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PROSTOROVÁ ORIENTACE  
představuje u živočichů a tedy i u člověka jednu z 
nejsložitějších  a současně vývojově nejstarších funkcí, 
zajišťovanou řadou receptorů, nervových drah, jader a 
korových oblastí v CNS.  
Tento komplex označujeme jako PROSTOROVÝ ANALYZÁTOR.  

Jeho úkolem je: 
► uvědomování si prostoru v klidu i pohybu, souběžně s  
     klidovým nebo pohybovým  postavením pozorovatele v   
     něm  
► vyslání potřebných signálů do lokomočního ústrojí 

PRAKTICKÝ VÝZNAM PROSTOROVÉ ORIENTACE: 
umožňuje živočichům jejich přežití při vyhledávání 
potravy a úkrytů před riziky prostředí. 



ROZHODUJÍCÍ SMYSLY PRO VNÍMÁNÍ PROSTORU jsou   
►ZRAK, ČICH, SLUCH a 
►GRAVICEPTORY = somatozenzory + otolitové ústrojí  
    (reagují na gravitaci) 

Vjem, vyhodnocení a korekce polohy a pohybu těla v 
prostoru se dějí poměřením situace k ose zemské gravitace, 

tedy VERTIKÁLNÍ OSE X = OBJEKTIVNÍ VERTIKÁLA 
(OV), a na ni pomyslnými kolmými osami Y a Z 

X 



  Graheho stůl umožňuje 
napolohování těla v jakémkoliv úhlu 

vůči objektivní vertikále. Dále v 
jakémkoliv postavení je možná 

rotace kolem dlouhé osy těla. Je 
možné vyšetřovat jak posturální tak i 

s přídatným zařízením vizuální 
subjektivní vertikálu ve všech 

variantách. (E. Černý: Polohová 
orientace v prostoru, doktorská 

disertace,1988). 

Udržení rovnováhy ve stoji = zaujetí vertikály těžištěm těla na 
základě gravicepce  - především z otolitů - lze vyšetřovat 

stabilometry a posturometry. 



                            TERMINOLOGIE:  
PŘI HODNOCENÍ SPRÁVNOSTI  SMYSLOVÉHO VJEMU 

PROSTOROVÉ ORIENTACE PROVÁDÍME  
▌ SROVNÁNÍ OBJEKTIVNÍ  VERTIKÁLY 

: 
▌S ÚDAJEM VNÍMANÉ VERTIKÁLY VYŠETŘOVANÝM =  

SUBJEKTIVNÍ VERTIKÁLA (SV)  
       na základě   postavení:          

► jeho vlastního těla v prostoru (subjektivní posturální 
vertikála SP), 
► tyče (madla) uchopené rukou hmatem (subjektivní 
haptická vertikála H), 
► přímky do kolmice zrakem (subjektivní vizuální vertikála 
V)   
▐  Obdobně lze zkoumat i subjektivní horizontálu   SH                 



ROZDÍL FYZIOLOGICKÉ REALIZACE POZNÁNÍ 
VERTIKÁLY ZRAKEM A GRAVICEPTORY JE 
FORMULOVÁN:  
- Graviceptory (=makuly vestibulárního ústrojí + 
   somatoreceptory) působí jako silový senzor, který přispívá k 
   subjektivnímu vnímání objektivní vertikaly (OV). 
- Zrak (sluch, čich) přispívá psychofyzikálním měřením úhlu 
   mezi percipovanou SVV a  OV. 

OBA SYSTÉMY, GRAVICEPČNÍ A VIZUÁLNÍ,  

JSOU PROPOJENY A PORUCHA (nebo vyloučení) 

JEDNOHO (např. zraku) VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE 

MÍRU CHYBOVOSTI DRUHÉHO   



CHYBOVOST 

Jedinci s normální funkcí vestibulární a zrakovou 

dovedou určit subjektivní vizuální vertikálu (SVV) v 

rozmezí odchylky ± 2,5° a haptickou (SHV) v 
rozmezí ±4,5 ⁰  od skutečné vertikály (= 0°). U nemocných 

s jednostrannou vestibulární poruchou lze při určování SVV i SHV zjistit 

úchylku podstatně vyšší. K  chybovosti  ale vedou i poruchy v CNS. 

   
(Černý na Graheho stole zjistil chybovost  SPV pro  vyklonění 
do stran ±2,2⁰ a v zadopřední rovině v rozsahu ± 2, 5⁰)  

SVV (a SVH) LZE MĚŘIT staticky, v klidovém stavu 
vestibulárního ústrojí, nebo dynamicky, v souběhu či 
následně po ovlivnění funkce vestibulárního ústrojí. 



