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Abstrakt

Název: Změny úrovně rovnováhy po přípravě na in-linech     

Cíl:  Cílem této diplomové práce je vypozorovat změnu úrovně rovnováhy u studentů 

FTVS po dvouměsíční výuce na in-linech.

Metody:  Tato  diplomová  práce  je  kvantitativním  vědeckým  výzkumem,  kvazi 

experimentem a bylo v ní použito několik metod. Metoda literární rešerše a analýza 

odborných  dokumentů  pro  zpracování  teoretické  části  práce.  Dále  v části  praktické 

zúčastněné  pozorování,  dotazování  a  laboratorní  měření  za  pomoci  tlakové  desky 

Footscan.

     

Výsledky: Formou laboratorního měření na přístroji Footscan bylo zjištěno, že úroveň 

rovnovážných schopností  se u studentů po dvouměsíční výuce na in-linech změnila. 

Došlo ke zlepšení jejich stability. Podle stanovených hypotéz bylo zjištěno, že dva ze 

čtyř určených testů mají statistickou významnost. Díky této práci můžeme říci, že in-

line bruslení je vhodná pohybová aktivita nejen pro zlepšování kondice, ale i jiných 

pohybových schopností.

Klíčová  slova: In-line  bruslení,  kondiční  bruslení,  kurz  in-line  bruslení,  sportovní 

trénink, posturální stabilita, rovnováha, rovnovážné schopnosti, Footscan.
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Abstract

Title: Changes in level of balance after in-line preparation 
          

Objective:  The aim of this thesis is to observe the changes in balancing abilities of 

students of FTVS after two month of in-line preparation.

Methods: This thesis is quantitative scientific research, a quasi experiment and several 

methods  were  used  in  it.  The  method  of  literary  research  and  the  analysis  of 

professional documents for processing the theoretical part  of the thesis.  Next, in the 

practical part, active observation, questioning and laboratory testing using the Footscan 

pressure plate.

Results: By doing laboratory tests on the Footscan device, it was found that the level of 

balancing abilities of the students changed after two months of in-line preparation. Their 

balance improved. According to the established hypotheses, it was found that two out of 

four designated tests have statistical significance. Thanks to this thesis, we can say that 

in-line skating is an appropriate physical activity for improving not only fitness, but 

other motor abilities as well.

Keywords:  In-line  skating,  fitness  skating,  in-line  skating  course,  sports  training, 

postural stability, balance, balancing ability, Footscan.
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Seznam použitých symbolů a zkratek

CERS Confédération Européenne de Roller Skating

CNS Centrální nervová soustava

COF Centre of Force

COG Centre of Gravity

COP Centre of Pressure

ČASIL Česká asociace skateboardu a inline

ČSKB Český svaz kolečkového bruslení 

FIPR The Federation Internationale de Patinage a Roulettes

FIRS Fédération Internationale de Roller Sports

FLL Stoj na levé noze

FLP Stoj na pravé noze

IISA International Inline Skating Association

kg kilogram

km kilometr

mm milimetr

RSAI The Roller Skating Association International

RSROA The Roller Skating Rink Operators Association

TTW Total Travel Way (celková dráha průmětu těžiště do opěrné báze)

UK FTVS Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu

USOO Úzký stoj s otevřenýma očima

USZO Úzký stoj se zavřenýma očima
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1 ÚVOD 

In-line  bruslení  je  poslední  dobou velkým fenoménem.  Stává  se stále  častěji 

oblíbenou venkovní aktivitou.  Především pro lidi  z měst,  jako náplň volného času a 

způsob, jak spojit sportování s pobytem na čerstvém vzduchu.

In-line bruslení nám nabízí způsob, jak se věnovat sportu, tak aby nás to bavilo, 

nestala se z toho rutina a zároveň byly vidět pozitivní účinky na naše tělo. Nabízí nám 

možnosti  spojit  sport  i  s kulturním  vyžitím,  například  s navštívením  kulturních  a 

přírodních památek. Je to sportovní aktivita, která není omezena věkem. Bruslit mohou 

jak děti, dospělí, tak i senioři.

Vybrala  jsem si  téma  o in-line  bruslení,  jelikož  jsem se  jako malá  věnovala 

krasobruslení  a  kladný vztah k bruslení  jako takovému mi zůstává i  dodnes.  I  když 

v současné době převažuje už „jen“ bruslení na in-linech. Je to možná i proto, že zimy 

už nejsou takové, jaké bývaly, a zamrzlý rybník je stále větší raritou. Podmínky pro in-

line bruslení jsou ale naopak stále lepší a lepší. A to také díky velkému zájmu veřejnosti. 

V nabídce je  velké množství  škol  či  kurzů,  které  nabízejí  naučit  se  in-line bruslení, 

pravidelný kroužek pro děti i dospělé nebo dokonce i bruslení spojené s turistikou, tedy 

bruslení  spojené  s výjezdem do  vzdálenějších  míst.  Také  nabídka  vybavení  je  stále 

pestřejší  a  kvalitnější.  Ať už  se  jedná  o  samotné  brusle  a  doplňky nebo funkčnější 

oblečení, které nám umožňuje bruslit tak dlouho, dokud to počasí dovolí.

V prvním  ročníku  studia  jsem  se  rozhodla  navštěvovat  předmět  –  Kondiční 

příprava  na  in-linech.  Tyto  hodiny  mě  velmi  bavily  a  zaujaly  natolik,  že  bych  se 

k tomuto předmětu po letech ráda vrátila a to právě formou diplomové práce. Ráda bych 

v této práci popsala, jaké má in-line bruslení účinky na naše tělo a to konkrétně na naši 

rovnováhu. Je známo, že bruslení naši rovnováhu zlepšuje, ráda bych tedy na předmětu 

kondičního bruslení  pozorovala  hodiny a  za  pomoci  měření  v laboratoři  zjistila,  jak 

přesně se rovnováha in-line bruslařů změní.

Myslím si, že tato práce by mohla být dobrým východiskem pro každého, kdo 

hledá vhodnou pohybovou aktivitu a váhá právě nad in-line bruslením. Tato práce by 

mohla ukázat jeho výhody i případné nedostatky a ukázat bruslařům, jak se bruslení 

správně věnovat, aby mělo pozitivní účinky na jejich tělo.
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 In-line bruslení

In-line  bruslení  je  v posledních  letech  fenoménem  a  stále  více  nabývá  na 

popularitě.  Je  to  pohybová aktivita  prospěšná nejen  pro naše  zdraví,  je  vhodná pro 

aktivní a vrcholové sportovce, ale i pro běžnou populaci od dětí až po seniory. To, že 

není omezena věkem, je jedna z jeho největších výhod. In-line bruslení je oblíbený, 

zajímavý a moderní sport, vhodný jako volnočasová aktivita, která není náročná a je 

vhodná pro každého, kdo má rád pohyb. Využijí ji i  méně zdatní jedinci. Láká však 

především mladší populaci a nabízí velké množství sportovních možností. Mimo jiné 

nabízí nové rychlostní rozpětí, takže pro milovníky rychlosti je to aktivita jako stvořená 

(Mišičková, 2009).

Jedná se o mladý sport vycházející z klasického bruslení provozovaného na ledě. 

Avšak in-line bruslení má tu výhodu, že se dá provozovat ve všech ročních obdobích, i 

v zimě, pokud je vhodné počasí (Ladig, Rüger, 2003).

Největším  kladem  in-line  bruslení  je  jeho  jednoduchost  a  nenáročnost  na 

vybavení. Stačí pouze brusle, případně ochranné pomůcky (Reichert, Krejčíř, 2006).

In-line bruslení je perfektní sport na udržování kondice i pro hubnutí. Posilujeme 

díky  němu  většinu  velkých  svalů  nohou  a  hýžďové  svaly.  Vhodné  je  doplnit  ho 

protahujícími a posilujícími cviky. Má však i své nevýhody. Ty mohou spočívat v tom, 

že ti,  kteří  jezdí na bruslích,  mohou mít  potíže se svaly a klouby na nohách kolem 

chodidel.  To  proto,  že  jsou  v bruslích  pevně  utažené  a  nijak  nepracují  (Mišičková, 

2009).

Tato  sportovní  disciplína,  která  se  k nám dostala  z USA má  i  svou  bohatou 

historii. Stejně tak je využitelná v široké škále od obyčejného jednoduchého kondičního 

bruslení,  až  po agresivnější  formy,  které  jsou  považované za  extrémní  sporty.  Svou 

oblibu našla i jako kolektivní sport. I díky tomu si u nás našla mnoho oblíbenců (Kuban, 

Kirchner a Louka, 2004).

V neposlední řadě, když opomeneme sportovní, rekreační a zdravotní význam, je 

potřeba vyzdvihnout využití in-line bruslení jako alternativního dopravního prostředku, 

který se zdá být praktickým způsobem dopravy hlavně ve městě. K bezpečnému pohybu 

po městě slouží vyhraněné trasy známé jako cyklostezky. Tyto trasy však nalezneme i 

mimo  město  a  je  jich  nepřeberné  množství  (i  když  v České  republice  síť  stezek 
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určených přímo pro in-line bruslení,  nazývaných in-line stezky a in-line dráhy,  není 

stále  dostačující,  jako v jiných zemích).  Proto je dobré brát  v úvahu,  že ne všechny 

cyklostezky jsou v celé  své délce vhodné i  pro brusle  a nalezneme na nich spoustu 

dalších sportovců, jako jsou cyklisté, běžci či samotní chodci. Je tedy vhodné si před 

každým výletem na bruslích pořádně naplánovat trasu (Harjung, Athanasiadis, 1996).

2.2 Historie in-line bruslení

K tomu,  abychom v současné době mohli  používat brusle  v takové podobě, v 

jaké je známe – moderní, pohodlné, snadno ovladatelné, různě barevné a různé typy, 

vedla celkem dlouhá cesta jejich vývoje (Kuban, Kirchner a Louka 2004).

Prvním mezníkem je 10. století, snaha a první pokusy o bruslení na ledě, z něhož 

in-line bruslení vychází.  Od té doby uplynulo spoustu let,  než se začalo uvažovat o 

bruslení i jinde, než na ledové ploše. Tyto první pokusy se odehrály před více než 200 

lety, kdy bylo snahou vytvořit takové náčiní, které by se bruslím co nejvíce podobalo. 

Holandského konstruktéra napadlo sjednotit jízdu a běh, když si na své boty připevnil 

dřevěné cívky. Proto je za kolébku in-line bruslení považována právě Evropa (Ladig, 

Rüger, 2003).

S prvním  průlomovým  nápadem  přišel  v roce  1760  belgický  muzikant  J.  J. 

Merlin, který představil kolečkové brusle veřejnosti při maškarním plesu. K pobavení 

svého krále předvedl na nohou upevněná kovová kolečka v řadě za sebou („in line“). O 

záznam  této  události  do  historie  se  postaral  proto,  že  jeho  brusle  nebyly  příliš 

promyšlené.  Nedalo  se  s nimi  dobře  zatáčet,  natož  dokonce  zastavit.  Jeho jízda  tak 

skončila pádem do zrcadla (Edwards, 1996).

Roky  1815  a  1819  jsou  uváděny  jako  získání  prvních  patentů.  O  první  se 

postaral Francouz J. Garcin, o druhý Monsieur Petitbled. V dalších letech procházely 

brusle  důležitým vývojem.  V roce  1823  sestrojil  Angličan  R.  J.  Tyers  brusle  s pěti 

kolečky v jedné řadě,  nicméně stále  tu  byly problémy se zatáčením i  zastavováním. 

