pre zlepšenie komuni-

kácie pri DMO je dôležité sa zamerať na cviky 

zamerané na orofaciálne svalstvo, pretože väčši-

na foriem DMO má problém práve s artikulá-

ciou, slinotokom a podobne. 

 Zlepšenie kognitívnych funkcií: Pomocou hu-

dobno-pohybovej terapie dokážeme trénovať aj 

pamäť, koncentráciu a pozornosť. Pre zlepšenie 

kognitívnych funkcií vyberáme zaujímavé ciele-

né aktivity, ktoré bude pre dieťa zábavné 

a motivujúce (Gerlichová, Králová, 2014). 
 

Pre deti s DMO uvádzame päť základných 

foriem hudobno-pohybovej terapie: 

 Hra na tele: je to aktivita, ktorá pomáha rozvíjať 

neurosvalovú koordináciu, zlepšuje kŕčovité, 

napäté držanie tela. Je to nenahraditeľný spôsob 

primárnej rytmickej stimulácie v oblasti jemnej 

aj hrubej motoriky. Dieťa s DMO si skúša aké 

zvuky dokáže predviesť na vlastnom tele. 

Zlepšuje svoju tvorivosť a koordináciu pohybov 

(Šimanovský, 2007, Gerlichová, Králová, 2014). 

 Neverbálna expresia: táto forma sa zameriava 

hlavne na spontánny prejav, hudobnú improvi-

záciu. Zaraďujeme ju do aktívnej muzikoterapie, 

ktorá pomáha pri komunikácii a vyjadrovaní 

emócii. 

 Relaxačné pomalé pohyby: pri tejto forme terapii 

sa využíva pomalá, relaxačná hudba spojená 

s aktivitami, ktoré budú pre dieťa zaujímavé 

a budú mať relaxačný účinok. Táto forma terapie 

znižuje strach, pomáha prejavovať emócie a do-

káže znížiť aj vnímanie bolesti. 

 Hudobno-pohybové hry: sú výborným 

prostriedkom na vyjadrovanie emócií, zlepšenie 

komunikácie, kreativity, rytmiky, zlepšuje pohy-

bové stereotypy, lokomóciu, jemnú aj hrubú 

motoriku. Hudobno-pohybové hry sú najvhod-

nejšou formou terapie pre detských pacientov. 

 Muzikomaľba: využívajú sa prvky hudby 

spojené spolu s grafickým vyjadrením (Gerli-

chová, Králová, 2014). 
 

Tvorivé hudobno-pohybové hry  

Hudobno-pohybovými hrami vytvárame pre 

dieťa s DMO emocionálne pôsobivý a  atraktívny 

podnet pre vykonanie účelového pohybu. Na emo-

cionálne pôsobenie na dieťa používame hry, hudbu, 

zvukové efekty, smiech alebo motiváciu predmetmi 

v jeho zornom poli (Lánik, 1980). 

Loptička - ping pong: cieľom aktivity je rozvoj 

hrubej, jemnej motoriky a komunikácie. Zlepšenie 

sústredenosti, zacielenie pohybu. Je vhodná pre 

všetky vekové kategórie. Pre túto aktivitu potrebu-

jeme loptičku strednej veľkosti, aby ju dieťa doká-

zalo dobre uchopiť. Dôležitý je výber piesne, ktorá 

zaujme dieťa. My sme vybrali pesničku „Poď hrať 

ping pong“. Dieťa posadíme na zem alebo za stôl. 

Sadneme si oproti nemu a budeme si v rytme hudby 

loptičku posielať. Ďalej vytvoríme z našich rúk 

bránu a vedieme dieťa aby sa sústredilo a ciele-

ne zamierilo loptičku do bránky. Bránku počas hry 

rôzne premiestňujeme. Ak sa trafí nahlas kričíme 

gól. 
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Výlet: cieľom aktivity je podpora rozvoja 

pohybovej koordinácie, priestorovej orientácie, 

jemnej aj hrubej motoriky, podpora cielených pohy-

bov a posilnenie sústredenosti. Potrebujeme šnúrky 

alebo bavlnky, hračku (vláčik, autíčko). Vzhľadom 

k aktivite vyberáme pesničky „Miro Jaroš - Na 

ceste, Fíha tralala - Bager a tatrovka“. Vyznačíme 

bavlnkami cestičku určitej šírky, dĺžky. Dieťa posa-

díme na zem alebo za stôl. Dieťaťu dáme hračku 

(vláčik, autíčko) a ideme po cestičke na výlet. Dieťa 

nemôže stúpiť hračkou na bavlnku inak bude 

havária. Na konci cestičky čaká na dieťa obrázok 

krajinky. Inšpirácia pre aktivitu (Beníčková, 2011). 

Hra na tele: cieľom hry je zbavenie dieťaťa 

napätia, kŕčovitého držania tela. Zlepšenie jemnej aj 

hrubej motoriky, podpora kreativity. Naše vlastné 

telo pôsobí ako hudobný nástroj. Ako prvé si vyskú-

šame, aké zvuky dokážeme predviesť na vlastnom 

tele. Potom tlieskame, dupeme, pískame, lúskame 

a súčasne zvuky zosilňujeme a zoslabujeme. Hrou 

na tele môžeme získať veľké množstvo odlišných 

zvukov (Šimanovský, 2007) a je pre deti atraktívna 

a zaujímavá.  

Plávanie: cieľom aktivity je zlepšiť rozsahy 

v oblasti horných končatín, koordináciu pohybov, 

zvýšiť svalovú silu horných končatín. Ako hudbu 

môžeme zvoliť napríklad hudobno-pohybové video 

„Fíha tralala – Plávanie“. Pre túto aktivitu nepotre-

bujeme žiadne pomôcky. Postupujeme podľa textu 

pesničky Fíha tralala – Plávanie  a učíme sa rukami 

plávať všetky plavecké štýly. 

Boccia: cieľom aktivity je zapájanie horných 

končatín, zlepšenie úchopov, jemnej a hrubej moto-

riky, zlepšenie cielených pohybov  a trénovanie 

sústredenosti. Ako hudbu môžeme použiť „Peter 

Nagy – Ping-pong, Hovniválik“. Na aktivitu potre-

bujeme loptičky pre bocciu. Loptičky sú mäkké, 

dobre tvarovateľné a vhodné na uchopenie pre pa-

cienta s DMO. Aktivita bude prebiehať tak, že 

budeme obaja sedieť. Každý dostane šesť loptičiek. 

