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V minulérn čNánku jsenn se snažiIa přiblížit i'riporehabiiitacr <rbeeně, kde a na jakých úrovních ptxláhá

děterrr či dospělým s postižením. Vzh!eelem k tornu, že praeuji 1ako fyzioteropcutka a krorně

hipoterapie využívám i klasickó postupy, zarnýšlírn se narj otázkou, eo je pro klienta nejeŤekilvnější.

Proto je rnou snahou minro jiné r:bjektivně zliodnotit výsledky hipoterapie a porovnat je s k|asickcu

formuu rehab,lltace.

Pro všechny, kteří s koňmi denně pracují, je dŮ|ežitým

impu|zem zjištění, že lripoterapie opravdu donninule

v e{clttivnosti nad os{atními tenapierni. Tento fakt je

velkou motivací, proč tuto metodu dále rozvílet'

To, že je hipoterapie metoda, která děti baví, necítí se

při ní ,,léčeny" a dostávají stimuIy jiným způsobem než

obvyk|e, je jasné.

Nicméně rozhodujícíje pro nás skutečný léčebný efckt
patrný v běžnónr žlvotó elítěte, ne pouze při jízdó

na kcni.

objektivizace výsledkŮ v hipoterapir je ve|mi nesnaďř!á,

a to z více důvodů, kterým vévodí individua|ita.iedince

a komlplexmost rehabilitačníclr ;oostup& u tlět{ s postiže-

ním' Proto jsme provedli studii, kde jsme se pokusiIt tyto

faktory eliminovat tak, abychom co nejpřesněji zhodnotili

možný dopad působení hipoterapie.

Výzkum se zabývá vlivenr hipoterapíe na zrněnu psycho-

motcrického vývoje dětí s DMs' Při klinickém zkoumáni

1sme vypozorovali, že efekt všech Ťyzioterapeutických

teehnik se zvyšuje s jeiich intenziloul. a to zejména

u t|ětí dc cea sedyni let vóku. Problémem výzkumŮ v ob

Iasti |ékařství je zejména mnoho proměnných faktoru,

které je třeba co nejvíce eIiminovat pro dosažení maxi-

mální objektivlty. Proto jedním z hIavních cílŮ našeho



výzkumu by|o provedemí 3rrimárního nastavení výzkum-
ných parametrů.

V první řadě jsme si stanoviIi, z jakých tezí ohledně vývoje

mozku chceme vycházet, které nejvíce odpovída1í našemu

k|in ckému pozorování. ]ak víme, veImi shodný s naším

pozorováním 1e koncept Pribramovy he|cgrafické teorie
rnozku, v dnešní době ve!rni uznávanó neurofyzíologícké
teze o vývtlji rnozku' V našem výzkumu jsme se rozhod|i
vycházet z předpok|adů uvedené ho|ograÍické teorie'

V druhé řadě by|o nutné definovat a zpřesnit vlastní
tcehniku - hipoterapii. Všichni slovo hipoterapie často
používáme, ale ne vŽdy se shodneme na jeho definici.

Je těŽké hipoterapii považovat za fyzioterapeutickou
metodu, pokud není sepsaná přesná metodika a defi-
nován obor a da]ší ná|ežitosti.

Proto jsme pro náš výzkum využi1i práci Hipoterapie
u dětské mozkové obrny, schválenou MZ Čn, kde je

přesně definovaný termín hipoterapie a hipoterapie
u DMO, a terapeuticky postupovali dIe popsané metodiky
p ráce.

Da|ším dů]ežitým zamyš|ením byl způsob hodnocení
výsIedků studie' V obIasti hipoterapie se často setkává-

me spíše s dotazníky/anketaml, které nelze n:ovaželvat
za ob}ektivní nástroj, stejně tak jako s hodnocením zIep-

šení parametrů pouze během jízdy na koni, ne v běžných
denních aktivitách. Proto jsme jako hodnoticítest použiIi

stanďardizovaný test GMFlťl pro děti 5 DN/o Uvědomu_

1eme si však 1eho náročnost a zároveň ne pří!íš vyso|tcu
citlivost.