V roce  1843  byly  sestrojeny brusle  s kolečky ve  dvou  řadách  paralelně  vedle  sebe 

Francouzem  Legrandem.  Zájem  o  vývoj  bruslí  a  samotné  bruslení  se  dostal  i  do 

Ameriky, kde se velmi rozšířil. Postaral se o to obchodník James Plimton, který roku 

1863 vynalezl brusle využitelné i pro tanec. Také otevřel v New Yorku bruslařský klub. 

Popularita  bruslení  rostla  vysokým  tempem.  Roku  1924  vznikla  organizace  FIPR 

(Mezinárodní organizace zastřešující hokej na kolečkových bruslích). V roce 1937 byla 
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založena RSROA (Asociace provozovatelů ploch pro bruslení na kolečkových bruslích), 

která  byla  později  přejmenována  na  RSAI  (Mezinárodní  asociace  bruslení  na 

kolečkových bruslích)  a  existuje  dodnes.  FIPR se v polovině  roku 1960 změnila  na 

současnou  Světovou  asociaci  kolečkového  bruslení  –  FIRS  a  stala  se  členem 

olympijského výboru (Kuban, Kirchner a Louka, 2004).

V několika dalších rozmezích let se odehrálo ještě spoustu důležitých kroků, kdy 

brusle prošly značným vývojem, staly se společenskou a rodinnou aktivitou, vznikly a 

rozvinuly se různé organizace, spolky, svazy a asociace. K největšímu rozvoji došlo ve 

Spojených  státech.  Zde  je  ještě  důležité  zmínit  rok  1989,  kdy si  hokejisté  a  bratři 

Olsonové koupili brusle, které upravili a vylepšili, ale hlavně jim přidali brzdu. Díky 

tomu vznikly brusle vyhovující  i dnešním požadavkům. Byl udán trend, který dobyl 

svět (Harjung, Athanasiadis, 1996).

Ze Spojených států se bruslení šířilo i  do ostatních zemí světa  a  vrátilo se i 

zpátky do Evropy, tedy i do České republiky. V roce 1990 bylo in-line bruslení zařazeno 

do programu Panamerických her.  (Ladig, Rüger, 2003).

Rok 1991 je důležitý pro vznik IISA (Mezinárodní asociace in-line bruslení), 

která se postarala o propagaci bruslení jako rekreace ale i jako soutěžního sportu. FIRS 

se zasloužila o organizaci a vedení soutěží na kolečkových bruslích. Dokonce se v roce 

2009  pokusila  zařadit  výběr  nových  druhů  sportů  in-line  bruslení  do  programu 

olympijských her pro rok 2016. Bohužel se to ale nepodařilo (Procházka, 2010).

V České republice bruslení zastřešuje ČSKB (Český svaz kolečkového bruslení), 

který  byl  založen  roku  1994.  Kolečkové  bruslení  bylo  nejdříve  letní  přípravou  pro 

rychlobruslaře.  V roce  1996  byla  založena  i  Česká  asociace  skateboardu  a  inline 

(ČASIL). Ta si kladla za cíl řízení, metodiku, organizování a především šíření informací 

o  in-line  bruslení.  V roce  1996 se  ČSKB díky svému velkému rozvoji  stal  členem 

mezinárodních federací CERS (Confédération Européenne de Roller Skating)

a FIRS (Fédération Internationale de Roller Sports). Pravidelně se účastní evropských i 

světových mistrovství (www.cskb-inline.cz, 2012).

In-line bruslení se u nás stává stále populárnější. Je to díky budování nových 

stezek a okruhů, kde se dá provozovat, ale také proto, že se u nás využívá jako sport 

kolektivní, kdy se dělí na dvě hlavní větve – hokejovou a rychlobruslařskou (Procházka, 

2010).
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2.3 Dělení in-line bruslení

Podle  různých  kritérií  se  dá  in-line  bruslení  dělit  do  několika  skupin. 

Nejzákladnější jsou čtyři skupiny – kondiční, rychlostní, agresivní a hokejové (Ladig, 

Rüger, 2003).

Kuban, Kirchner a Louka (2004) přidávají navíc ještě dvě skupiny – umělecké 

bruslení a bruslení v terénu. 

Harjung a Athanasiadis (1996) přidávají ještě hry a celkově podobné rozdělení 

jen nazývají jinými jmény.

Podle toho, pro jaký typ bruslení se rozhodneme, bychom tomu měli uzpůsobit i 

bruslařskou  výbavu.  Nejdůležitějším  prvkem  jsou  brusle.  Brusle  se  dají  dělit  do 

několika skupin. Německá literatura uvádí 5 skupin – a to brusle pro děti, nejlevější a 

cenově dostupné brusle, brusle pro kondiční bruslení, brusle pro hry a závodění, brusle 

pro hokej. Před žádným bruslením bychom neměli zapomínat ani na helmu, chrániče 

loktů i kolenou a vhodné funkční oblečení (Pappert, Sindinger, 1996).

2.3.1 Kondiční bruslení

Kondičnímu  či  fitness  bruslení  se  věnuje  největší  skupina  bruslařů  a  to  je 

veřejnost, která vyráží na brusle s cílem provádět sportovní aktivitu ve svém volném 

čase pro radost, udržení nebo zlepšení kondice. Ať už se jedná o formu turistického 

výletu nebo projížďky, nejedná se však o závodní formu, jako je tomu u jiných druhů 

bruslení.  Do  kondičního  bruslení  se  zařazuje  i  využití  bruslí  jako  alternativního 

dopravního prostředku (Kuban, Kirchner a Louka, 2004).

Tuto činnost využívají hlavně ti,  kteří nemají rádi samotný běh nebo chůzi a 

bruslení jim přijde jako zajímavější aktivita, jak se udržovat v dobré kondici. Bruslit se 

dá v městských parcích, ulicích a na cyklostezkách k tomu určených. Ty vedou i mimo 

města  a  často  propojují  zajímavá  místa,  kde  můžeme  sportovní  aktivitu  spojit  i 

s navštívením kulturní památky nebo přírodních krás.

2.3.2 Rychlostní bruslení

Rychlobruslení  je  spojení  několika  sportovních prvků.  Vychází  ze samotného 

kondičního in-line bruslení, ale zapojují se do něj zkušenosti z cyklistiky nebo atletiky. 

Uplatňuje  se  především  v rychlobruslařských  soutěžích  a  využívají  ho  zejména  ti, 

kterým již přestalo stačit kondiční bruslení (Kuban, Kirchner a Louka, 2004).
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Je to velmi atraktivní individuální sport, kde je potřeba mít již nějaké zkušenosti 

s bruslením. Jedná se o koordinačně a vytrvalostně náročnou aktivitu,  která zlepšuje 

fyzickou kondici.  Zpravidla  se  mu věnují  sportovci  na  výkonnostní  nebo vrcholové 

úrovni (Procházka, 2010).

Závody se konají na různých oválných betonových nebo asfaltových drahách. 

Výjimkami nejsou ani silnice, náměstí nebo parky. I systém soutěží je různý od soutěží 

vyřazovacích  po  bodovací,  které  můžou  být  méně  či  více  důležité.  Závodit  můžou 

jednotlivci,  páry nebo družstva,  v různých vzdálenostech od krátkých po dlouhé,  ale 

také v půlmaratónu nebo maratónu (Reichert, Krejčíř, 2006).

Publow (1999) ve své knize Speed on skates, která se zabývá pouze rychlostním 

bruslením, uvádí, že rychlostní bruslení je tou nejhezčí aktivitou, kterou vůbec můžeme 

vidět.  Vyznačuje  se  velkým  úsilím,  zároveň  také  rovnováhou  a  koordinací,  silou, 

rychlostí a samozřejmě zkušenostmi. 

Rychlobruslaři mohou dosáhnout rychlosti až 42 kilometrů za hodinu. A stejně 

tak mohou bruslením za hodinu spálit  až  360 kalorií,  což je  srovnatelné se stolním 

tenisem nebo veslováním (Lanz, 1980).

Rychlostní bruslení přitahuje i  olympioniky v rychlobruslení na ledě,  kteří  jej 

využívají jako trénink mimo led (Millar, 1998).

2.3.3 Agresivní bruslení

Agresivní bruslení je disciplína oblíbená především u mládeže. To kvůli tomu, 

že přitahuje především sportovce vyhledávající  adrenalinové zážitky.  Vyhledávaná je 

však i pro diváky, kteří se na tyto jedince rádi koukají a obdivují, co všechno na bruslích 

dovedou.  Bruslaři  předvádějí  různé  triky  -   skoky,  obraty,  přejezdy,  skluzy  nebo 

akrobatické prvky a využívají k tomu různé překážky nebo přímo účelově vystavěné 

areály (Ladig, Rüger, 2003).

Podle Kubana, Kirchnera a Louky (2004) se dá agresivní bruslení rozdělit ještě 

na dvě disciplíny. Street bruslení prováděné na ulici, kde se hlavně přeskakují překážky 

nebo se jezdí po zábradlí či schodech. Zařadit můžeme i ježdění ve skateparcích. Druhá 

disciplína je U-rampa, ve které se sportovci předvádějí různé triky. Zde je už ale potřeba 

plně ovládat různé prvky, dát prostor kreativitě a hlavně odvaze.
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2.3.4 Kolektivní hry na in-linech

Do kolektivních her na in-linech můžeme zařadit mnoho her. Jedná se většinou o 

klasické  například  míčové  hry,  které  známe  v jejich  originální  podobně,  jen  jsou 

modifikované. Jedná se například o hokej, basketbal, fotbal nebo třeba frisbee. Pravidla 

se  můžou  lišit.  Záleží  na  hráčích,  jaká  si  dohodnou.  Některé  z těchto  her  bývají 

z pravidla  rychlejší  než  klasické,  ale  také  se  v nich  vyskytuje  mnohem  více  úrazů 

(Chalmers, 1999).

2.3.5 Umělcké bruslení

Toto odvětví in-line bruslení zahrnuje především tance a jeho různé formace. 

Nápad je opět inspirovaný bruslením na ledě, tedy krasobruslením a vznikl spojením 

pohybu s hudbou. Tento sport má i soutěžní podobu, principem je provádět pohyby co 

nejelegantněji  a ukázat různé typické prvky jako jsou otočky,  piruety,  skoky a další 

figury. Předvádět mohou jak jednotlivci, tak i páry (Kuban, Kirchner a Louka, 2004).

2.3.6 Bruslení v terénu

Bruslení v terénu nám většinou nahrazuje jízdu na kole. Jedná se o nejmladší 

bruslařský druh. Aby se jízda v terénu, který zpravidla nebývá dobře zpevněný jako u 

stezek určených k in-line bruslení, dala dobře zvládat, bývají kolečka na rozdíl od těch 

normálních větší. K bruslení v terénu se zařazuje i plachtění na bruslích (windskating), 

kdy využíváme speciálně upravenou plachtu, která nás za pomoci větru táhne nebo i 

dog rating, kdy je zase potřeba využít psa, který má místo vodítka hrudní popruhy 

(Harjung, Athanasiadis, 1996).

2.4 Charakteristika in-line bruslení z fyziologického hlediska

In-line  bruslení  se  z hlediska  jednoduchosti  a  dostupnosti  nabízí  jako ideální 

sportovní činnost, díky které se můžeme udržovat fit a v kondici. Jelikož se ve světě, 

hlavně v průmyslově  rozvinutých zemích neustále  zvedá počet  civilizačních  chorob, 

mezi které patří  nejčastěji onemocnění oběhového aparátu,  poruchy látkové výměny, 

onemocnění páteře nebo nadváha, můžeme bruslení využít jako prostředek, jak tomu 

zamezit. To proto, že příčinou civilizačních chorob bývá v první řadě náš životní styl, 

především nedostatek pohybu, nepřiměřená a nezdravá strava, návykové látky a stres. 