Červený vždy začína prvý a má výhodu, že bude 

hádzať bielu loptičku do hráčskeho poľa. Loptičky 

budú položené na zemi tak pacient sa bude vždy 

musieť pre loptičku, zohnúť alebo sa za ňou otočiť, 

dobre ju uchopiť, sústrediť sa a zacieliť pohyb čo 

najbližšie k bielej loptičke. Vyhráva ten, kto dosta-

ne svoju farbu loptičky čo najbližšie k bielej.  

Vláčik: cieľom aktivity je zlepšenie lokomoč-

ných pohybov (chôdza) a zlepšenie pohyblivosti 

dolných končatín. Vzhľadom na zameranie aktivity 

odporúčame hudbu  „Ide, ide vláčik“. Nepotrebu-

jeme žiadne pomôcky. Dieťa bude vpredu ako rušeň 

vláčika, my budeme ako vagón budeme ho zozadu 

pridržiavať a dieťa nás bude viezť do rytmu hudby 

po celej miestnosti, môžeme zapojiť aj rodičov.  

Horolezec: cieľom aktivity je zvýšiť svalovú silu 

horných končatín a aj svalov chrbta. Použiť môže-

me hudbu „Fíha tralala – zvučka“. Pre túto aktivitu 

potrebujeme lano na SM systém. Uviažeme si lano. 

Dieťaťu vysvetlíme, že sme horolezci a budeme sa 

priťahovať na lane po skale a nesmieme padnúť. 

Aktivitu, môžeme cvičiť v sede alebo v stoji. Bude-

me stáť za pacientom a priťahovať lano do rôznych 

pozícií. 
 

Usporiadanie a dizajn hudobno-pohybovej 

lekcie 

Pre usporiadanie vlastnej hudobno-pohybovej 

terapie je dôležité si stanoviť krátkodobý aj 

dlhodobý rehabilitačný plán. Hudobno-pohybová 

lekcia zahŕňa dokumentáciu obsahujúcu všetky 

dostupné informácie o dieťati, vstupnú, priebežnú a 

samozrejme výstupnú diagnostiku, ciele (krátko-

dobý cieľ - určíme si cieľ každej jednej hudobno-

pohybovej aktivity a dlhodobý cieľ - čo bolo cieľom 

celej našej hudobno-pohybovej terapie), stratégie 

(voľba metód a technik v hudobno-pohybovej 

terapii), zoznam hudobno-pohybových cvičení 

(presný opis jednotlivých aktivít), časový harmono-

gram (dĺžka a frekvencia lekcií) a pomôcky (nástro-

je, prostriedky, ktoré sme využili pri našej terapii 

ako hudobné nástroje, CD prehrávač a CD, hračky, 

fit lopty, literatúra) (Beníčková, 2011). 

Dizajn hudobno-pohybovej lekcie zahŕňa úvod, 

prípravné cvičenia, hlavnú tému lekcie, relaxá-

ciu, zdieľanie a reflexiu a spätnú väzbu pre rodičov. 

V úvode sa snažíme nadviazať vzťah s pacientom 

a motivovať ho k spolupráci. Na začiatok terapie 

môžeme skúsiť rôzne prípravné rytmické cvičenia 

na trénovanie rytmu. Vhodnou formou je spev, dy-

chové cvičenia, hudobno-pohybové hry. Hlavná 

téma lekcie obsahuje cielené cvičenia, kde sa 

venujeme konkrétnemu hudobno-pohybovému cie-

ľu, ktorý sme si stanovili.  Relaxácia zohráva dôleži-

té miesto v terapii. Pri relaxácii sa zameriavame na 

psychické rozpoloženie a motorický stav tela. 

Hľadáme vhodnú formu relaxácie, ktorá je dieťaťu 

blízka a vyhovuje mu vzhľadom k veku alebo 

možnostiam. Vo fáze zdieľanie a reflexia má dieťa 

priestor na vyjadrenie pocitov, vnemov a podobne. 

Zahŕňa spätnú väzbu prežívania a zážitkov z muzi-

koterapie a vyzdvihovanie úspechov. Spätná väzba 
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pre rodičov uzatvára celú lekciu. Rodičia sú 

v prípade detského pacienta dôležitým článkom te-

rapie a je vhodné ich zapojiť do spoločného 

zdieľania pokrokov, zážitkov alebo pocitov (Gerli-

chová, Králová, 2014). 

 

DISKUSIA 
Cieľom príspevku bolo oboznámiť čitateľa o sú-

vislostiach medzi pohybom spojeným s hrou a 

hudobno-pohybovou terapiou u pacienta s DMO. 

Vzhľadom k tomu, že hudba má na dieťa inten-

zívnejší a väčší vplyv ako na dospelého pacienta, 

zvolili sme ukážky aktivít u detského pacienta. 