Hodnoticím testern by standardizovaný test GMFM
pro děti s DMo'

Přesto jsme ho díky naš m zkušenostem použiIi i při

vyhodnocování po týdenní terapeutickó intenzivní práe!

s tím, že jsme by|i přesvědčeni, že u dětídojde k si9ni-
ÍikantnÍmu ziepšenÍ. Velkým nedostatkem testu však
je xarněření na kvantitu pohybtlvého repertoánul děŤí,

niko!i na jehc kva!itu, a proto jsme uvažovali, jak tento
aspekt podchytit

RozhodIi jsme se vyuŽít ntetoclu aspekce. Na zák|adě

vstupního vyšetření se stanovi1y tři funkční pararnutry,
které hrá|y zásadní roli v nekva]itě psychomotorického vý-

voje dítěte' Tyto tři parametry by|y ohodnoceny na stup-
niei 1-10 pěti nezávis|ými fyzioterapeuty před a po skon-
čení intenzivní terapeutické kúry. Vstupní a výstupní
vyšetření včetně funkčních parametrů lryla natáčena.

Do výzkumu byly zaiazeny dětí ve věku 2*E let s t|ia-
gnózou t}l\'lo nezávlsle na .!eji fcr'jlě e vzniku" Soubor
obsahoval jak eklapce, tak dívky' Všechny děti již mě|y

s hipoterapií zkušenosti' Pro l^lor|noeení kva!ity a kvan-
tity psychomotorického vývoje dětí by|y vytvořeny dvě
rozdilné skupiny" U hodnoeení kvantity vývoje byly pro
potřeby G|\/FN,l vytvořeny tři skupiny po sedrni dětech
se shorlnýrn stupnóm FMV.

Terapeutieká práee by|a prováděna díe rnetrrdiky řlipo-
terapie u BtVlCI. By|o využito pět koní připravených pro
potřeby hipoterapie s odpovídajícím pohybem pro každé-
ho probanda' Terapie probíhaIa dva}rrát rlemmě po dobu
sedmi dní. Telapeutická jednotka trvaIa dle Únavy k|ienta
10-20 minut. Hipoterapie byla ledinou pchybovou
{ormou lóčby' dop|ňkové formy terapie by|y zaměřeny
na osychosocialn rozvoj.

By|o po|oŽeno několik základnic!'l ctáze'( a dále otázky
doplňtljíeí' jejichž cí|em by|o pouze zák|adní prozkou-
mání daného prob|ému a zjištění, zda 1e možné V tornto
duchu výzkum rozvíjet a rozšiřovat výzkumný soubor,
či nikoIi

Pro kvantitativn{ lrodnoecní pro nás by|y zásadmí

násIedující hypotézy:

M1 Předpokládáme, že dojdc k signifikantnímu zlep-
šení během terapeutického pro9ramU dle testu GVlFN/]

aIespoň u jednoho klienta.

tl2 Předpok|ádáme, že nedojele k signiŤikantnímu ehor-
šení během terapeutického pro9ramu dIe testu G\lFN/l
u zadneho kIienta zažazeneho do vyzkumu'

Z poh|edu kvaIity psychomotorického vývoje 'isme
předpokládali samozřejmě zlepšcní, jelikož se jednaIo

o zacílení na }ednotlivé funkčmí parametťy (FP) a ty by|y
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cíleně gvlivňovány. otázkou zůstávaIo, zda se zlepšení

jednotlivých Íunkčních parametrŮ projeví i v kvantitě

pohybové|to repcrtoáru dítěte (což je stanoveno v naší

poslední hypotéze viz box).

Hypotézy ohIedně hodnocení kvallty PMV dětíjsme

Íormulovali následující:

ři3 Předpokládáme, Že u žádného dítěte neďcjde

ke zhoršení v žádném z FF'

l{4 Předpok|ádáme, že u každého dítěte dojde k slgni-

fikantnírnu zlc;lšení aIespoň v jednom z Fi}"

l'l5 Předpokládáme, že u dětí, u kterých byl stano-

ven diferenciační princip léčby, dojde k siqniflkantně

vyššímu alepšení ve FP než u dětÍ, u kterých byl zvo|en

senzomotorický princip léčby.