Riziko  onemocnění  můžeme  tedy  snížit  lepší  výživou  a  aktivním,  pravidelným 

sportováním (Schaarová, Platenová, 2004).
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In-line bruslení se nabízí jako jedna z atraktivních variant, pokud nás jiné sporty, 

jako  je  jogging  nebo  jízda  na  kole  nebaví.  Ve  vědeckém zkoumání  je  totiž  in-line 

bruslení  nejčastěji  porovnáváno  právě  s cyklistikou  a  s během.  Podle  doc.  Fostera 

z Lékařské univerzity ve Wisconsinu, který je lékařským expertem u rychlobruslařského 

reprezentačního týmu USA, je in-line bruslení jako forma pohybového cvičení stejně 

prospěšná jako jízda na kole či běhání (Kuban, Kirchner a Louka, 2004).

Schaarová a Platenová (2004) uvádějí, že bruslení je dokonce lepší než jízda na 

kole nebo běh, jelikož je v mnoha ohledech fyziologicky příznivější pro naše tělo. Při 

běhání je zatížení srdce a krevního oběhu mnohem nižší než u bruslení. Při jízdě na kole 

zase tolik nezatěžujeme svalstvo.  Bruslení je s jízdou na kole srovnatelné v tom, že 

extrémně  nezatěžuje  klouby,  jako  je  tomu  u  běhu.  Pokud  ještě  srovnáme  bruslení 

s během, při bruslení při delší zátěži intenzivněji a trvale posilujeme svaly. 

K tomu se přiklání i Mišičková (2009), která potvrzuje výhody in-line bruslení 

oproti jízdě na kole nebo běhu v tom, že je snadnější a přirozenější pro stehenní svaly a 

kyčel. Potvrzuje to i samostatná studie, která se týkala výkonnosti lidí. Byla provedena 

laboratoří State University of Minnesota a jejím výsledkem bylo zjištění, že jízda na 

osmi kolečkách rozvíjí svaly v celé horní části nohou, hýždí a kyčlí, stejně jako v dolní 

části  zad.  Posilovány  jsou  při  bruslení  i  svaly  paží  a  ramen.  Studie  provedená  na 

University od Massachusetts poukázala na to, že bruslení je méně škodlivější než běh.

2.4.1 Zdravotní důsledky in-line bruslení

Podle Mišičkové (2009) existuje šest zdravotních důvodů, proč se věnovat in-

line bruslení. In-line bruslení nám posiluje svalové partie – hýžďové svaly, hamstringy, 

čtyřhlavý sval stehenní a lýtkový sval. Zpevní se také svaly, které udržují rovnováhu 

v oblasti  břicha  a  dolních  končetin.  Rovnováha  se  však  zlepší  i  celkově,  společně 

s koordinací. Bruslení podporuje pružnost těla, zlepšuje stabilitu a flexibilitu, formuje 

tvar těla díky spalování kalorií, zvyšuje srdeční a svalovou činnosti, přispívá k duševní 

pohodě.

Pokud  bruslení  zařadíme  do  svých  aktivit  tak,  že  se  bude  jednat  o  stabilně 

opakující  se  činnost  –  zátěž,  tak  kromě  upevňování  zdraví  automaticky  nastoupí  i 

zlepšování kondice.  To se může navenek projevit  například úbytkem váhy. Nutné je 

však brát zřetel na přiměřenost zatížení, které by mělo stoupat úměrně s kondicí a s ní i 
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náš sportovní výkon (Více v kapitole 2.5 Sportovní trénink) (Kuban, Kirchner a Louka, 

2004).

Anaerobní účinek je vysoký díky pravidelnému pohybu do stran, který posiluje 

svalové přitahovače a hýždě. Stačí 20 až 30 minut in-line bruslení denně a výsledky 

budou na našem těle znát. Bruslením v pravidelném rytmu se spálí každých 30 minut 

285 a více kalorií. Pokud zařadíme při bruslení intervalovou metodu, během půl hodiny 

se dá spálit kalorií i více než 450 (Mišičková, 2009).

2.5 Sportovní trénink

Pojmem sportovní trénink se rozumí příprava jedince či týmu na zátěž. Jedná se 

o  specializovaný  proces  zaměřený  na  dosažení  maximální  individuální  či  týmové 

výkonnosti  ve  vybraném  sportu.  Snahou  je  dosáhnout  co  nejvyššího  výkonu,  ale 

zároveň  respektovat  biologický  vývoj  jedince,  morální,  kulturní  a  zdravotní  normy 

společnosti.  Je to systém nejrůznějších tréninkových cvičení,  který jedince dokonale 

připravuje.  Prolíná  se  v něm nespočet  teoretických  i  praktických  znalostí  z různých 

oborů. Za úkol si sportovní trénink klade tělesný, psychický a sociální rozvoj člověka. 

Měl  by  si  osvojit  sportovní  dovednosti  (techniku  a  taktiku),  zdokonalit  pohybové 

schopnosti (kondici) a zformovat osobnost (Perič, Dovalil, 2010).

Kondiční příprava si klade za cíl zdokonalovat pohybové schopnosti.  Pohybové 

schopnosti člověka se projevují jako síla, rychlost a vytrvalost. Tyto schopnosti můžeme 

shrnout  jako  kondiční.  Poté  se  k nim  přidávají  ještě  neméně  důležité  koordinační 

schopnosti. Všechny tyto faktory jsou u in-line bruslení v kondiční přípravě rozvíjeny 

(Dovalil a kol., 2012)

Při sportovním tréninku in-line bruslení má největší význam řízení tréninkového 

procesu.  Optimálního  působení  dosáhneme  jen  při  správném  dávkování  objemu, 

frekvence a intenzity tréninku. Příliš vysoké zatížení může vést k chronickým projevům 

přetrénování. To se ukazuje jako bolest v zádech, zvýšená náchylnost k infekcím nebo 

těžké úrazy (Schaarová, Platenová, 2004).

V  kondičním  procesu  je  nutné  dbát  na  přiměřenost  zatížení.  Přiměřeným 

zatížením rozumíme tzv. střední pohybové zatížení, díky němuž se pohybový systém 

udržuje ve struktuře i funkci, jeho výkon se s tréninkem postupně zlepšuje. Tímto typem 

zatížení na sebe nenechají pozitivní účinky dlouho čekat. Zlepší se metabolická funkce, 

zdraví a vnitřní pohoda (Velé, 2006).
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2.6 Schopnosti a dovednosti in-line bruslaře

Jak již bylo zmíněno výše, u bruslařů se tréninkem rozvíjejí kondiční schopnosti 

jako je síla, rychlost a vytrvalost.  Mimo to se ale rozvíjejí i schopnosti koordinační,  

rovnovážné a pohyblivost. 

Silou  se  rozumí  schopnost  překonávat,  udržovat  nebo  brzdit  odpor  svalovou 

činností.  Z anatomicko-fyziologického  hlediska  silové  schopnosti  podmiňuje 

fyziologický průřez svalu, intramuskulární a intermuskulární koordinace. Mezi silové 

schopnosti  řadíme  sílu  absolutní  (maximální),  rychlou  (výbušnou)  a  vytrvalostní 

(Dovalil a kol., 2012). 

Rychlost  je  předpoklad  k vykonávání  krátkodobé  pohybové  činnosti  co 

nejrychleji  s nejvyšší  možnou  intenzitou.  Rychlost  máme  komplexní,  reakční, 

acyklickou a cyklickou (Dovalil a kol., 2012).

Vytrvalostní  schopnosti  jsou  takové  schopnosti,  které  se  projevují  v činnosti, 

kterou provádíme delší dobu v určité intenzitě. Vytrvalost je schopnost odolávat únavě a 

překonávat ji. Závisí na fyziologických funkcích, psychice a vůli člověka. Neexistuje 

jen  jedna  vytrvalost.  Funguje  na  základě  aerobních  a  anaerobních  procesů  (Perič, 

Dovalil, 2010).

Koordinační pohybové schopnosti jsou popisovány jako schopnosti vázané na 

řízení a regulaci pohybu, zjednodušeně jako „informační“ pohybové schopnosti. V řadě 

sportů se objevují zvýšené nároky na dokonalé sladění složitějších pohybů, rovnováhy, 

odhadu na vzdálenost, orientaci v prostoru, rytmus, pružné změny situacím a celkové 

přizpůsobení  se.  Primární  roli  hraje  funkce  centrálního nervového systému (CNS) a 

nižších  řídících center.  Tyto  projevy relativně zpevněných generalizovaných procesů 

řízení pohybu shrnujeme jako koordinační pohybové schopnosti, které pomáhají splnit 

předpoklady k plnění koordinačních požadavků (Dovalil a kol., 2012).

Dovalil a kol. (2012) uvádějí, že existuje 5 až 15 jednotlivých schopností, které 

se taxonomicky řadí právě pod koordinační schopnosti.  Při jejich klasifikaci musíme 

brát  v úvahu  řízení  a  regulaci  známých  i  neznámých,  přesných  i  nepřesných, 

dlouhodobých  či  krátkodobých  i  dalších  pohybových  činností.  Mezi  jednotlivé 

schopnosti patří: diferenciační schopnost, orientační schopnost, schopnost rovnováhy, 

schopnost  reakce (rychlost,  ale  i  vhodnost a  správnost),  schopnost  rytmu,  schopnost 

spojovací (spojování pohybů a jejich částí), schopnost přizpůsobování a další specifické 

koordinační schopnosti vázané na požadavky konkrétní činnosti. 
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Řízení  koordinačních  schopností  probíhá  za  pomoci  funkcí  CNS.  Spočívá 

v přímém  řízení  a  koordinaci  svalů  při  pohybu,  v ovlivňování  funkce  příslušných 

analyzátorů a v zajištění sportovní činnosti příslušnými fyziologickými funkcemi. CNS 

informace přijímá, zpracovává a uchovává. Poté zajišťuje potřebnou kvalitu provedení 

(přesnost, flexibilitu, diferenciaci, ekonomizaci, …). Koordinační schopnosti mají také 

metabolické a psychické pozadí (Dovalil a kol., 2012).

U jedinců se v provedení koordinace projevují i individuální rozdíly. Ty záleží na 

koordinaci  jednotlivých dílčích pohybů (částí  těla),  v integraci  pohybů do sladěných 

celků, v rychlé a správné reakci na podněty k zahájení pohybu nebo změně, v kontrole 

činnosti přiměřené vynakládanému úsilí, ve využívání prostoru, načasování činnosti a 

v přizpůsobení se podmínkám. Rozdíl je také v rychlosti a kvalitě provedení (Dovalil a 

kol., 2012).

Neméně  důležitou  součástí  schopností  člověka  při  in-line  bruslení  je 

pohyblivost.  Úroveň  pohyblivosti  definujeme  jako  schopnosti  vykonávat  pohyby 

v kloubech  ve  velkém (maximálním)  rozsahu.  Týká  se  funkčních  možností  kloubů. 

Synonymem může  být  i  označení,  jako  je  ohebnost,  pružnost  nebo  flexibilita.  Kos 

(1969) vymezuje pohyblivost jako nadřazený pojem, užívaný tam, kde jde o schopnost 

člověka dosahovat velkého pohybu v kloubech. Snížená pohyblivost nastává nejčastěji 

z důvodu tuhosti nebo zkrácení svalů a zvyšuje nám riziko bolesti nebo zranění.

Jaký kdo bude mít kloubní rozsah, nám v prvé řadě určuje druh a tvar kloubu. 