Terapiu treba vždy realizovať prostredníctvom hier, 

lebo to je pre malé dieťa tá najprirodzenejšia akti-

vita, počas ktorej vykonáva cielenú terapiu bez 

toho, aby o tom vedelo. Terapeutickú jednotku treba 

prispôsobiť podľa viacerých požiadaviek, 

predovšetkým však podľa vyšetrenia svalovej sily, 

pasívnej pohyblivosti, GMFCS, MACS, ohodno-

tenia spasticity pomocou Ashworthovej škály, testu 

bazálnych denných činností a analytického testu 

ruky na jemnú motoriku. Z praktického hľadiska je 

dôležite upozorniť na dĺžku intervencie trvania, 

ktorá by mala trvať 30 minút, minimálne 40 sedení 

a mala by sa opakovať v pravidelných časových 

intervaloch v každej etape terapie. Pred začiatkom 

terapie by sme nemali zabúdať na vstupné vy-

šetrenie, po jej ukončení na výstupne vyšetrenie ako 

aj na vyhotovenie rehabilitačného záznamu z tera-

pie pre archiváciu a možné vedecké spracovanie dát 

v budúcnosti ako aj posúdenie efektívnosti liečby 

pacienta s DMO. Túto skutočnosť uvádza aj Kantor 

(2009) ktorý tvrdí, že pri práci s pacientmi s ťažkým 

kombinovaným postihnutím je efektívnejšie dávať 

si skôr malé ciele a neočakávať, že dôjde k veľkým 

zmenám v krátkom časovom období. Čo však mô-

žeme vyzdvihnúť je fakt, že hudobno-pohybová 

intervencia výrazne zlepšuje komunikáciu formou 

hier, čím si dieťa vytvára pozitívny vzťah k takto 

vykonávanej terapii. Terapia je u pacientov s postih-

nutím aplikovaná taktiež z dôvodu rozvoja komuni-

kácie – receptívnej, expresívnej, verbálnej ako aj 

neverbálnej (Kantor, 2009). K terapeutickým hu-

dobným aktivitám patrí napríklad počúvanie hudby, 

pri ktorom musí pacient vykonávať pohybové 

aktivity, ktoré pomáhajú podporiť pamäť, poznávať 

zvuky, imitovať  hudobné sekvencie a rozvíjať 

jemnú i hrubú motoriku v správnych pohybových 

stereotypoch. Hudobné aktivity posilňujú motiváciu 

komunikovať na neverbálnej úrovni a stimulovať 

zrakový kontakt. Počas intervencie terapeutickej 

jednotky treba vytvoriť vzťah medzi pacientom a 

terapeutom a takisto upevniť aj vzťah rodiča k 

dieťaťu. Uvedený vzťah rodičov k dieťaťu môže 

byť výrazne ovplyvnený ich frustráciou z ťažkého 

zdravotného stavu dieťaťa a nepretržitej 24-hodi-

novej starostlivosti o neho. Pri tomto type ochorenia 

je treba brať do úvahy aj komorbiditu, ktorou býva 

aj ťažká mentálna retardácia, pri ktorej sú aktivity 

ťažšie realizované a výsledky sú v porovnaní 

s pacientmi s normálnym inteligenčným kvo-

cientom menej viditeľné. Terapia si vyžaduje 

jednoduchšie podanie aktivít a väčšiu trpezlivosť 

a čas, čo vo svojej práci podporuje aj Kantor (2009) 

ktorý uvádza, že pri práci s mentálne postihnutým 

pacientom je treba brať do úvahy jeho chrono-

logický aj mentálny vek. Aktivity a zvolená hudba 

by nemali presahovať mentálnu úroveň pacienta. Pri 

spolupráci s ľuďmi s mentálnym postihnutím potre-

buje fyzioterapeut veľkú trpezlivosť, pričom musí 

rešpektovať tempo takto postihnutých pacientov i 

napriek veľmi pomalým pokrokom v terapii.  
 

ZÁVER 
Na základe našich skúseností môžeme zhrnúť, že 

pohyb aplikovaný spolu s hudbou má na pacientov 

s DMO pozitívny vplyv, pričom je dôležite využí-

vať ho formou hier a hudobno-pohybových aktivít. 

Vhodne aplikovaná terapia zlepšuje život dieťaťa 

po všetkých stránkach. Po fyzickej stránke sa 

zlepšuje motorika a koordinácia svalovej sily dieťa-

ťa, z psychickej stránky hudba pacienta mobilizuje, 

motivuje, aktivuje a dodáva mu lepšiu náladu 

(Vitalová, 2007). 
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ABSTRAKT 

Úvod: Príspevok sa zaoberá problematikou fyzioterapie 

u geriatrických pacientov. Cieľom je hodnotiť vplyv terapie na 

mieru zlepšenia ich samostatnosti a funkčnej nezávislosti. 

Prieskum bol realizovaný na doliečovacom oddelení. 

Súbor a metóda práce:  Do štúdie bolo zaradených 131 hospi-

talizovaných, geriatrických pacientov, z toho 46 mužov 

(35,11%) a 85 žien (64,89%). Priemerný vek mužov bol 74,65 

(SD=9,29) rokov, priemerný vek žien 79,18 (SD=7,23)  rokov. 

Ako hodnotiaci nástroj sa zvolil FIM (Test funkčnej 

nezávislosti). Pred začiatkom liečby sa pacienti otestovali 

vstupným testom FIM, priebeh fyzioterapeutickej  intervencie 

sa zaznamenal na Sprievodný formulár. Na konci hospita-

lizácie sa realizovalo výstupné testovanie FIM. Na štatistické 

zhodnotenie získaných údajov sa použil Mann-Whitneyho a 

Wilcoxonov párový test. 

Výsledky :Z výsledkov vyplynulo, že fyzioterapiou sa môžu 

ovplyvniť jednotlivé činnosti bežného života ADL (Activities 

of Daily Living), zvýšiť mieru funkčnej nezávislosti a zlepšiť 

sebestačnosť geriatrických pacientov v základných denných 

činnostiach. 

Záver: Na zabezpečenie, čo možno najdlhšej samostatnosti 

geriatrických pacientov je potrebná komplexná starostlivosť, 

ktorej súčasťou je aj fyzioterapia. 

 

Kľúčové slová:  Geriatria. FIM. Fyzioterapia. Sebestačnosť. 

Disabilita. ADL.  

 

ABSTRACT 

  

Introduction: In paper we dealt with the issue of physical 

therapy for geriatric patients. The main aim of our work was to 

assess the impact of rehabilitation therapy at the rate of 

improvement of autonomy and functional independence of 

geriatric patients. The survey was conducted at after-treatment 

department.  

Material and Methods: The study included 131 hospitalized, 

geriatric patients of that 46 were men (35.11%) and 85 of them 

were women (64.89%). The average age of men was 74.65 

(SD=9.29) years and the average age of women was 79.18 

(SD=7.23) years. Our evaluation tool was Functional 

Independence Measure (FIM). Before the start of treatment we 

did entrance test FIM and the process of rehabilitation 

interventions was recorded on the accompanying form. At the 

end of hospitalization we did the final output of FIM. For the 

statistical assessment we used Mann-Whitney´s U test and 

Wilcoxon´s matched pair test.  

Results: Results showed us, that by physiotherapy we can 

influence individual activities of daily life ADL (Activities of 

Daily Living), by rehabilitation method we increase the rate of 

functional independence and we improve self-sufficiency of 

geriatric patients in basic daily activities. 

Conclusion: To ensure independence and self-sufficiency of 

geriatric patients as long as possible, a comprehensive care is 

necessary which includes also physiotherapy. 

 

Key words:  Geriatrics. FIM. Physiotherapy. Self-sufficiency. 

Disability. ADL.  

 

 

ÚVOD 

V posledných desaťročiach dochádza k vý-

znamnému posunu vo vekovom zložení obyva-

teľstva. Demografický vývoj potvrdzuje, že vo 

svete existuje 629 miliónov ľudí vo veku šesťde-siat 

rokov  a v roku 2050 bude na svete viac 

šesťdesiatnikov ako detí do pätnásť rokov. Inak 

tomu nie je ani na Slovensku. Štatistický úrad 

(2011) uvádza, že v porovnaní so sčítaním pred 

desiatimi rokmi došlo k ďalšiemu poklesu počtu 

obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov) 

z 18,9% v roku 2001 na 15,3%. Rastie podiel 

obyvateľov v produktívnom veku (15-64 rokov) zo 

68,9% v roku 2001 na 72,0%  a zvyšuje sa aj podiel 

obyvateľov v poproduktívnom veku (65+) z 11,4% 

v roku 2001 na 12,7% v roku 2011. Tieto zmeny sú 

úzko späté s epidemiologickými zmenami, zmena-

mi socioekonomického statusu seniorov, zmenami 

životného štýlu a hlavne progresiou terapeutických 

možností. Starnutie sprevádza veľmi často poly-

morbidita, ktorá výrazne mení kliniku chorôb 

a negatívne ovplyvňuje ich priebeh (Kolář, 2009). 