„KBELÍKOVÁ“ METODA  (BUCKET METHOD) 
JE JEDNODUCHÁ A  VÝSLEDKY JSOU VALIDNÍ 

3x 3x 

MĚŘENÍ STATICKÉ SVV (použito ve studii) probíhá u 
vyšetřovaného jedince ve vzpřímené (vertikální) klidové 
poloze hlavy. Pozorovaný lineární ukazatel je obklopen 
pozadím, které je stacionární nebo může rotovat. 



(pronace)  3x  
3x (supinace) 

Pronační a supinační otáčení ruky 
může být nedotočeno k objektivní 

vertikále nebo přetočeno. 

MĚŘENÍ SUBJEKTIVNÍ HAPTICKÉ VERTIKÁLY  
  (SHV) DLAŇOVÝ ÚCHOP +  PALCOVÝ UZÁVĚR RUKY 

+ ZAVŘENÉ OČI 



SOUBOR  
 

- Bylo vyšetřeno  64 zdravých jedinců (bez poruch 
   stability, propriocepce, zraku, CNS a pohybového 
   ústrojí) 

- Skupinu juniorů tvořilo 30 osob ve věku 21 až  27 
roků, 
  (s průměrným věkem 24,5 ± 1,4 r.), 13 mužů a 17 žen 

- Skupinu seniorů tvořilo 34 osob ve věku 62 až 89 
roků 
  (s průměrným věkem 75,5±7,6 r.), 11 mužů a 23 žen 
 
Statistické zpracování: použit F-test, Z-test a vyhodnocení 
  pak pomoci Studentova t-testu.  
  Pro posouzení hystereze byl použit chi-kvadrát test 



SCHOPNOST URČOVÁNÍ SVV U JUNIORŮ A SENIORŮ 

VÝSLEDKY:  určování SVV je významně horší u seniorů 

CW – odchylka ve směru hodinových ručiček.CCW – odchylka  proti směru hodinových ručiček 
Pozice – průměrná odchylka ze všech 6 pokusů. Šíře –  rozdíl předchozího při otáčení CW a CCW 
 



SCHOPNOST URČOVÁNÍ  SVH U  JUNIORŮ A SENIORŮ  

Supinace –odvrácení paže 
Pronace – přivrácení paže 

CW – odchylka ve směru hodinových ručiček 
CCW – odchylka  proti směru hodinových ručiček 

VÝSLEDKY: 
SVH  ► určují junioři přesněji než senioři 

           ► odchylka je při otáčení ve směru ručiček větší, než v protisměru 
           ►  při otáčení ve směru hodinových ručiček a supinaci  (odvracení ruky)  
                je větší odchylka ve  smyslu nedotočení, než při otáčení proti směru  
                hodinových ručiček a pronaci  (přivracení ruky). 

SVH 



VLIV HYSTEREZE = NEDOTÁČENÍ A PŘETÁČENÍ PŘI URČOVÁNÍ SHV 

HYSTEREZE = takové chování dynamického systému, kdy výstupní veličina nezávisí jen na 
nezávislé proměnné vstupní veličině, ale i na předchozím stavu systému (= manévr úchopu)  
Supinace –otáčení odvratem paže (vývojově mladší funkce manipulativní) 
Pronace – otáčení přívratem paže (vývojově starší funkce opěrná) 

Výsledky: 
► Při pronačním otáčení (ve směru hodinových ručiček) významný vliv hystereze 
ve smyslu   nedotočení do 0⁰ se projevil u 81 % vyšetřovaných 
► Při supinačním otáčení (proti směru h.r.) se dtto projevilo u 86 % vyšetřovaných 
► U seniorů je vliv hystereze významnější než u juniorů 
 



PRAKTICKÝ VÝZNAM: 
►Senioři trpí větším kolísáním a rozptylem chybovosti při 

      určování vertikály zrakem i hmatem a tím i sníženou 
    schopnosti udržet stabilitu: riziko pádů  se zvyšuje. 
    Totéž prokázala vyšetření otolitového ústrojí jinými autory. 

►Pro dobrou balanční schopnost je nezbytný 
   předstih aktivace svalů posturálních před fázickými: 
     tím je v předstihu zajištěna rovnováha  těla před budoucím 
     pohybem volním. U seniorů je tento předstih zkrácen a je u nich 
     patrné častější a větší vychýlení těžiště než u juniorů: „Automatika“ 
     juniory jistí proti  pádu s větším předstihem. 
Rovnováhu (včetně balance) lze cvičením zlepšovat.  
 

ČÍM JE POHYB SLOŽITĚJŠÍ, TÍM JE JEHO ZVLÁDNUTÍ PRO 
SENIORY OBTÍŽNĚJŠÍ. 