Významnou roli  má i  pružnost  tkání,  jelikož  tuhé  a  neelastické  svaly brání  pohybu 

v kloubech. Tuhost svalu je dána především jeho elasticitou. Rozsah pohybu omezuje 

délka a pružnost svalového a šlachového vaziva, ale také intervence, která mění svalové 

napětí (Dovalil a kol., 2012).

 Pohybovou  intervencí  rozumíme  záměrné  prostředky  k ovlivnění  životního 

stylu. Je to určitá forma a objem pohybového programu s cílem ovlivnit určitou složku 

tělesné zdatnosti.  Hlavním cílem pohybové intervence je ovlivnit  svalovou zdatnost, 

aerobní  zdatnost  a  právě  výše  uvedenou  pohyblivost  (Čechovská,  Bunc a  Novotná, 

2005).

Pohyblivost  dále  určuje  reflexní  aktivita  svalů  příslušného  kloubu,  která  se 

uplatňuje při udržování poloh a realizaci pohybu. Ke kloubnímu rozsahu mají vztah i 

některé reflexy - omezují nebo zastavují pohyb. Nepříznivě působí i únava. Velký podíl 

má  i  psychický  stav  člověka.  Pohyblivost  negativně  ovlivňuje  i  nadměrně  zvýšený 
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svalový tonus, který způsobují vypjaté emoce, napětí, strach či nervozita. Pohyblivost 

také ovlivňuje vnější teplota, prohřátí a rozcvičení organismu (Dovalil a kol., 2012).

2.7 Posturální stabilita

Posturální stabilitu definujeme jako schopnost zajistit takové držení těla, které 

zabraňuje neúmyslnému nebo neřízenému pádu. Je to proces, kterým tělo reaguje na 

změny vnějších a vnitřních sil (Kolář, 2009).

Tento proces je uplatňován jak při klidovém stoji, tak i při lokomoci či jiném 

dynamickém pohybu. Jedná se tedy o takzvanou statickou a dynamickou stabilitu. Při 

klidovém stoji dochází ke korekci drobných výchylek těžiště tak, aby se těžiště stále 

promítalo do opěrné báze. Při lokomoci dochází k uplatnění jiných mechanismů. Jelikož 

dochází ke kontinuálnímu stavu nerovnováhy, kdy je průmět těžiště vychylován před 

opěrnou bázi, neřízenému pádu lze předejít pouze umístěním švihové dolní končetiny 

před tento průmět těžiště (Winter, 1995).

Posturální stabilita je ovlivněna mnoha faktory, které dělíme na biomechanické a 

neurofyziologické. Biomechanické faktory jsou opěrná plocha a opěrná báze, hmotnost, 

poloha těžiště, charakter opěrné plochy a další.  Tyto faktory jsou dle Kováře (2009) 

posturální stabilitě přímo nebo nepřímo úměrné. Aby byla posturální stabilita zajištěna, 

je nutné, aby se v každém okamžiku těžiště promítalo do opěrné báze. Čím větší opěrná 

báze je, tím vyšší je posturální stabilita. Podle Kováře jsou osoby s vyšší hmotností těla 

stabilnější. Méně stabilnější jsou osoby vyššího vzrůstu. 

Velkou roli hraje hluboký stabilizační systém (HSS). HSS jsou svaly podílející 

se na udržení trupu i páteře vůči gravitační síle Země nejen při vzpřímeném postavení 

člověka, ale i při všech aktivitách jako je chůze, běh, stoj či sed. Jeho funkcí je přesné 

postavení hlavy, páteře a pánve vůči sobě, tedy správné držení těla. Aktivace tohoto 

systému je automatická a při poruše souhry svalů dochází ke svalovým dysbalancím a 

následně  k vertrogenním  potížím.  Pokud  jsou  svaly  HSS  nefunkční,  jejich  funkci 

přebírají povrchové svaly. Následkem toho ale může být svalové přepětí a špatné držení 

těla odrážející se v nerovnováze těla a jeho koordinaci. Důležitá je kompenzace HSS 

(Hošková a kol., 2012).

Mezi  neurofyziologické  faktory  patří  senzorická  složka  (skládající  se 

z vestibulárního systému, propriorecepce, exterorecepce a zraku), řídící složka (CNS) a 

výkonná složka (kosterní svalstvo). Na udržování posturální stability se podílí i další 

21



faktory, které lze zahrnout do neurofyziologického systému. Patří mezi ně věk, pohlaví, 

psychické procesy, únava a jiné (Vařeka, Vařeková, 2009).

V dostatečně  osvětleném  prostředí,  při  stoji  na  rovném,  pevném  povrchu, 

využívá zdravý člověk somatosenzorické informace ze 70%, vestibulární aparát z 20% a 

zrak  z 10%.  Pokud  se  povrch  stane  méně  stabilním,  zvýší  se  podíl  vestibulární  a 

zrakové  složky  a  sníží  se  závislost  kontroly  orientace  postury  na  somatosenzorice. 

Základním předpokladem udržení posturální stability je schopnost měnit poměr vjemů 

z jednotlivých senzorických systémů v závislosti na změně vnějších podmínek (Horak, 

2006).

Za udržování posturální stability je zodpovědná řídící složka centrální nervové 

soustavy. Konkrétně eferentní dráhy v mozkovém kmeni.  Výkonnou složku zajišťuje 

kosterní svalstvo, kdy CNS funkčně zapojuje jednotlivé svaly ve vzájemné spolupráci. 

Známé jsou dvě základní strategie - hlezenní a kyčelní, které se zapojují v různé míře 

při působení antero-posteriorních a medio-laterálních výchylek (Samuel a kol., 2015).

Strategie  hlezenní  je  téměř  výhradně  využívána,  pokud  dochází  k malým 

výchylkám v antero-posteriorním směru a opěrná plocha je relativně pevná. Pohyb se 

odehrává v hlezenním kloubu a trup i dolní končetiny se pohybují společně v jedné fázi. 

Při  klidovém stoji,  je-li  těžiště  vychýleno anteriorním směrem,  zvýší  se  aktivita  m. 

triceps surae a dojde k plantární flexi, která brání pohybu těla vpřed. Poté se aktivují 

hamstringy a paravertebrální svaly. Ty udržují kolenní klouby, kyčelní klouby a páteř 

v extendované poloze. Výchylky posteriorním směrem jsou kompenzovány podobným 

mechanismem se zapojením svalů m. kvadriceps femoris, m. tikalis anterior a břišních 

svalů.  Medio-laterální  pohyb  je  v kolenních  i  hlezenních  kloubech  téměř  nemožný, 

proto je pro výchylky tímto směrem primárně využita kyčelní strategie. Zde se zapojují 

svaly trupu,  adduktory a  abduktory předchází  zapojení  svalů v oblasti  kotníků.  Tato 

strategie se používá při méně stabilním povrchu. CNS je schopna přepínat mezi oběma 

strategiemi podle podmínek okolního prostředí. V situaci, kdy není dostačující ani jedna 

strategie a hrozí neřízený pád, aktivuje se strategie kroková, tedy chůze a lokomoce jako 

taková (Shumway-Cook, Woollacott, 2007).

2.7.1 Hodnocení posturální stability

Existuje  velké  množství  možných  přístupů  nebo  nástrojů  pro  hodnocení 

posturální stability. Diabolová a kol. (1998) dělí vyšetřovací metody na somatoskopické 

(klinické) a somatografické (přístrojové).

22



Dále se oba typy metod rozlišují na vyšetření statická a dynamická. V praxi se 

lze  setkat  s využitím  klinického  funkčního  testování,  klinického  pozorování  a 

přístrojového  vyšetření  (např.  posturografie  nebo  3D  kinematická  analýza).  Mezi 

konkrétní metody patří vyšetření stoje či chůze pozorováním, Rombergova zkouška I., 

II. a III. typu. Dále stoj na 2 vahách a ostatní klinická vyšetření (Jandův test zkrácených 

svalů, Tomayerova zkouška a další) (Vařeka, 2002).

Klinické pozorování

Podle Dršaty (2008) je klinické pozorování stoje a chůze nejjednodušším typem 

vyšetření  posturální  stability.  Vyšetření  je  časově  nenáročné  a  není  k němu  potřeba 

přístrojových vybavení. Nevýhodou však je neobjektivní hodnocení, jelikož hodnocení 

závisí  na  osobě  vyšetřujícího.  Problematické  je  také  zaznamenávání  a  porovnávání 

výsledků.

Vyšetření stoje a chůze

Nejjednodušší  vyšetření  přirozeného  stoje,  tedy  stoje  středně  široké  báze 

s otevřenýma očima je jeho pozorování. Při poruše stability lze při tomto stoji snadno 

pozorovat zvýšené kolísání a pohyb šlach v oblasti nohy. Tato porucha se také projevuje 

subjektivním pocitem nejistoty až závratí. Rozsah poruchy lze zvýraznit zúžením stojné 

báze  nebo  vyloučení  zrakové  kontroly.  Důležité  je  i  vyšetření  stoje  na  jedné  dolní 

končetině (Véle, 2006).

Při  vyšetření  chůze  se  hodnotí  stabilita  pohybového  rytmu.  Pokud  dochází 

k náhlým deviacím, které mohou přecházet až ke sklonům k pádu, je přítomna porucha. 

Vyšetřuje se chůze vpřed i vzad, s otevřenýma i zavřenýma očima. Stejně tak se testují i 

různé  modifikace  chůze  (chůze  po  špičkách,  po  patách  nebo  v podřepu),  krokový 

rytmus a další prvky, které odhalují specifické nedostatky (Véle, 2006).

Rombergova zkouška I., II. a III. typu

Rombergova zkouška je vyšetřovací postup, kdy se hodnotí úrovně titubací u tří 

typů stoje. Stojem I. typu se označuje stoj s chodidly ve vzdálenosti na šířku ramen. Stoj 

II.  typu  je  takový,  kdy jsou  chodidla  těsně  u  sebe  a  Stoj  III.  typu  je  bez  zrakové 

kontroly. Rombergovou zkouškou můžeme vyvodit přínosné informace, například typ 

periferní nebo centrální poruchy. Dle normy by se hodnota měla pohybovat v rozpětí 1-

1,2  (Véle, 2006).

Stoj na 2 vahách

Tímto vyšetřením hodnotíme rozložení zátěže dolních končetin. Podle Dvořáka 

(2000) by stranový rozdíl neměl být vyšší než 5 kg. 
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2.7.1.1 Posturografie

Posturografie  je  elektrofyziologická  vyšetřovací  metoda,  využívaná  ke 

kvalitativnímu hodnocení posturální stability. Měření se provádí buď na statické nebo 

na dynamické plošině. Při vyšetření se hodnotí reakční síly a jejich rozklad ve třech 

vzájemně  kolmých  rovinách.  Jednotlivé  složky  těchto  sil  jsou  snímány  tenzometry 

umístěnými  v rozích  plošiny.  Ze  získaných  hodnot  se  vypočítává  COP (Centre  of 

Pressure), které reprezentuje vážený průměr všech reakčních sil. Výstupními parametry 

jsou:  velikost  amplitudy  vychýlení  COP  v anterio-posteriorním  a  medio-laterálním 

směru, délka trajektorie, kterou urazí COP během měření (TTW- Total Travel Way) a 

plocha konfidencí elipsy, kterou tvoří všechna zaznamenaná COP v celkovém čase. Ve 

výsledcích  můžeme také  vidět  podíl  jednotlivých  senzorických  systémů na  kontrole 

rovnováhy. Během měření můžeme vyloučit zrakovou kontrolu nebo znestabilnit povrch 

pomocí pěnové podložky. Využívány jsou dva základní principy plošin. Princip silových 

plošin (Kistler) a tlakových plošin (Footscan - viz obr. 1) (Kolář, 2009).