Polymorbidita je síce limitujúcim faktorom, ale nie 

je kontraindikáciou rehabilitačnej starostlivosti. 

Seniori si vyžadujú individuálny a citlivý prístup, 

zvýšenú pozornosť najmä pri vyšetrení v reha-

bilitačnej  ambulancii (Havlová, 2009). Závažným 

problémom u geriatrických pacientov sú následné 

riziká, ktoré súvisia s imobilitou. Je potrebné 

poukázať na túto problematiku nakoľko mnohí 

z nich boli úplne sebestační, schopní samostatného 

bývania a zrazu sa z nich stávajú osoby odkázané na 
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pomoc druhej osoby (Musilová, 2015). Na zabezpe-

čenie, čo možno najdlhšej samostatnosti je potrebná 

komplexná starostlivosť, ktorej súčasťou je aj 

fyzioterapia. Ergoterapia nadväzuje na fyzioterapiu 

a využíva postupy a činnosti, ktoré pomáhajú 

obnoviť postihnuté funkcie. Jej cieľom je dosiah-

nutie maximálnej možnej sebestačnosti a nezá-

vislosti (Musilová, 2014). Usmernenie Európskej 

únie pre financovanie výskumu a inovácií Horizont 

2020, udáva strategický rámec MZ SR v oblasti 

starostlivosti o zdravie pre roky 2014 až 2030. 

Jednou z hlavných téz Horizontu 2020 je pochope-

nie zdravia, starnutia a choroby. Súčasná starostli-

vosť o seniorov a ich starostlivosť v budúcnosti sa 

považuje za celospoločenský problém, ktorý by mal 

smerovať k tímovej, multidisciplinárnej a multi-

rezortovej starostlivosti s cieľom zachovať zdra-

vie, kvalitný a nezávislý život vo svojom prirodze-

nom prostredí (Horizont 2020). 
 

CIELE 

Cieľom štúdie bola analýza miery sebestačnosti 

geriatrických pacientov a hodnotenie vplyvu fyzio-

terapeutickej intervencie na samostatnosť a  ich 

funkčnú nezávislosť. Predpokladalo sa, že po 

fyzioterapii sa pacienti zlepšia v bežných denných 

činnostiach (ADL) a miera tohto zlepšenia je závislá 

od veku, pohlavia a diagnózy pacienta. 
 

SÚBOR A METODIKA 

Prieskum bol realizovaný na LDCH v SR 

v období od 1.6 2012 do 30.8.2012. Do štúdie boli 

zaradení, z tohto obdobia všetci hospitalizovaní, 

geriatrickí pacienti, s priemerným vekom 77,3 (SD 

± 8,4) rokov, dostupným výberom, jedinou pod-

mienkou zaradenia bola hospitalizácia na danom 

oddelení. Fyzioterapia  prebiehala na základe ordi-

nácie ošetrujúceho lekára a funkčnej diagnostiky 

lokomočného systému fyzioterapeutom. V priebe-

hu terapie bola aplikovaná u 105 pacientov 

(86,78%) individuálna kinezioterapia v rozsahu 30 

minút denne 5x do týždňa. Terapia prebiehala podľa 

miery mobility a schopností pacienta na lôž-ku 

v nemocničnej izbe, alebo v telocvični oddele-nia. 

Terapia bola zameraná na mobilitu pacienta, 

reedukáciu motorických funkcií, nácvik transferov 

a lokomócie. Využívali sme techniky na neuro-

fyziologickom podklade ako Bobath koncept, 

Kabatova metodika, senzomotorická stimulácia, 

kondičná analytická kinezioterapia, doplnená o res-

piračnú fyzioterapiu. Pri cvičení sa používali aj 

rehabilitačné pomôcky ako overbal, teraband, fit-

lopta, stacionárny bicykel. Elektroterapia sa apli-

kovala u 65 pacientov (53,72%) v zastúpení ultra-

zvuk, magnetoterapia a diadynamické prúdy. Počet 

procedúr, ktoré pacient vybral bol 10, s frekven-

ciou 3x do týždňa. Termoterapiu predstavoval 

lavahterm a solux, bola aplikovaná u 28 pacientov 

(23,14%) 10x každý druhý deň – 3x do týždňa. 

Celkom bolo vyšetrených 131 pacientov, z toho 46 

mužov (35,11%) a 85 žien (64,89%).  Priemerný 

vek mužov bol 74,65 (SD±9,29) rokov, priemerný 

vek žien 79,18 (SD±7,23) rokov. Dĺžka hospita-

lizácie bola 21dní u 118 pacientov (90,07%) a 28 

dní u 13 pacientov (9,93%). Všetci pacienti štúdiu 

nedokončili pre úmrtie 10 pacientov (7,63%) a pre-

to výstupného testu sa zúčastnilo 43 mužov 

(35,54%) a 78 žien (64,46%), priemerný vek tejto 

sledovanej skupiny sa pohyboval u mužov 74,48 

(SD±9,50) rokov a u žien 78,82 (SD±7,26) rokov. 

Batériu testov podstúpili pacienti na začiatku a na 

konci hospitalizácie. Na zber empirických údajov sa 

použili dva dotazníky: štandardizovaný test 

Funkčná miera nezávislosti - FIM (Malý, 2001) 

a  zostavený Sprievodný formulár. V teste je hod-

notených celkom 18 činností, ktoré sa pre potreby 

spracovania štúdie ďalej rozdelili, pre lepšiu po-

rovnateľnosť výsledkov, do šiestich oblastí:  mobi-

lita presuny, mobilita lokomócia, komunikácia, 

sebestačnosť, sfinktery, sociálna adaptabilita. Kaž-

dá z funkcií má 7 stupňovú bodovú škálu, kde 1 bod 

znamená plnú pomoc a 7 bodov plnú samostatnosť, 

celkové rozpätie skóre je od 18-126 bodov. 

Sedemstupňová škála odráža konkrétnu potrebu 

pomoci, tá znázorňuje čas alebo energiu, ktorú je 

nutné vynaložiť, aby pacient uspokojil všetky 

potreby k dosiahnutiu a udržaniu určitej kvality 

života. Výhodou je, že test súčasne hodnotí 

schopnosti lokomócie a aktivity denného života 

(ADL) s funkciami kognitívnými. FIM sa radí  

k základným indikátorom hodnotenia miery obme-

dzenia. V Sprievodnom formulári sa zaznamenával 

priebeh rehabilitácie, druh a počet procedúr, ktoré 

pacient počas hospitalizácie absolvoval.  