  



Orientace a pohyb v prostoru  prochází od narození 
fyziologickým rozvojem od snah o zvednutí hlavy, 

posazení se, přes postavení, kroků s oporou a posléze 
vrávoravou chůzí bez opory: celé období je doprovázeno 

četnými neúspěchy a také pády. Vrcholem prostorové 
orientace  jsou mj. artistické a krasobruslařské dovednosti,  
získané  tréninkem. Stářím se postupně orientace a pohyb 
v prostoru vytrácejí a stávají se nejistými, znovu je nutná 

podpora oporou ruky a opět přichází vrávorání a pády. 
Zdaleka nejde jen o stárnutí graviceptorů, zpracování 

vjemů v CNS,  ale také lokomoce.  
 

SENIOŘI NEMOHOU „ZVÝŠIT  POZORNOST“ 
GRAVICEPTORŮ A PRO UDRŽENÍ ROVNOVÁHY MUSÍ 

PŘEDEVŠÍM ZVÝŠIT VOLNÍ KONTROLU ZRAKEM. 
 

NEJEN MALÝM DĚTEM, ALE I  SENIORŮM JE 
NUTNO PŘIPOMÍNAT „KOUKEJ NA CESTU“ 



Vyšetření vizuální vertikály bylo provedeno prvním z autorů u 6 nemocných 

VÝSLEDKY: 
► U všech nemocných předoperačně byla  naměřena subjektivní vizuální vertikála v 

     rozsahu normy – pomalý růst nádoru byl sledován zřejmě kompenzací.  
► Pooperačně prvotní významné zvýšení chybovosti v určování SVV se 12.  
     pooperační den blížilo k předoperačnímu nálezu. 

VYŠETŘENÍ SVV U NEMOCNÝCH PŘED A PO OPERACI 
SCHWANNOMU N. VIII. 
Vyšetření bylo provedeno bucket metodou, jak popsána výše 
Cíl vyšetření: zjistit chybovost při vizuálním stanovení vertikály před a po operaci. 



John O´Keefe (1971) 

Mary-Britt a Edward 

Mooserovi (2005) 

N.c. 2014 

 



- Předcházející podmiňující objevy: mikroelektrody, 

které dokážou snímat potenciály z jednotlivých buněk v průběhu 
volného pohybu zvířete. 
 

- 1. objev: John o´Keefe 1971 našel za pomoci 

předchozího tzv. „place cells“ (PC) v dorzální části hippokampu 
(CA1) a zjistil: buňky ukládají do paměti a z paměti znovu vybavují 
částice prostoru a jejich soustava pak vytváří představu 
prostorového uspořádání = mapa prostoru v CNS ( „GPS“).  Mapa : 
► se aktivuje v okamžiku nového kontaktu s prostorem 
► se překresluje rekombinací PC při změnách v daném prostoru 



2. Objev: Manželé  Moserovi (2006) zjistili, že PC buňky 

nejsou primární vstupní ani výstupní  branou do a z CNS úložiště: 
► zjistili zásadní nervové propojení hipokampu, kde jsou popsané  
      PC,   s area entorhinalis, spojení je funkční obousměrně 
► zde jsou funkční buňky zčásti podobné PC, nicméně v určitém  
      směru odlišné a byly označeny autory jako „grid cells (GC), které 
      jsou uspořádany do  hexagonální sítě. 
► buňky vytvářejí prostorová pole s velkou variabilitou velikosti i  
      hustoty buněk a fázemi jejich aktivity. 
► aktivita  buněk je charakterizována prolnutím senzorických  a  
      motorických podnětů do komplexní jednotky pro paměť,  
      představu a pochopení prostoru, jeho ohraničení a schopnost 
      navigace.  Přitom konkrétní funkce zajišťují specifické buňky, např. 
      tzv. „direction  nebo  border cells“. 
► všechny typy buněk jsou organizovány do funkčního celku, který 
      pracuje ve zpětné vazbě s PC v hipokampu. 



Area entorhinalis =  Brodmann 28 a 34 



▌Objev oceněný N.c. prokázal také, že prostorová 
paměť a orientace mají různou kvalitu nejen u 
různých druhů živočichů, ale také jsou významné 
rozdíly mezi jedinci téhož druhu a podobně, jako 
jiné aktivity CNS, je projevem individuální 
inteligence pro danou činnost.  
▌Objev vyzvedl význam této funkce pro  zajišťování 
potravy a bezpečnosti před predátory a zdůraznil i 
význam této vývojově nejstarší části mozku pro 
paměť obecně. 
▌Tato část mozku je současně epicentrem vzniku a 
rozvoje Alzheimerovy choroby, schizofrénie a 
temporální epilepsie. 



Obrazy Františka Kupky (1871-1957): první nám představuje vertikály a 

horizontály, druhý autor sám výstižně nazval ZHROUCENÉ VERTIKÁLY. 



Živá příroda reaguje na zemskou gravitaci zákonitě. 
Vertikály v neživé? Asi také nebyly stvořeny jen  

náhodou a pro potěšení horolezců. 