Obrázek 1 Footscan

2.8 Struktura bruslařského pohybu

Lidský pohyb je charakteristický rytmickým střídáním pohybových fází (např. 

flexe-extenze). Pravidelný rytmus pohybu o určité harmonické frekvenci je provázen 

emotivním zážitkem a ovlivňuje tím i naši psychiku (Véle, 2006).

A právě pravidelný rytmus pohybu o určité harmonické frekvenci splňuje i in-

line bruslení, které prošlo značným vývojem. Od dob jeho začátků se změnila nejen 

struktura,  technika  a  systematizace,  ale  i  účinky na  lidské  tělo  (viz  kapitola  2.4.1) 

(Čelikovský, 1990).
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2.9 Technika in-line bruslení

V každém sportovním výkonu řeší sportovci konkrétní pohybové úkoly. Úkoly 

to mohou být jak jednoduché, jejichž řešení bývají  stejná,  tak i  úkoly složité,  jejich 

řešení  bývají  variabilní.  A  právě  účelným  způsobem  řešení  pohybových  úkolů 

nazýváme  technikou.  Pohybový  úkol  je  v souladu  s možnostmi  jedince, 

s biomechanickými  zákonitostmi  pohybu  a  uskutečňuje  se  na  základě 

neurofyziologických  mechanismů  řízení  pohybu.  U  techniky  se  využívají  i  další 

předpoklady jedince, především kondiční, somatické a psychické (Dovalil a kol., 2012).

Z historie víme, že se in-line bruslení vyvinulo z bruslení na ledě. Mají proto 

mnoho podobných principů pohybů těla. U obojího se jedná o koordinačně náročnou 

pohybovou činnost, která vyžaduje hlavně na začátku velkou houževnatost a silnou vůli 

k tomu,  abychom  se  na  bruslích  naučili  stát,  vozit,  zatáčet,  vyhýbat  se  různým 

překážkám a brzdit (Horský, 1972).

Čelikovský  (1990)  považuje  jízdu  na  in-line  bruslích  za  systematicky 

opakovanou motorickou činnost a každý, kdo se mu věnuje, působí na své vnitřní i 

vnější prostředí, čímž rozvíjí svou osobnost a tělesnou schránku. 

Z tohoto  důvodu  je  na  in-line  bruslení  potřeba  pohlížet  jako  na  pohybovou, 

respektive sportovní dovednost a k osvojení či stabilizaci této činnosti si nejprve osvojit 

techniku  in-line  bruslení,  která  se  projevuje  kultivovaným  pohybovým  projevem 

(Choutka, Dovalil, 1991).

Při  všech  disciplínách  in-line  bruslení  nejvíce  využíváme  jízdu  vpřed,  dále 

změny směru jízdy a brzdění. Pokročilí bruslaři využívají složitější prvky a manévry.

Technika  jízdy vpřed  by se  dala  popsat  jako  cyklický  pohyb,  při  kterém se 

pravidelně  opakují  tři  fáze.  První  fází  je  nasazení,  kdy  se  vychází  ze  základního 

postavení, nazývajícím se „V“. Brusle jsou tedy v postavení písmene V, paty jsou u sebe 

a špičky směřují od sebe. Noha je uvolněná a svalstvo se zapojuje až po přenesení váhy, 

kdy jde brusle  do skluzu.  Druhou fází  je  odraz,  kterým se určuje rychlost  bruslení. 

Odrážíme se z celé vnitřní hrany brusle šikmo vpřed, prudkým napnutím nohy v kolenní 

a kyčelním kloubu. Důležité je pokrčit před tím stojnou nohu, aby se zapojila odrazová 

síla a brusle se lépe ovládaly. Třetí fází je přenesení, kdy se odrazová noha zvedá nad 

povrch a vrací se zpět ke skluzové noze. Těžiště se při pohybu mírně zvyšuje a dostává 

se do stran, nezůstává pouze nad bruslemi (Mišičková, 2009).
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Podle Kubana, Kirchnera a Louky (2004) je největší rozdíl mezi začátečníky a 

pokročilými ve  fázi  nasazení.  U začátečníků nasazení  vychází  z již  výše  zmíněného 

postoje V. Pokročilí dokáží provést odraz razantněji, kdy na povrch dosedá vnější hrana 

koleček, poté hned dochází k přehranění a následnému odrazu z vnitřní hrany. Dráha 

tedy není přímá, ale vypadá spíše jako písmeno S.

Pro  změny  směru  jízdy  můžeme  zvolit  několik  variant  provedení.  Jako 

nejjednodušší, ale zároveň nejpomalejší zatáčení využíváme zatočení v „áčku“ (špičky 

jsou u  sebe),  které  je  dvouoporové  a  provádí  se  přenášením váhy z jedné  nohy na 

druhou. Pro rychlejší zatočení se využívá paralelní nebo tzv. carvingové zatáčení, které 

je podobné tomu na lyžích. Provádí se ve sníženém postoji, kdy je vnitřní brusle mírně 

předsunutá a na vnější hraně. Brusle vnější je na hraně vnitřní. Důležitá je rotace hlavy, 

ramen a trupu, které se otáčí do oblouku. Čím větší náklon, tím víc zvýrazníme změnu 

směru jízdy. Pro udržení rychlosti  v zatáčení se využívá překládání.  To už je trochu 

náročnější na provedení, jelikož se překládá jedna noha přes druhou. Odraz se provádí 

vnitřní nohou z vnější hrany koleček a vnější nohou z vnitřní strany koleček (Reichert, 

Krejčíř, 2006).

Neméně důležitou částí techniky je brzdění, které slouží k bezpečnému zastavení 

pohybu. I u brzdění se nachází několik typů, jak zastavit.  Nejjednodušší je zajetí do 

trávy. Nicméně tato činnost je spíše nouzová a ne vždy to lze. Nejčastěji se využívá 

brzdění za pomoci patní brzdy na jedné z bruslí. Toto zastavení je přímočaré a s krátkou 

brzdnou dráhou.  Provádí  se  vykročením nohy (brusle),  kde se brzda  nachází  vpřed, 

snížením těžiště  a  zvednutím špičky přední  nohy.  Tím se  zatíží  celá  plocha  brzdy, 

zastavení je bezpečné a není potřeba manévrů do stran. Dalším způsobem je zastavení 

pluhem, které se využívá spíše v nižších rychlostech. Provedení je jednoduché. Při jízdě 

se roznoží a těžiště se posune vzad. Zároveň se zatlačí na kotníky a kolena směrem 

dovnitř, stejně tak se tlačí nohama do bruslí proti vznikajícímu tlaku proti podložce. 

Pokročilejší  bruslaři  mohou využívat  i  brzdění  téčkem nebo otočkou (Ladig,  Rüger, 

2003).

Správná  technika  in-line  bruslení  tedy  nastává  při  správné  rovnováze  a 

koordinaci,  jednooporovém postavení  a  delším skluzu.  Odrážíme se z vnitřních hran 

bruslí a přenášíme váhu z jedné nohy na druhou, tak aby těžiště nezůstávala pouze nad 

bruslemi, ale dostalo se i více do stran. Průmět těžnice pak nesměřuje mezi brusle, ale i  

mimo ně (Mišičková, 2009).

26



Stejně tak jako u každé jiné sportovní činnosti, tak i u bruslení nesmíme před 

žádnou projížďkou zapomenout na přípravnou fázi zahřátí organismu, tedy rozcvičení. 

To proto, abychom připravili tělo na následnou zátěž, přizpůsobili srdce a krevní oběh, 

připravili  svalstvo,  aktivovali  nervový  systém  a  celkově  připravili  organismus  i 

psychicky.  Předejdeme  tím  zraněním  pohybového  aparátu,  zvýšíme  výkonnost  a 

odstraníme strach (Schaarová, Platenová, 2004).

Hlavní  část  zahřátí  tvoří  strečinková  cvičení,  která  jsou  zaměřena  přímo  na 

určité svalové skupiny. Důležité je postupně zvyšovat intenzitu zátěže. Poté je dobré 

zařadit  protahovací  cvičení  zaměřená  na  všechny  vrstvy  svalových  skupin.  U 

začátečníků je dobré provádět zahřátí bez bruslí (Schaarová, Platenová, 2004).
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3 CÍL, ÚKOLY A HYPOTÉZY PRÁCE 

3.1 Cíl práce

Cílem diplomové  práce  je  vypozorovat  změnu  úrovně  rovnováhy u  studentů 

FTVS po dvouměsíční výuce na in-linech.

3.2 Úkoly práce

 Literární rešerše zvolené problematiky
 Vlastní měření úrovně rovnovážných schopností před kurzem
 Vlastní měření úrovně rovnovážných schopností po kurzu
 Analýza, vyhodnocení a interpretace výsledků

3.3 Vědecká otázka

Lze pomocí výuky in-line bruslení ovlivnit rovnovážné schopnosti u mladých, 

zdravých, aktivních lidí, studujících sportovní fakultu?

3.4 Hypotézy práce 

Pro tuto práci jsme zvolili následující hypotézy:

H1: Cílenou  výukou  v délce  devíti  týdnů  dojde  u  skupiny  studentů  ke  statisticky 

významnému  snížení  hodnoty  TTW  v úzkém  stoji  s otevřenýma  očima  na  hladině 

statistické významnosti p < 0,05.

H2: Cílenou  výukou  v délce  devíti  týdnů  dojde  u  skupiny  studentů  ke  statisticky 

významnému  snížení  hodnoty  TTW v úzkém  stoji  se  zavřenýma  očima  na  hladině 

statistické významnosti p < 0,05.

H3: Cílenou  výukou  v délce  devíti  týdnů  dojde  u  skupiny  studentů  ke  statisticky 

významnému  snížení  hodnoty  TTW  ve  stoji  na  levé  noze  s otevřenýma  očima  na 

hladině statistické významnosti p < 0,05.

H4: Cílenou  výukou  v délce  devíti  týdnů  dojde  u  skupiny  studentů  ke  statisticky 

významnému snížení  hodnoty TTW ve  stoji  na  pravé  noze  s otevřenýma  očima  na 

hladině statistické významnosti p < 0,05.
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4 METODIKA PRÁCE 

Tato diplomová práce je kvantitativním vědeckým výzkumem, jedná se o kvazi 

experiment,  kde  mezi  hlavní  použité  metody  patří  literární  rešerše,  pozorování, 

dotazování a laboratorní měření.

Výzkum je systematickým prostředkem, při kterém hledáme odpovědi na otázky, 

které  nastoluje  teorie  i  praxe.  Je  i  specifickým myšlenkovým postojem. Výzkum se 

snaží  co  nejpřesněji  a  nejvýstižněji  popsat,  vysvětlit  a  přiblížit  základní  fakta 

sledovaného problému. Účelem je shromážděné informace, data a poznatky analyzovat, 

a využít je k zobecnění (Rychtecký, Fialová, 1998).

Vědecký výzkum je systematické, kontrolované, empirické a kritické zkoumání 

hypotetických výroků o předpokládaných vztazích mezi přirozenými jevy (Kerlinger, 

1972).

Kvantitativní výzkum přináší numerická data měřením proměnných. Podstatou 

je  zkoumání  vztahů  mezi  nimi.  Realita  se  zachycuje  pomocí  proměnných,  jejich 

hodnoty se zjišťují měřením. Cílem je nalézt, jaké jsou mezi nimi vztahy a proč tomu 

tak je (Punch, 2008).

Gavora (2000) uvádí že, kvantitativní výzkum pracuje s číselnými údaji. Zjišťuje 

množství, rozsah nebo frekvenci výskytu jevů, resp. jejich míru. Číselné údaje se dají 

matematicky  zpracovat.  Je  možno  je  sčítat,  vypočítat  jejich  průměr,  vyjádřit  v 

procentech  nebo  použít  další  metody matematické  statistiky,  například  směrodatnou 

odchylku.