Na spracovanie získaných údajov sa  použil test pre dva 

nezávislé výbery Mann – Whitneyho test. Ide o ne-

parametrickú alternatívu k t-testu pre nezávislé 

výbery na porovnávanie priemerov dvoch základ-

ných súborov. Pri testovaní predpokladu zlepšenia 

pacientov v ADL (jednotlivé zložky FIM) po 

aplikácií fyzioterapie, údaje spracované Wilcoxo-

novým testom (Wilcoxon signed-rank test). Ten je 



Zdravotnícke listy, Ročník. 4, Číslo 2,  2016                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

87 

vhodné použiť v prípade, keď nie je splnený pred-

poklad o normálnom rozdelení rozdielov znaku v 

základných súboroch a výberové súbory sú párové. 

Je neparametrickou alternatívou t-testu pre závislé 

(párové) výberové súbory (Jurečková, 2005).  
 

VÝSLEDKY 

Pri testovaní predpokladu do akej miery nastane 

zlepšenie pacientov v ADL po fyzioterapii sa vy-

hodnocovali jednotlivé položky FIM testu na za-

čiatku a na konci hospitalizácie.  

V kvalite FIM - Mobilita presuny sa hodnotila 

miera nezávislosti v oblasti, ktorá zahrňuje presuny 

z lôžka, stoličky, vozíka, WC, vane a sprchy. Cel-

ková vstupná priemerná hodnota FIM- mobilita 

presuny v celom sledovanom súbore na začiatku 

hospitalizácie dosiahla hodnotu 3,67 ± 1,65 bodov, 

po absolvovaní fyzioterapie sa zvýšilo skóre 

v priemere o  1,01  bodu na priemernú hodnotu na 

4,67 ± 1,67 bodu. 

V kvalite testu FIM – Mobilita lokomócia  sa 

posudzovala nezávislosť v základnej pohyblivosti 

a to chôdza, pohyblivosť na vozíku a pohyblivosť 

po schodoch. Aby pacient získal maximálny počet 

bodov musí prejsť aspoň 50 m bez pomôcok a hore, 

dole po 12 schodoch bez použitia zábradlia.  Zo 

získaných výpočtov sa zistilo, že priemerná hodnota 

FIM- mobilita lokomócia na začiatku terapie 

v sledovanom súbore pacientov bola  3,26 ± 1,44 

bodov. Na konci liečby dosiahli pacienti v priemere 

4,18 ± 1,64 bodov, čo predstavuje zlep-šenie 

priemerne o 1,10 bodu. 

Kvalita testu FIM- Komunikácia, hodnotí kog-

nitívnu schopnosť týkajúcu sa dorozumievania 

a chápania. Za sebestačného sa pacient považuje, 

ktorý rozumie pokynom a rozhovorom komplexnej 

aj abstraktnej povahy, rozumie hovorenej aj písa-nej 

materskej reči. Vyjadrovanie musí byť jasné 

a plynulé. Pri vstupnom vyšetrení dosiahli hospita-

lizovaní pacienti v testovanej položke FIM –komu-

nikácia priemerne 6,05 ± 1,32 bodu. Po fyziotera-

peutickej intervencii sa zmenila hodnota v prie-

mere o 0,12 bodu, čo v celkovom konečnom vy-

hodnotení znamenalo dosiahnutú priemernú hod-

notu 6,17 ± 0,84 bodu. 

V kvalite testu FIM – Sebestačnosť sa hodnotila 

miera nezávislosti v úkonoch sebaobsluhy, ktoré 

zahŕňajú jedlo, česanie, kúpanie, obliekanie hornej 

časti tela, obliekanie dolnej časti tela a umývanie. 

Na získanie 7 bodov pacient je schopný jesť z ta-

niera, piť z pohára, používať príbor, potravu žuje 

a prehĺta. Pri úprave zovňajšku je schopný umyť si 

zuby, tvár, ruky, oholiť sa a vie sa postarať o zub-

nú protézu. Priemerné hodnoty FIM- sebestačnosť 

na začiatku hospitalizácie dosiahli hodnotu 4,57 ± 

1,67 bodu. Na konci hospitalizácie testovaný súbor 

pacientov získal priemernú bodovú hodnotu 5,13 ± 

1,42, čo predstavuje zlepšenie v priemere 0,57 

bodu. 

V položke FIM – Sfinktery sa  hodnotí konti-

nencia močového mechúra a konečníku. Za plne 

nezávislého sa považuje pacient, ktorý ovláda kon-

trolu mikcie aj defekácie, nepotrebuje podložnú 

misu a plienky. Sledovaný súbor na začiatku fyzio-

terapie dosiahol priemerne hodnotu 5,81 ± 1,51 

bodu. Na konci hospitalizácie došlo v priemere 

k zlepšeniu o 0,33 bodu. Pacienti na konci testo-

vania dosiahli v priemere bodové hodnotenie 6,14 ± 

1,09. 

Kvalita FIM testu - Sociálna adaptabilita hod-

notí problematiku sociálneho kontaktu a sociálnej 

interakcie. Pacient je hodnotený ako plne sebestač-

ný ak je schopný primerane jednať s personálom 

a inými pacientmi, rodinnými príslušníkmi. Ďalej si 

musí byť plne vedomí, že jeho slová a jednanie 

majú vplyv na ostatných ľudí. Pacient vie správne 

rozoznať problémy a nájsť vhodné rozumné rieše-

nia,  musí poznávať známe osoby a pamätať si 

denné rutinné úlohy. Vstupná priemerná hodnota 

tejto kognitívnej kvalite testu FIM bola na začiatku 

hospitalizácie 5,90 ± 1,28 bodu. Na konci hospita-

lizácie sledovaný súbor pacientov dosiahol prie-

mernú hodnotu 6,12 ± 0,99 bodu, čo predstavuje 

zlepšenie v priemere o 0,22 bodu.   

Z uvedených výsledkov vyplýva, že najväčšie 

percento zlepšenia dosiahli hospitalizovaní pacienti  

v testovanej položke FIM testu – mobilita v zmysle 

lokomócie 33,85%, na druhom mieste sa umiest-

nila mobilita- presuny 27,48%, na treťom mieste 

sebestačnosť s hodnotou 12,42%, potom nasleduje 

položka sfinktery 5,76%, najnižšie zlepšenie môže-

me vyčítať v hodnotách  sociálnej adaptabilite 

(3,78%) a komunikácie (2,01%). V rámci celého 

súboru ako je uvedené v  grafe 1, došlo k zlepšeniu 

v celom testovanom súbore o 1237 bodov 

(10,45%). 
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Graf 1 Rozdiel medzi vstupnými a výstupnými 

hodnotami FIM v jednotlivých položkách 

 

 
Graf 2  Rozdiel medzi vstupnými a výstupnými 

hodnotami FIM vo vekových skupinách 

Jednotlivé premenné boli zhodnotené podľa 

Wilcoxonovho testu ako štatisticky významné. 