H6 Předpokládáme, že buďe mít vliv věková hranice,

kdy u dětí mIadšího věku dojde k výrazně si9niÍikant-

nějšímu rozdílu ve zlepšení FP než u dětí věku staršího'

[|7 Předpokládáme, že aIespoň jedno z dětí díky

týdenní hipoterapii pokročí na vyšší psyclromotorieký

stupeň.

Data by|a hodnocena dvěma způsoby" obě pouŽité

metody mají shodný výsledek. zároveň jsou vzájerrrně

nezastupitelné. Metody
se doplňuji' K hodnoce-

'rí obecnych trendů by|y

použity zobecněné lirreární

rnodely s &anrunra distri-
bueí (viz obecná křivka, ze

ktere jsme vychazeli).

Pcdle tzv. ,,forward selection'' by| vytvořen nejIepší

statistický model'

Druhou metodou hodnoceníje použití tZV' ,,Íesponse ra-

tio'". ]edná se o poměr hodnoty danélro parametru před

a po |éčbě" Tzn. předpokládáme dominantní vliv |éčby

na změnu hodnoty funkčních parametrů. Je-li response

ratio vyšší než jedna, léčba zlepší hodnotu parametru,

je-li response ratio nižší než jedna, dochází naopak

ke zhoršení. Tato metoda dop|ňuje metodu předchozí'

l-épe a detailněji vizualizuje oclpcvědi na námi před!o'

žené hypotézy'

Pokud jde o hodno-

cení }l3 a l{4' Zde lze "E

dokázat, že lóčba F

je mnohem silnější 
-L

predil&or než věk ,š

dítěte. Statisticky E
signi{ilearrtně se stav Ě
dětí po prodělané š
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ukazuje graf' Došlo

ke zlepšení u všech
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Před léčbou Po léčbě

panametrů, avšak všechny funkční parametry se nezlepši-

ly stejně, aIe 1de o podobné relativní zIepšení u všech FP

t!5 potvrzena nebyla. Rozdí| mezi diferenciačním a sen-

zomotorickým pri ncipem neby| slgnifi kantně význa m ný'

oha plincipy byly stejně účinnó.

}i5 Zajímavý by| vllv věku. Statistika ukazuje, že u star-

ších dětí došlo k signifikantnějšÍmu zIepšení než u dětí

mIadších.

Naše výsledky dokazují opak toho, než je běžně pub-

Iikováno.

H7 byla potvÍzena. Stejně tak na ni navazující, jen jinak

změnu PMV hodnotícíH1'

H2 by|a též potvrzena'

Jak by|o uvedeno na začátku, jedná se o bazální výzktlrn,

a proto v diskusi budeme vyjadřovat kritický pohled

na výsledky. Je však důležité si uvědomit cí| této studre.

Zák|adem pro nás bylo zjistit, 1ak nastavit co nejobjek

tivněji měření zlepšení funkčního stavu dítěte.

By|o vypozorováno, že efekť na kvalitu pohybového

stavu dítěte po léčbó '!e vždy nrarkantní, avšak kvantita
je značně závislá na mnoha okolnostcch míře postiŽe-

ní, věku, předchozí |éčbě, medikaci apod. Proto zák]ad_

ní otázkou pro nás by|o, zda test GMFM, standardně

používaný pro hodnocení PN/V dětí a ve vědě uznávaný

objektlvní nástroj, bude dostatečně citlivý, aby zazname-

nal změnu po |éčbě. To bylo potvrzeno'

l.r.rr(raaa,'ll



V tomto případě hodnotín:e zkculn:aný soubor jakcl

dostačující, ač jsme se obávaIi ma|ého počtu dětí, který

moh citlivost testu ještě více snížit. Zároveá nám ná-

ročnost testu nedovoli|a provést jej ce|ý proto byly dětl

rozděleny do tří skupin a pro každou skupinu by|y vybrá-

ny tři dí|čí testy. To nevidíme jako problém, jeIikož výše

uvedené opět pouze sniŽuje cit|ivost testu. Změna však

pYichází v případě H2, kde jiŽ můŽeme uvažovat o n]žší

objektivitě výsIedků, a to jak z důvodu malého počtu
probandů' tak z důvodu neprovedení ce|ého testu.