Hendl (2005) považuje za kvantitativní výzkum „konstruované koncepty, které 

zjišťujeme  pomocí  měření,  v  dalším  kroku  získaná  data  analyzujeme  statistickými 

metodami  s  cílem  je  explorovat,  popisovat,  případně  ověřovat  pravdivost  našich 

představ o vztahu sledovaných proměnných“.

Kvazi  experiment  je  experiment,  jehož  cílem  je  potvrdit  určitou  hypotézu. 

Výzkumný  proces  je  řízen  výzkumným  pracovníkem  za  stanovených  podmínek. 

Využívá se v různých vědách, především v přírodních. Pro tento experiment není nutná 

kontrolní skupina (www.Healthyliving-healthynetwork.com).

Teoretická část byla vypracována metodou literární rešerše z odborné literatury a 

analýzou odborných dokumentů. Literární rešerše se zabývá stručným popisem in-line 

bruslení,  jeho historií,  základním dělením, pohledem na bruslení  z hlediska zdraví  a 
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sportovního  tréninku.  Pohybovými  schopnostmi  člověka,  zvláště  koordinací  a  v 

neposlední řadě také nácvikem správné techniky a využití vybavení.

Literární  rešerše je  text,  přinášející  aktuální  pohled na danou problematiku a 

přehled  současné  literatury.  Jedná se o souhrn  teoretických východisek k zadanému 

tématu,  kdy  hlavním  úkolem  je  vytvořit  si  ucelený  přehled  o  současné  literatuře 

konkrétního  tématu.  Je  charakterizována  odstavci,  které  na  sebe  logicky  navazují, 

odbornou terminologií,  bibliografickými odkazy a  objektivním, uceleným přehledem 

výzkumu daného tématu (Jersáková, 2017).

Mezi metody teoretického poznávání a zpracování informací, které se používají 

pro tvorbu nových teorií a hypotéz společně s indukcí a dedukcí, modelováním nebo 

formalizací  patří  analýza  a  syntéza  provedených  výzkumů.  Analýza  a  syntéza  se 

používají v klasifikační a vztahové analýze, syntéze informací, dat a dílčích poznatků. 

Dále také i v interpretaci výsledků deskriptivních a intervenčních výzkumných projektů 

(Rychtecký, Fialová, 1998).

Další  použitou  metodou  byla  analýza  odborných  dokumentů.  Ta  slouží 

k získávání a sběru dat a také k dalšímu zjišťování nezbytných informačních zdrojů. 

Výhodou  této  metody  je  rozmanitost  dokumentů  a  široká  škála  pohledu  na  danou 

problematiku, dále také to, že zde díky odbornosti literatury není možnost chybování 

jako u uskutečňování rozhovorů či dotazníků (Hendl, 2008). 

Praktická část se zabývá zúčastněným pozorováním hodin předmětu kondičního 

bruslení a vlastním měřením v laboratoři.

Podle Rychteckého a Fialové (1998) se pozorování řadí k empirickým metodám 

společně s rozhovory, dotazníky a testováním. Jedná se o metodu subjektivní, protože 

jsou výsledky závislé na osobě pozorovatele. Pokud se zvýší počet pozorovatelů, může 

být však objektivizována.

Pozorování je záměrné dobře plánované vnímání vybraných jevů. To, co bylo 

vnímáno je pečlivě a systematicky zaznamenáváno (Disman, 2002).

Iva Pecáková (2012) o pozorování  uvádí:  „Výhodou pozorování  je,  že  může 

poskytnout objektivní a přesné údaje, neboť ty jsou získávány smyslovým vnímáním 

přímo, nikoli zprostředkovaně z vyjádření jiné osoby. To však předpokládá, že jev, který 

má být pozorován, je jednoznačně vymezen a jeho projevy jsou zaznamenatelné“. 
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Pozorování  může  být  zúčastněné  nebo  nezúčastněné,  standardizované  nebo 

nestandardizované.  U  standardizovaného  pozorování  je  potřeba  připravit  si  předem 

záznamové archy, do kterých se budou získané informace zaznamenávat. Důležité je 

také přesně si stanovit cíle a parametry pozorování (Kohoutek, 2002).

Podle Kováře a Blahuše (1973) musí být pro pozorování splněny tyto podmínky: 

rozsah výběru má být dostatečně velký a reprezentativní, pozorování má být objektivní 

a spolehlivé, pozorování má být důkladné (ve věcném slova smyslu).

Záměrem není jen samotné pozorování, ale i zpřístupnění objevených informací 

a výsledků široké veřejnosti (Švaříček, Šeďová a kol., 2014).

Dotazování  probíhá  formou  dotazníku,  kdy respondent  odpovídá  písemně na 

otázky tištěného formuláře (Disman, 2002).

Mezi  metody  dotazování  patří  standardizovaný  rozhovor,  polostrukturovaný 

rozhovor, nestrukturovaný rozhovor nebo dotazník (Jeřábek, 1993).

Měření  neboli  testování  je  hledání  určitých  informací  o  subjektu  jeho 

zkoumáním.  Je  to  číselné  zkoumání  vlastností  různých  předmětů  nebo  subjektů. 

Významem měření je přesná charakteristika, která se dá se opakovat, porovnávat a jeho 

výsledky lze matematicky zpracovat. K měření se využívají různé metody vhodné druhu 

testu. Podstatou testování je ověřování vztahů vyjádřených v hypotéze. (Mádr, Knejzlík 

a Kopečný, 1991).

Vyhodnocení výsledků bylo zpracováno statisticky. Statistika je věda rozvíjející 

lidské znalosti s použitím empirických dat. Je založena na matematické statistice. Cílem 

je  najít  nejvhodnější  informace  z dostupných  dat,  které  zkoumá,  zpracovává  a 

vyhodnocuje (www.matematika.cz).

Mezi  základní  charakteristiky statistických souborů patří  míry polohy a míry 

variability. Mezi míry polohy patří například aritmetický průměr, modus, medián nebo 

kvartil. Mezi míry validity patří například směrodatná odchylka nebo rozptyl.

Aritmetický  průměr  je  nejčastěji  používaný  statistický  pojem.  Je  to  veličina, 

vyjadřující  podíl  součtu  hodnot  v daném souboru.  Rozděluje  hodnoty  proměnné  ve 

fyzikálním  smyslu.  Rozptyl  vyjadřuje  vzdálenost  jednotlivých  naměřených  hodnot 

v rámci  určité škály.  Je to  podíl  součtu hodnot středních kvadratických odchylek od 

průměru.  Jedná  se  o  charakteristiku  variability  rozdělení  pravděpodobností  náhodné 

veličiny,  která  vyjadřuje  variabilitu  rozdělení  souboru  náhodných hodnot  kolem její 
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střední  hodnoty.  Směrodatná odchylka je  odmocnění  podílu součtu hodnot středních 

kvadratických  odchylek  od  průměru.  Určuje  polohu  výsledku  na  škále  (Neubauer, 

Sedlačík a Kříž, 2012). 

Pro  zjištění  statistické  významnosti  testu  byl  použit  t-test,  konkrétně 

dvouvýběrový párový t-test. Tento test porovnává data, která tvoří spárované variační 

řady.  To znamená,  že pocházejí  ze subjektů,  které  byly podrobeny dvěma měřením. 

Provádí se tedy dvě měření u jednoho výběrového souboru. První měření probíhá před 

aplikací  pokusu  a  druhé  po  aplikaci.  Získané  hodnoty  tvoří  páry  a  reprezentují  při 

testování jak kontrolní, tak i pokusnou skupinu porovnávaných dat. Vychází se z rozdílů 

naměřených  párových  hodnot  u  srovnávaných  variačních  řad.  Testuje  hypotézu,  že 

střední hodnota měření před pokusem a po pokusu se rovnají.  K výpočtu je potřeba 

aritmetický  průměr,  směrodatná  odchylka  a  rozptyl.  Poté  je  důležité  zvolit  hladinu 

významnosti (p). Snahou je zamítnout nebo nezamítnout nulovou hypotézu tím, že se 

neliší nebo liší střední hodnota měření před a po pokusu. Pokud p > 0,05, zjistili jsme 

statisticky nevýznamný rozdíl. Pokud  p < 0,05, zjistili jsme staticky významný rozdíl 

(případně p < 0,01 – statisticky vysoce významný rozdíl) (www.cit.vfu.cz).

Pro  srovnání  s jinými  výzkumy,  které  se  zabývaly  posturální  stabilitou,  byl 

v praktické  části  stanoven i  Rombergův index,  zabývající  se  vyhodnocením poměru 

úzkého stoje se zavřenýma a otevřenýma očima. Rombergův index neboli Rombergova 

zkouška je vyšetřovací postup tří typů stoje. Touto zkouškou můžeme vyvodit přínosné 

informace jako je například typ periferní nebo centrální poruchy. Hodnota normy by se 

měla pohybovat v rozmezí 1-1,2 (Véle, 2006).

Před začátkem výzkumu byl  probandům předložen k podepsání  informovaný 

souhlas (viz Příloha č. 2), který společně s výzkumem (viz Příloha č. 1) schválila etická 

komise UK FTVS. Bez proškolení a podepsání se nebylo možné výzkumu zúčastnit.

4.1 Charakteristika souboru

Pro účely tohoto výzkumu byli osloveni studenti UK FTVS, kteří navštěvovali 

předmět - Kondiční příprava na in-linech. Celkem předmět navštěvovalo 18 studentů, 

z nichž 10 splnilo svou účastí podmínky a kompletně dokončilo předmět, včetně obou 

termínů měření. Jednalo se o mladé, zdravé, pravidelně sportující studenty ve věku od 

20 do 22 let v poměru 7 mužů a 3 ženy. Průměrný věk byl 20,8 let, průměrná výška byla 

177 cm a průměrná hmotnost byla 75,2 kg. 
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Základní  charakteristiku  souboru  probandů  ukazuje  tabulka  1,  vyplněná  dle 

dotazníku, který byl probandům zadán.

DOTAZNÍK: 
Jméno a příjmení:
Věk:
Výška:
Váha: 
Lateralita:
1)  Vyjmenujte  všechny  sporty,  kterým  se  věnujete  nebo  jste  se  v minulosti 
věnoval/a a jak dlouho?
Pozn.:  Napište  i  zájmové  aktivity,  u  kterých  si  myslíte,  že  by  mohly  ovlivnit  vaši 
stabilitu. Např. v létě 2 měsíce surfuji nebo 1x týdně chodím na 2 hodiny na slackline. 
a) v minulosti:
b) v současnosti:
zájmové aktivity:
2) Pokud děláte v současnosti nějaký sport aktivně, o jaký se jedná, jak často a jak 
dlouho trénujete?

 pohlaví věk
výška 
(cm)

váha 
(kg) lateralita

aktivní 
sportovec sport

Proband 1 muž 20 171 68 levá ano  florbal
Proband 2 muž 20 184 82 pravá ano  plavání
Proband 3 muž 22 179 78 pravá ano  florbal
Proband 4 muž 20  180  80  ano  fotbal
Proband 5 muž 20 170 69 pravá ano  florbal
Proband 6 muž 22 190 110 pravá ano  hokej
Proband 7 muž 20 183 64 pravá ano  triatlon
Proband 8 žena 20 174 75 pravá ano  florbal
Proband 9 žena 22 161 57 pravá ano  lezení
Proband 10 žena 22 176 69 pravá ano  lezení
průměr. věk  20,8      
průměr. výška    177     
průměr. váha     75,2    

Tabulka 1 Charakteristika souboru probandů

4.2 Výzkumná metoda

Analýza vlivu předmětu Kondiční příprava na in-linech na vybrané parametry 

posturální stability mladých, zdravých a aktivně sportujících studentů UK FTVS. Tato 

analýza byla provedena pomocí tenzometrické desky Footscan.