Hodnota štatistickej významnosti dosiahla v tomto 

prípade na hladine α = 0,05 hodnotu p = 0,000217.  

Pri testovaní predpokladu, že miera zlepšenia 

FIM po rehabilitácii je závislá od veku pacienta sa 

vyhodnocovali dosiahnuté hodnoty FIM skóre na 

začiatku a na konci hospitalizácie pre jednotlivé 

vekové skupiny (graf 2). Pacienti vo veku od 50-60 

rokov sa zlepšili v hodnotení FIM v priemere o 10 

bodov (9,32%). Geriatrickí pacienti v skupine 61-

70 rokov vykázali zlepšenie v priemere 10,11 bodov 

čo predstavuje (8,81%). Skupina pacientov vo veku 

od 71-80 rokov zlepšila skóre FIM hodnôt 

v priemere o 8,81 bodov (8,90%) Pacienti vo veku 

81-90 rokov vykázali zlepšenie sebestačnosti 

v priemere 12,07 bodov, čo predstavuje 13,77% 

a najnižšie zastúpená skupina pacientov vo veku 91 

a viac sa zlepšila v priemere o 8,75 bodov (9,38%). 

Na základe výsledkov výpočtov si môže-me dovoliť 

tvrdiť, že pacienti sa v jednotlivých vekových 

skupinách zlepšili.   

Štatistické výsledky rozdielov medzi oboma 

skupinami zistené Mann-Whitney testom. Určili 

nám u = min(uM, uŽ) = 10, kritická hodnota je  

v prípade dvojstranného testu pre α = 0,05 a dané 

rozsahy výberových súborov rovná 2. Pretože u = 

10 > 2. ďalej  ak sa porovnáva dosiahnutá hladina 

štatistickej významnosti s hodnotou 0,05, v tomto 

prípade sa vypočítala hodnotu p=0,631, čo nazna-

čuje, že miera zlepšenia FIM po fyzioterapii nie je 

závislá od veku pacienta.  

Ďalším cieľom štúdie bolo zhodnotiť vplyv fy-

zioterapie u hospitalizovaných pacientov na celko-

vé skóre FIM a zistiť štatistické rozdiely medzi 

pohlaviami. V rámci celého súboru bolo vyšetre-

ných 121 pacientov, z toho  tvorilo 43 mužov 

(35,54%) a 78 žien (64,46%). 

Vstupná hodnota FIM testu u mužov bola 

v priemere 97,12 ± 25,15 bodov. Po absolvovaní 

liečby bol výstupný priemer 106,70 ± 20,30 bodov. 

Muži sa teda zlepšili v priemere o 8,65 bodov čo 

predstavuje 8,91%.  

Vstupná priemerná hodnota FIM testu u žien 

bola 98,15 ± 22,99 bodov, po absolvovaní rehabi-

litačnej liečby sa zlepšili v priemere o 11,16 bodov 

(11,32%) na priemernú hodnotu 109,27 ± 20,54 

(tabuľka 1, graf 3).  
 

Tabuľka 1  Vstupné a výstupné hodnoty FIM u mužov a žien 
 

 
Muži Ženy 

FIM na začiatku FIM na konci Rozdiel FIM na začiatku FIM na konci Rozdiel 

Celkom 4176 4548 372 7656 8523 867 

% 35,29 34,79 8,91 64,71 65,21 11,32 

X 97,12 106,70 8,65 98,15 109,27 11,16 

SD 25,15 20,30 - 22,99 20,54 - 

Legenda: x - aritmetický priemer, SD - smerodajná odchýlka, % - percentuálne vyjadrenie absolútnej hodnoty 
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Graf 3 Rozdiel medzi vstupnými a výstupnými 

hodnotami FIM podľa pohlavia 
 

Štatistické výsledky rozdielov medzi oboma 

skupinami  zistené  Mann-Whitney testom uvádza- 

me v tabuľke 2. Vzhľadom na to, že výsledky 

testovacej štatistiky ležia v intervale kritickej hod-

noty a ak  sa porovnáva  dosiahnutá hladina štatis-

tickej významnosti s hodnotou 0,05, v tomto prípa-

de sme vypočítali hodnotu p=0,40928 a musí sa 

konštatovať, že dôjde u pacientov po absolvovaní 

rehabilitačného programu k zlepšeniu FIM nezá-

vislé od pohlaví.  

Na zistenie závislosti zlepšenia vo FIM teste 

a základnej diagnózy ochorenia pacientov sa muse-

li podrobne spracovať hospitalizačné diagnózy 

a výsledky vstupných a výstupných vyšetrení sa 

zhodnotili v grafe 4, tabuľke 3. Hodnota štatis-tickej 

významnosti p=0,00054 naznačuje že miera 

zlepšenia vo FIM teste je závislá od základnej 

diagnózy. 

 

 
Tabuľka 2 Štatistické výsledky rozdielov medzi oboma 

skupinami 
 

rŽ 5055 

rM 2326 

UM 1974 

UŽ 1380 

Z -2,5 

p 0,40928 
Legenda: rŽ - súčet poradí pre ženy; rM - účet poradí pre 

mužov; UM - testovacia štatistika pre mužov; UŽ - testovacia 

štatistika pre ženy; Z - testovacia štatistika vzhľadom na veľký 

súbor; p - hladina štatistickej významnosti 

  

 
Tabuľka 3 Štatistické výsledky rozdielov medzi oboma 

skupinami  
 

RpredFIM 121,5 

RpoFIM 131,5 

UpoFIM 65,5 

UpredFIM 55,5 

Z -0,212 

p 5,40E-10 
Legenda: RpredFIM - súčet poradí pred rehabilitáciou; 

RpoFIM - súčet poradí po rehabilitácii; UpoFIM - testovacia 

štatistika diagnózy po rehabilitácii; UpredFIM - testovacia 

štatistika diagnózy pred rehabilitáciou; Z - testovacia štatistika 

vzhľadom na veľký súbor; p - hladina štatistickej významnosti 

 

 

 
 

Graf 4  Prehľad hodnôt FIM pri jednotlivých diagnózach podľa MKCH 10 
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DISKUSIA 

Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv fyziotera-

peutickej intervencie na sebestačnosť geriatrických 

pacientov. Sebestačnosť pacientov sa porovnávala 

prostredníctvom Testu funkčnej nezávislosti (FIM) 

a to na začiatku a na konci hospitalizácie na lôžko-

vom oddelení liečebne dlhodobo chorých. Tento 

test je používaný ako štandardný hodnotiaci nástroj  

na sledovanie priebehu terapie. 