Na zák|adě výsIedků si však troufáme tvrdit, že test
GMFN/ je velmi vhodný avšak náročný objektivní ná-

stroj pro měření efektu hipoterapeutických intervencí'

Da|ším naším cí|em by|o zjistit, iak objelttivně změřit
výsledky hipeltera3ric vc smyslu elep:šcní kvaNíty PMV
ďětí. Metoda aspekce mŮŽe z pohledu odborné veřej-

nosti působit subjektivně, proto je dobré popřemýšlet

o jiné formě napřík ad měření tonu' Přesto si trouíáme
souh asit s názorem pana Lewita, který aspekc či paIpaci
jako objektivní nástroj hodnotí' Navzdory tomu jsme

zvýšili objektivitu využitím videoanalýzy a hodnocením
pěti nezávislých Íyziotetapealtů.

H3 a H4 pro nás by|y stěžejní hypotézy, které by|y po-

tvrzeny. FP se zlepšova|y obdobným způsobem a ve|mi

motivující pro nás by|o, že ke z}epš*;rí ďošlo opravdu
u všeck FP'

Da|ší hypotézy pro nás neměly zce|a vypovídající charak-
ter, jeIikoŽ zkoumaný soubor byl velmi ma|ý. Zde by|o

rozhodující nastavit statistické proCesy, se kterými by

by o možné dále pracovat, méně dů|ežitý by| výsledek.

Zejména takto se díváme na H6, kdy k většírnu zlepše_

ní docházelo u dětí staršíeh, eož je rozdí|ný pornatek
od běžných výzkumů. Velký vliv na výsIedek dIe našeho
názoru má veIikost zkoumaného souboru (resp. to, že
soubor by malý) Nicméně vysvětlení může být i zceIa
jinde: starší děti 1rž někoIik intenzivních kúr hipoterapie
absolvova|y, a by|y tedy ,,správně naježděny"' a tím
i citIivější na tera pii.

Z psychosomatického hlediska |ze uvažovat o tom'
že u starších dětíhraje menšíroIiv|iv matky, takže děti
cvičí 1iž spíše,,pro sebe", ne kvůli rodiči.

UčiniIi jsme zajímavou zkušenost' díky které vznik|o ještě

více otázek, kterým se v budoucnu budeme dále věnovat.

Stejně kritickému pohIedu Ize podrobit l H5. Zde zatím
nevyvozujeme Žádné závěry, pro k|inickou praxi je pro nás
poznatek spíše motivující'

Dost často se setkáváme 5 náuorsly!, že není d&vod pc-
užívet jeko nestabi}ní plošlnu zÍavn,? kgně. Z této studie
Ize naopak vyvodit veIký význam právě koně. Ten Ize

vysvětlit funkcí |imbického systému.

H7 propoji1a kvantitativní a kvaIitativnÍ zkoumání a došla
ke shodnému výsledku. Samozřejmě nedostatkem studie
jsou rozdí|né výzkumy pro měření kvality a kvantity PMV

Posledním a pro nás rozhodujícím zamyšlením je, zda by

poSun V PMV nevznikl i bez cílené terapeutické inter-

vence. Zde si troufáme tvrdit' že vzhIedem k tomu, Že

terapie by|a pouze sedmidenní a parametry byly měřené
l pomocí GMFM' lze zeele vy}cučit, že ke z}epšcní by
docháze|o přirozenýrn vývojem dětí'

]e ve|mi motivující, že i díky týdennímu cyklu hipotera-
pie mŮže dítě s postižením pokročit o jeden psycho-
motorický stupeň výš.

Nízká cit|ivost testů a z našeho pohIedu i krátká doba
|éčby jasně poukazují na to, Že hipoterapie nrá velký
význam na poli rehahilitační medieíny" Tento výzkum je

motivu1ící pro další zkoumání a zdokonalování postupů
v hipoterapii. Balšírm úkglem je tyto pcznatky ap|okovalt
na větší sllu'}eř e{ótí a přesnóji prozkounrat některé
otázky týkajíeí s* lóčby napřík|ad v|iv věku, intenzity
terapie, handicapu, principu |éčby apod

Autorka pŮsobí jako ředitelka a hlavní fyzioterapeutka

sdružení Centrum htporehabilitace Mirákl,

koordinátorka KZS hipoterapie při UNtFY ČR,

speci a I i stka p ro h i po re h a b i I itaci