4.3 Popis průběhu a organizace měření

Vstupní i výstupní měření proběhlo v laboratoři sportovní motoriky na Fakultě 

tělesné  výchovy  a  sportu.  Měření  probíhalo  na  tlakové  desce  Footscan  (RS  Scan 

International, Belgie). Jedná se o desku, která je využívána k hodnocení projevu statické 
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i dynamické rovnováhy, respektive posturální stability. Tato deska o velikosti 50x40 cm 

obsahuje 4 100 snímajících senzorů o citlivosti  0,1 N.cm-2.  Tlakové senzory v desce 

mohou  snímat  zatížení  s frekvencí  až  500  Hz.  Výsledek  tvoří  časoplošná  analýza 

pohybu  centra  tlaku  a  časové  zatížení  jednotlivých  oporových  segmentů  (www. 

ftvs.cuni.cz, 2019).

Obrázek 2 Tlaková deska Footscan

Měření  probíhalo u všech účastníků stejně.  Nejprve vyplnili  krátký dotazník, 

obsahující základní osobní informace.

Poté bylo všem probandům vysvětleno, jakým způsobem se mají  postavit  na 

tlakovou desku, aby měli všichni stejné podmínky a výsledky byly věrohodné. Chodidla 

by měla být co nejblíže u sebe, tak aby se kotníky ani palce nedotýkaly. Stejně tak se 

nesmí dotýkat kolena. Nohy by měly být přirozeně napjaté, tělo narovnané, ruce podél 

těla.  Deska je umístěna 1,5 metru od zdi,  na které je nalepena značka ve výšce očí 

účastníka. Účastník po celou dobu měření, pokud mu není řečeno jinak, sleduje tuto 

značku, aby byla páteř správně napřímena a neměnila se ani pozice hlavy. Měřená osoba 

by měla během doby měření stát klidně.

Na desce byly provedeny 4 testy.  Nejprve stoj na obou nohách s otevřenýma 

očima po dobu 30 sekund (USOO). Poté to samé, akorát jsou oči zavřené, také po dobu 

30  sekund  (USZO).  Poté  účastník  stojí  pouze  na  pravé  noze  (FLP),  levá  noha  je 

zanožena  a  nedotýká  se  země,  kolena  u  sebe,  ale  nedotýkají  se.  Měření  probíhá  1 
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minutu s otevřenýma očima. Poté se nohy vymění a měření proběhne i na noze levé 

(FLL). Při každém měření je účastník informován o začátku i konci měření.

Obrázek 3 Laboratoř sportovní motoriky 

4.4 Hodnocené parametry

Hodnoceným parametrem byla celková dráha středu tlakového působení (COP 

TTW – Centre  of  Pressure Total  Travel  Way),  který  vyhodnotí  program na  základě 

minima, maxima a delty mediolaterálního (COF X) a anterioposteriorního směru (COF 

Y). Veškerá čísla jsou uváděna v milimetrech.

Obrázek 4 Program RS Footscan

4.5 Období měření

Praktická  část  předmětu  Kondiční  příprava  na  in-linech  probíhala  v měsících 

duben – květen 2019 po dobu 9 týdnů na in-line dráze pražského parku Ladronka. 
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Park  Ladronka  je  sportovně-rekreační  areál.  Nachází  se  nedaleko  Vypichu 

v Praze 6 a nabízí mnoho možností využití, jako jsou například stezky pro cyklistiku 

nebo in-line bruslení.  Nachází  se v něm také nejdelší  osvětlená in-line dráha (okruh 

dlouhý 4,2 km) a další sportovní možnosti (www.kudyznudy.cz).

Obrázek 5 Park Ladronka

Pozorování a výuka praktické části skupiny probíhala po dobu 9 týdnů. Každá 

lekce měla 90 minut a byla vždy zaměřena na jinou tématiku, aby bruslaři prošli celou 

průpravou in-line bruslení. Měření proběhlo před začátkem a po konci výuky předmětu.

Vstupní měření v laboratoři proběhlo 21. 3. 2019.

Výstupní měření v laboratoři proběhlo 30. 5. 2019.

4.6 Charakteristika absolvované výuky

Výuka  Kondiční  přípravy  na  in-linech  je  zaměřena  na  využití  in-line  bruslí 

v kondiční  přípravě  různých  sportů.  Poukazuje  na  možnosti  rozvoje  silových, 

vytrvalostních, rychlostních a koordinačních schopností. Absolventi výuky by měli být 

schopni  aplikovat  sportovní  přípravu  na  bruslích  u  různých  věkových  kategorií 

v programech  školní  tělesné  výchovy i  u  sportovců  rozdílných  sportovních  odvětví. 

Studenti jsou v jízdě na bruslích již pokročilí, nejedná se o začátečníky.

Výuka trvala 9 týdnů (tedy 18 vyučovacích hodin praxe), 90 minut 1x týdně. 

Všichni účastníci měli kvalitní brusle, vhodné oblečení a ochranné pomůcky, vždy byli 

pod dohledem vyučujícího.

Program každé vyučovací hodiny byl následující. Hodina začala rozcvičením na 

místě na trávě, zahřátí těla a příprava na hlavní část výuky. Hlavní část hodiny byla 

vždy zaměřena na jinou tématiku. V závěrečné části hodiny se studenti zdokonalovali 

v technice jízdy.
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Konkrétní náplně hodin: 

 Náplň hodiny
Lekce 1 Průprava na místě, rovnováha, brzdění a zastavování (rozcvičení, průprava 

ve  sportovní  obuvi,  průprava  na  trávě  na  bruslích,  pády a  vstávání  na 

bruslích,  průprava  na  bruslích  na  asfaltu,  všechny  způsoby  brzdění  a 

zastavování, nácvik rovnováhy na místě a na bruslích).

Lekce 2 Nácvik rovnováhy při jízdě vpřed (rozcvičení, průpravná cvičení pro jízdu 

po obou bruslích a jízdu po jedné brusli).
Lekce 3 Nácvik odrazu a jízdy vpřed (rozcvičení, základní postoj při jízdě, chůze 

na bruslích se skluzem, odrazová cvičení na trávě a na asfaltu, nesouměrné 

vlnovky vpřed (buřtíky), souměrné vlnovky vpřed, koloběžka levá a pravá, 

jízda vpřed bez pohybu paží a s doprovodným pohybem paží).

Lekce 4 Zatáčení  při  jízdě  vpřed  (rozcvičení,  průprava  pro  zatáčení,  všechny 

způsoby  zatáčení,  doprovodný  pohyb  paží,  využití  pomůcek  pro 

zdokonalování).
Lekce 5 Nácvik  jízdy  vzad  (rozcvičení,  medvědí  chůze  vzad,  souměrné  a 

nesouměrné vlnovky vzad, nácvik odrazu vzad, jízda vzad ve dvojici, obrat 

vzad za jízdy, zatáčení při jízdě vzad – překládání).

Lekce 6 Jízda ve skupině, kontrolní test výkonnosti (rozcvičení, jízda ve sníženém 

postoji, jízda ve dvojici, jízda ve skupině a střídání, test jízdy na 1500 m – 

intervalový start z klidu).
Lekce 7 Hry a  soutěže  na  in-linech  –  rozvoj  obratnosti  a  rychlosti  (rozcvičení, 

spolupráce v družstvech, motivační program na in-linech, využití pomůcek 

a terénu pro zdokonalování).
Lekce 8 Modifikace kondiční přípravy na in-linech (rozcvičení, cvičení na rozvoj 

obratnosti, síly, silové vytrvalosti, rychlosti, akcelerace, změny rychlosti).

Lekce 9 Kontrolní  test  dovedností  a  výkonnosti  (rozcvičení,  obratnostní  test 

s několika úkoly na čas, test jízdy na 1500 m – intervalový start z klidu).

Tabulka 2 Program vyučovacích hodin

4.7 Zpracování dat a vyhodnocení výsledků

Data byla z tlakové desky zaznamenána do programu RS Footscan. Odtud byla 

přepsána do programu Microsoft Office Excel, který byl také využit k úpravě číselných 

údajů a statistické analýze.
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5 VÝSLEDKY 
Hodnocenými parametry byla celková dráha středu tlakového působení (COF 

TTW – Centre of Pressure Total Travel Way) během čtyř testů vstupního měření a čtyř  

testů  výstupního  měření.  Čím  menší  jsou  naměřené  hodnoty,  tím  vyšší  je  úroveň 

rovnováhy.  Statistickou  významnost  těchto  parametrů  hodnotí  párový  t-test. Pro 

porovnání výsledků měření s jinými výzkumy byl stanoven i Rombergův index.

Testy:

1. Úzký stoj na obou nohách s otevřenýma očima po dobu 30 sekund (USOO).
2. Úzký stoj na obou nohách se zavřenýma očima po dobu 30 sekund (USZO).
3. Stoj na levé noze s otevřenýma očima po dobu 1 minuty (FLL).
4. Stoj na pravé noze s otevřenýma očima po dobu 1 minuty (FLP).

5.1 Výsledky vstupního měření
V tabulce  3  můžeme  vidět  výsledky  vstupního  měření  probandů,  tzn.  před 

zahájením kurzu na in-linech.

U prvního a zároveň nejjednoduššího testu měření USOO (úzký stoj na obou 

nohách s otevřenýma očima) byla naměřena průměrná hodnota TTW 114 mm. Studenti 

měli  mezi sebou celkem velké rozdíly,  o čemž svědčí směrodatná odchylka 25 mm. 

Vidět  to  můžeme  i  v maximálně  naměřené  hodnotě,  kterou  měl  proband  3,  jehož 

hodnota TTW byla 176 mm v rozdílu s probandem 10, který měl minimální naměřenou 

hodnotu TTW 82 mm.

Druhý  test  USZO  (Úzký  stoj  na  obou  nohách  se  zavřenýma  očima)  měl 

průměrnou hodnotu TTW 146,9 mm. V porovnání s testem, kdy mají probandi otevřené 

oči, můžeme vidět zhoršení, což znázorňuje větší náročnost testu. Zde byly ještě větší 

individuální rozdíly mezi probandy, jelikož směrodatná odchylka je 39 mm. Vidět to 

můžeme opět i na naměřeném rozdílu mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou TTW. Nejvyšší 

měl proband 6 s hodnotou TTW 212 mm a nejnižší proband 4 s hodnotou TTW 94 mm.

Třetí  test  FLL (stoj  na levé noze  s otevřenýma očima) měl  průměrnou TTW 

1318,1  mm.  Vzhledem k tomu,  že  většina  probandů  byli  praváci  (9  z 10),  můžeme 

potvrdit,  že  tento  test  byl  ze  všech  nejnáročnější,  průměr  TTW  nám  toto  tvrzení 

potvrzuje. Vidíme zde i velký rozdíl mezi jednotlivými výsledky probandů. Nejvyšší 

naměřenou hodnotu TTW měl proband 2 s hodnotou 2676 mm a nejnižší proband 4 

s hodnotou 680 mm.

Čtvrtý  test  FLP  (stoj  na  pravé  noze  s otevřenýma  očima)  měl  průměrnou 

hodnotu  TTW 1238,2  mm.  I  zde  je  velký  rozdíl  mezi  jednotlivými  měřeními,  kdy 
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nejhorším výsledkem je  hodnota  TTW u probanda  2  s hodnotou  TTW 2683  mm a 

nejlepší u probanda 10 s hodnotou TTW 713 mm.