1. Potvrdil sa štatisticky významný rozdiel pri tes-

tovaní rozdielov stredných hodnôt dosiahnutého 

skóre FIM v jednotlivých položkách. 

2. Nezistil sa štatisticky významný rozdiel pri tes-

tovaní rozdielov priemerov poradí dosiahnutého 

skóre hospitalizovaných pacientov podľa štatis-

tického znaku dosiahnutého veku. 

3. Nezistil sa štatisticky významný rozdiel pri 

testovaní rozdielov priemerov poradí 

dosiahnutého skóre medzi hospitalizovanými 

pacientmi podľa štatistického znaku pohlavie. 

4. Zistil sa štatisticky významný rozdiel pri tes-

tovaní rozdielov priemerov poradí dosiahnutého 

skóre FIM podľa štatistického znaku diagnóza 

MKCH 10. 
 

Vstupné vyšetrenie, ktoré sa previedlo na za-

čiatku hospitalizácie, malo u daného súboru pa-

cientov priemernú hodnotu 88 bodov. Výstupné 

vyšetrenie, ktoré bolo realizované v deň ukončenia 

rehabilitácie a malo priemernú hodnotu 100 bodov. 

Z výsledkov je zrejmé, že sa bodové skóre zlepšilo 

o 12 bodov. Pri testovaní rozdielov stredných hod-

nôt dosiahnutého FIM skóre u hospitalizovaných 

geriatrických pacientov potvrdil štatisticky vý-

znamný rozdiel. Podobný prieskum bol realizo-

vaný aj v diplomovej práci Brandovej (2011), ktorá 

dokázala, že cielená rehabilitácia na doliečovacích 

lôžkachu pacientov po cievnej mozgovej príhode 

vedie k zvýšeniu miery ich funkčnej nezávislosti, 

a to najmä motorickej zložky. V uvádzanej štúdií  sa 

tieto predpoklady tak isto potvrdili. Najväčšie 

percento zlepšenia dosiahli hospitalizovaní pacienti  

v testovanej položke FIM testu – mobilita v zmysle 

lokomócie, na druhom mieste sa umiestnila mobi-

lita - presuny, na treťom mieste sebestačnosť 

s hodnotou, potom nasleduje položka sfinktery, 

najnižšie zlepšenie môžeme vyčítať v hodno-

tách  sociálnej adaptability  a komunikácie. Z da-

ných výsledkov vyplýva, že v najväčšej miere sa 

dokázalo fyzioterapiou ovplyvniť motorická zložka 

sebestačnosti, ale nepatrné zlepšenie sa zazna-

menalo  aj zložke kognitívnej. Zistenia naznačujú, 

že po absolvovaní kompletnej terapie, dôjde k cel-

kovému zlepšeniu zdravotného stavu, ktorý má 

vplyv i na kognitívnu a psychickú zložku. Erge-

letzis (2002) v rokoch 2000 a 2001 uskutočnil 

štúdiu na rehabilitačnom oddelení v nemocnici 

Asklepion v Grécku. Jeho cieľom bolo zhodnotiť 

výsledky komplexnej rehabilitácie u pacientov nad 

80 rokov. Tejto štúdie sa celkom zúčastnilo 223 

pacientov. Rehabilitácia zahrňovala fyzioterapiu 

i ergoterapiu a bola realizovaná dvakrát denne. Ako 

hodnotiaci nástroj bol tak isto použitý FIM test. 

Výsledky štúdie ukázali, že väčšina pacientov (72,7 

%) bola schopná návratu domov. Táto štúdia 

podporuje nutnosť zaradenia komplexnej rehabi-

litácie i u vekovo starších pacientov. Hegener 

(2007) publikoval retrospektívnu štúdiu, ktorej 

cieľom bolo vyhodnotiť vplyv rehabilitačnej tera-

pie u geriatrických pacientov po CMP. Súbor bol 

tvorený zo 47  seniorov  s priemerným vekom 81 

rokov. Títo geriatrickí pacienti po CMP mali ťažký 

neurologický deficit a nízke hodnoty funkčnej ne-

závislosti hodnotenej Barthelovým indexom. Počas 

hospitalizácie sa pridružili ďalšie komplikácie 

(zápal pľúc, inkontinencia, dekubity), ktoré vo veľ-

kej miere zhoršovali ich rehabilitačný potenciál a 

kvalitu života. Autor teda upozorňuje na nutnosť 

zaistiť preventívne opatrenia na zníženie tohto 

rizika a potrebu komplexnej rehabilitácie.  

V prieskumnom súbore pri testovaní rozdielov 

priemerov poradí hodnôt dosiahnutého FIM skóre 

u hospitalizovaných geriatrických pacientov člene-

ných podľa dosiahnutého veku sa nepotvrdil 

štatisticky významný rozdiel. Pre porovnanie vý-

sledkov štúdie uvádzame prácu Bártlovej (2011), 

v ktorá zhodnocovala vplyv komplexnej rehabili-

tácie na sebestačnosť pacientov v jednotlivých 

denných činnostiach. Súbor 82 pacientov rozdelila 

na 4 skupiny podľa veku. Na hodnotenie bol použitý 

Test funkčnej miery sebestačnosti(FIM). Výsledky 

hodnotenia pacientov ukázali, že vo všetkých 

vekových skupinách došlo ku zlepšeniu vo väčšine 

položiek FIM testu, pričom najväčšie zlepšenie bolo 

v skupine nad 80 rokov. Z výpoč-tových tabuliek 

našej štúdie vyplýva, že pacienti vo veku od 50-60 

rokov sa zlepšili v hodnotení FIM v priemere 

o 9,32%. Geriatrickí pacienti v skupine 61-70 rokov 

vykázali zlepšenie v prie-mere 8,81%. Skupina 

pacientov vo veku od 71-80 rokov zlepšila skóre 

FIM hodnôt v priemere o 8,90% Pacienti vo veku 

81-90 rokov vykázali najlepšie lepšenie 
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sebestačnosti v priemere 13,77% a najnižšie 

zastúpená skupina pacientov vo veku 91 a viac sa 

zlepšila v priemere o 9,38%.  

Podobnou tematikou sa zaoberal Ripley (2007), 

ktorý preukázal u 367 pacientov ale po CMP, že vek 

a aj dĺžka hospitalizácie patria medzi signifi-kantné 

prediktory miery zlepšenia motorického i 

kognitívneho skóre po ukončení rehabilitácie. Aj 

Ones (2009), vo svojej štúdií zahrňujúcej 88 

pacientov ale po CMP potvrdil, že vek súvisí so 

zlepšením celkového a motorického skóre. V našej 

práci sa nám nepodarilo nájsť väzbu medzi vekom a 

hodnotami skóre FIM testu. Úlohu tu môže hrať 

skutočnosť, že Ripley (2007) testoval súbor 

pacientov počas akútnej rehabilitácii  po CMP. 

V našej štúdií boli pacienti so širokou škálou ocho-

rení a my sme sa sústredili len na to ako vek celkovo 

ovplyvňuje mieru zlepšenia FIM skóre. Luk (2006) 

patrí do skupiny výskumníkov, ktorí skúmali aký 

ma vplyv vek na mieru sebestačnosti. Výskum bol 

realizovaný na súbore 878 čínskych pacientov, 

ktorých rozdelil do troch vekových skupín. 

Výsledkom tejto štúdie bolo, že vek sám o sebe 

neovplyvňuje výsledky rehabilitácie, ale dĺžku 

hospitalizácie môžeme považovať za predik-tor 

dobrého výsledku. Na druhej strane Soyuer (2006) 

vo svojej štúdií na 100 pacientoch nepre-ukázal 

vplyv veku na celkové skóre FIM. 

Ďalším cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv 

pohlavia vyšetreného súboru pacientov na výsled-

ky sebestačnosti hodnotenej FIM testom po 

rehabilitačnej intervencii. Vstupná hodnota FIM 

testu u mužov bola v priemere 97 bodov. Po absol-

vovaní rehabilitačnej liečby bol výstupný priemer 

106 bodov. Muži sa teda zlepšili v priemere o 9 

bodov, čo predstavuje 9%. Vstupná priemerná hod-

nota FIM testu u žien bola 98 bodov, po absol-

vovaní rehabilitačnej liečby sa zlepšili v priemere o 

11 bodov (11%) na priemernú hodnotu 109 bodov. 

V prieskumnom súbore pri testovaní roz-dielov 

priemerov poradí hodnôt dosiahnutého FIM skóre 

u hospitalizovaných geriatrických pacientov 

členených podľa pohlavia sa nepotvrdil štatisticky 

významný rozdiel. Nosavcovová (2011), pri hod-

notení dosiahnutých výsledkov FIM po reha-

bilitácii u mužov a žien (DM, CMP) konštatuje, že 

v oboch skupinách došlo k vysoko štatisticky  

významnému zlepšeniu motorického, kognitívneho 

i celkového skóre, ale rozdiely v zlepšení medzi 

oboma pohlaviami neboli štatisticky významné. 

Vplyv pohlavia na funkčné výsledky rehabilitácie 

(CMP) hodnotil vo svojej štúdií Ones (2009), ktorý 

podobne nepreukázal jeho vplyv na výstupné hod-

noty sebestačnosti. 

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že na začiatku 

hospitalizácie pacienti s diagnózami C23-64 – pri-

márne alebo predpokladané primárne zhubné 

(malígne) nádory určenej lokalizácie okrem lymfa-

tického (miazgového), hematopoetického (krvo-

tvorného) a príbuzného tkaniva dosiahli hodnotu 

FIM 301 bodov, na konci hospitalizácie 289 bo-dov, 

čo znamenalo zhoršenie o 4%, pri pacientoch 

s diagnózou I 10-15- hypertenzné choroby to bola 

na začiatku hodnota 891 bodov,  na konci 916 

bodov, ktoré považujeme za zlepšenie o 3%. 

V skupine diagnóz I20-25 ischemické choroby srd-

ca hospitalizovaní pacienti na začiatku terapie mali 

na konte 1300 bodov, konečná hodnota bodov 

dosiahla  1311 bodov a tá predstavuje len nepatrné 

zlepšenie o 1%. Skupina pacientov s diagnózou 

I60-69 cievne choroby mozgu na začiatku testo-

vania vykázala 2046 bodov  a na konci testovania 

2258 bodov. Táto skupina preukázala 10% zlepše-

nie. Pacienti hospitalizovaní s diagnózou M15-19 

artrózy zaujali prvú priečku v zlepšení so svojimi 

14% na začiatku, ktoré dosiahli tým, že na začiatku 

hospitalizácie vykázali vo FIM 1372 bodov, na 

konci hospitalizácie 1561 bodov. S diagnózou M50-

54 dorzopatie pacienti na začiatku fyziotera-

peutickej intervencii dosiahli 3444 bodov a na konci 

bodová hodnota FIM dosiahla hodnotu 3627 bodov, 

čo predstavuje 5% zlepšenie. Pacienti  s diagnózou 

S32-72 poranenia brucha, drieku, drie-kovej 

chrbtice a panvy, poranenia pleca a ramena, 

poranenia lakťa a predlaktia, poranenia zápästia 

a ruky, poranenia bedra a stehna, na začiatku terapie 

dosiahli hodnotu FIM testu 546 bodov a na konci 

terapie hodnota FIM dosiahla úroveň 561 bodov 

(5%).  V prieskumnom súbore pri testovaní 

rozdielov priemerov hodnôt dosiahnutého FIM 

skóre u hospitalizovaných geriatrických pacientov 

členených podľa diagnóz MKCH 10 sa potvrdil 

štatisticky významný rozdiel.  
 

ZÁVER   

Príspevok analyzuje mieru vplyvu fyziotera-

peutickej intervencie na sebestačnosť geriatrických 

pacientov. Predpoklad, že po fyzioterapii sa pa-

cienti zlepšia v bežných denných činnostiach, sa 

potvrdil a najviac terapia ovplyvnila motorickú časť 

FIM skóre. Na druhej strane sa nedokázala súvislosť 

medzi mierou zlepšenia FIM po fyzioterapii, medzi 
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vekom pacienta a nepotvrdil sa ani predpoklad, že 

uvedené zlepšenie je závislé od pohlavia. Zistili sa 

štatisticky významné rozdiely v zlepšení skóre FIM 

po terapii pri jednotlivých diagnózach. Starí a chorí 

ľudia potrebujú kom-plexnú starostlivosť, ktorej 

súčasťou je aj fyzio-terapia. 
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majú právo odmietnuť reklamu alebo sponzorstvo, a to z akéhokoľvek dôvodu. Redakcia aj vydavateľ zaručujú, že edičná a reklamná činnosť sú na sebe 

nezávislé a zadávatelia reklamy a sponzori nemôžu ovplyvňovať publikačný a recenzný proces. 
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