 
USOO 
[mm]

USZO 
[mm]

FLL 
[mm]

FLP 
[mm]

Proband 1 90 153 1158 1157
Proband 2 116 178 2676 2683
Proband 3 176 156 2613 1308
Proband 4 94 94 680 1192
Proband 5 90 107 1030 986
Proband 6 119 212 1041 876
Proband 7 113 114 719 863
Proband 8 131 136 1134 1256
Proband 9 120 206 1120 1348
Proband 10 82 113 1010 713

PRŮMĚR 114 146,9 1318,1 1238,2
SMODCH 25,3456 39,4448 681,192 521,998

ROZPTYL 642,4 1555,89
464023,

1
272482,

4
MAX 176 212 2676 2683
MIN 82 94 680 713
VAR 94 118 1996 1970

Tabulka 3 Výsledky vstupního měření

Legenda:  SMODCH  –  směrodatná  odchylka;  MAX  –  maximální  hodnota;  MIN  –  

minimální hodnota; VAR – variační rozpětí.

5.2 Výsledky výstupního měření
V tabulce  4  můžeme  vidět  výsledky  výstupního  měření  probandů,  tzn.  po 

absolvování kurzu na in-linech.

U prvního testu měření USOO byla naměřena průměrná hodnota TTW 102,5 

mm. Studenti mezi sebou měli opět celkem velké rozdíly, jelikož směrodatná odchylka 

byla  25  mm.  Porovnat  to  můžeme  opět  i  podle  výsledku  maximální  a  minimální 

naměřené hodnoty. Kdy maximální hodnotu TTW 141 mm měl proband 3 a nejnižší 

hodnotu TTW 67 mm proband 10.

Druhý  test  USZO  měl  průměrnou  hodnotu  TTW  117,1  mm.  V porovnání 

s testem, kdy mají probandi otevřené oči, můžeme vidět opět zhoršení, kvůli náročnosti 

testu. I zde byly také ještě větší individuální rozdíly mezi probandy, jelikož směrodatná 

odchylka je 30 mm. Vidět to můžeme opět i na naměřeném rozdílu mezi nejvyšší a  

nejnižší hodnotou TTW. Nejvyšší měl proband 3 s hodnotou TTW 172 mm a nejnižší 

proband 5 s hodnotou TTW 76 mm.
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Třetí test FLL měl průměrnou TTW 1169 mm a opět se potvrdilo, že se jednalo o 

nejnáročnější  test.  I  zde  můžeme  vidět  velké  rozdíly  mezi  jednotlivými  výsledky 

probandů. Nejvyšší naměřenou hodnotu TTW měl proband 3 s hodnotou 2390 mm a 

nejnižší proband 4 s hodnotou 521 mm.

Čtvrtý test FLP měl průměrnou hodnotu TTW 1043,2 mm. I zde je velký rozdíl 

mezi jednotlivými měřeními, kdy nejhorším výsledkem je hodnota TTW u probanda 3 

s hodnotou TTW 1384 mm a nejlepší u probanda 10 s hodnotou TTW 689 mm.

 
USOO 1 

[mm]
USZO 1 
[mm]

FLL 1 
[mm]

FLP 1 
[mm]

Proband 1 80 92 1289 1267
Proband 2 120 134 2221 1249
Proband 3 141 172 2390 1384
Proband 4 85 82 521 812
Proband 5 69 76 803 774
Proband 6 106 140 970 1210
Proband 7 107 108 988 818
Proband 8 112 142 948 1008
Proband 9 138 135 867 1221
Proband 10 67 90 693 689

PRŮMĚR 102,5 117,1 1169 1043,2

SMODCH
25,2319

2
30,2206

9
600,398

9 239,03

ROZPTYL 636,65 913,29
360478,

8
57135,3

6
MAX 141 172 2390 1384
MIN 67 76 521 689
VAR 74 96 1869 695

Tabulka 4 Výsledky výstupního měření

Legenda:  SMODCH  –  směrodatná  odchylka;  MAX  –  maximální  hodnota;  MIN  –  

minimální hodnota; VAR – variační rozpětí.

5.3 Porovnání výsledků vstupního a výstupního měření
Tabulka 5 ukazuje porovnání výsledků vstupního a výstupního měření. Ve všech 

výsledcích čtyř testů můžeme vidět zlepšení, jelikož se hodnoty TTW u aritmetického 

průměru snížily.

U prvního testu USOO došlo ke zlepšení z průměrné hodnoty 114 mm na 102,5 

mm. Zlepšení tedy bylo o 11,5 mm a v procentuálním vyjádření o 10%. U druhého testu 

USZO došlo ke zlepšení z průměrné hodnoty 146,9 mm na 117,1 mm. Zlepšení tedy o 

29,8 mm a 20%. U třetího testu FLL došlo ke zlepšení průměrné hodnoty z 1318,1 mm 
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na 1169 mm, tedy o 149,1 mm a 11%. U čtvrtého testu FLP bylo zlepšení průměrné 

hodnoty z 1238,2 mm na 1043,2 mm o 195 mm a 16%.

 
USOO 
[mm]

USOO 1 
[mm]

USZO 
[mm]

USZO 1 
[mm]

FLL 
[mm]

FLL 1 
[mm]

FLP 
[mm]

FLP 1 
[mm]

Proband 1 99 80 153 92 1158 1289 1157 1267
Proband 2 116 120 178 134 2676 2221 2683 1249
Proband 3 176 141 156 172 2613 2390 1308 1384
Proband 4 94 85 94 82 680 521 1192 812
Proband 5 90 69 107 76 1030 803 986 774
Proband 6 119 106 212 140 1041 970 876 1210
Proband 7 113 107 114 108 719 988 863 818
Proband 8 131 112 136 142 1134 948 1256 1008
Proband 9 120 138 206 135 1120 867 1348 1221
Proband 10 82 67 113 90 1010 693 713 689

PRŮMĚR 114 102,5 146,9 117,1 1318,1 1169 1238,2 1043,2
SMODCH 25,3456 25,23192 39,4448 30,22069 681,192 600,3989 521,998 239,03
ROZPTYL 642,4 636,65 1555,89 913,29 464023,1 360478,8 272482,4 57135,36

MAX 176 141 212 172 2676 2390 2683 1384
MIN 82 67 94 76 680 521 713 689
VAR 94 74 118 96 1996 1869 1970 695

Tabulka 5 Porovnání vstupního a výstupního měření

Legenda:  SMODCH  –  směrodatná  odchylka;  MAX  –  maximální  hodnota;  MIN  –  

minimální hodnota; VAR – variační rozpětí.

Přehledně nám tyto výsledky ukazuje graf 1.
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Vstupní měření
Výstupní měření

Graf 6 Porovnání průměrů vstupního a výstupního měření
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5.4 Rombergův index
Ve vyhodnocování  výsledků  byla  určena  hodnota  Rombergova  indexu,  která 

porovnává poměr plochy při zavřených a otevřených očích úzkého stoje. Můžeme z něj 

vyvodit přínosné informace, například typ periferní nebo centrální poruchy. Dle normy 

by se hodnota měla pohybovat v rozpětí 1-1,2. 

Výsledky  Rombergovy  zkoušky  jsou  následující.  Ve  vstupním  měření  se 

v normě  pohybovali  pouze  4  probandi,  nicméně  výsledný  průměr  všech  probandů 

s hodnotou 1,26 lze do stanovené normy zařadit. 

Ve  výstupním měření  se  do  normy dostalo  již  6  probandů,  celkový  průměr 

s hodnotou  1,11  se  také  zlepšil  a  s přehledem se  nachází  ve  výsledkové normě.  To 

svědčí  o  tom,  že  u  probandů  došlo  ke  zlepšení  a  potvrzuje  to  výsledky porovnání 

vstupního a výstupního měření uváděné v kapitole 5.3 Porovnání výsledků vstupního a 

výstupního měření.

K celkovému zlepšení nebo udržení dobrého výsledku došlo u sedmi probandů.

 
ROMBERG 

USZO/USOO
ROMBERG 

USZO 1/USOO 1

Proband 1 1,5 1,1
Proband 2 1,5 1,1
Proband 3 0,8 1,2
Proband 4 1 0,9
Proband 5 1,1 1,1
Proband 6 1,7 1,3
Proband 7 1 1
Proband 8 1 1,2
Proband 9 1,7 0,9
Proband 10 1,3 1,3

PRŮMĚR 1,26 1,11
Tabulka 6 Rombergův index

Přehledně nám tyto výsledky ukazuje i graf 2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

ROMBERG USZO/USOO
ROMBERG   USZO 1/USOO 1

Graf 7 Rombergův index
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5.5 Individuální výsledky probandů

Mezi  jednotlivými  studenty byly patrné  rozdíly během různých typů měření. 

Někteří se zlepšili výrazně, jiní příliš ne. Nicméně u žádné z osob nedošlo k tomu, že by 

se ve všech testech zhoršila. Naopak 4 osoby se zlepšily ve všech testech. Konkrétní 

výsledky jednotlivých probandů jsou následující.

Proband 1 se zlepšil v testech USOO a USZO, zatímco v testech FLL i FLP se 

zhoršil.  Ve  výstupním měření  se  zlepšil  i  jeho  Rombergův  index  z hodnoty  1,5  na 

hodnotu 1,1, která se již pohybuje v normě.

 
USOO 
[mm]

USOO 1 
[mm]

USZO 
[mm]

USZO 1 
[mm]

FLL 
[mm]

FLL 1 
[mm]

FLP 
[mm]

FLP 1 
[mm]

Proband 1 99 80 153 92 1158 1289 1157 1267
Tabulka 7 Výsledky probanda 1
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Graf 8 Proband 1 - Porovnání vstupního a výstupního měření

Proband 2 se zhoršil v testu USOO, ale ve všech zbylých testech se zlepšil. Zlepšila se i 

jeho hodnota Rombergova indexu z 1,5 na 1,1 a tato hodnota se již pohybuje v normě.

 
USOO 
[mm]

USOO 1 
[mm]

USZO 
[mm]

USZO 1 
[mm]

FLL 
[mm]

FLL 1 
[mm]

FLP 
[mm]

FLP 1 
[mm]

Proband 2 116 120 178 134 2676 2221 2683 1249
Tabulka 8 Výsledky probanda 2
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Graf 9 Proband 2 - Porovnání vstupního a výstupního měření

Proband 3 se zlepšil v testu USOO a FLL, zatímco v testech USZO a FLP došlo ke 

zhoršení. Jeho hodnota Rombergova indexu se však zlepšila z 0,8 na 1,2 a vešla se do 

dané normy.

 
USOO 
[mm]

USOO 1 
[mm]

USZO 
[mm]

USZO 1 
[mm]

FLL 
[mm]

FLL 1 
[mm]

FLP 
[mm]

FLP 1 
[mm]

Proband 3 176 141 156 172 2613 2390 1308 1384
Tabulka 9 Výsledky probanda 3
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Graf 10 Proband 3 - Porovnání vstupního a výstupního měření
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Proband 4 se zlepšil ve všech testech a jeho výsledky USZO, FLL a FLL 1 byly nejlepší 

ze všech. V Rombergově zkoušce však došlo ke zhoršení z normového výsledku 1 na 

0,9.

 
USOO 
[mm]

USOO 1 
[mm]

USZO 
[mm]

USZO 1 
[mm]

FLL 
[mm]

FLL 1 
[mm]

FLP 
[mm]

FLP 1 
[mm]

Proband 4 94 85 94 82 680 521 1192 812
Tabulka 10 Výsledky probanda 4
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Graf 11 Proband 4 - Porovnání vstupního a výstupního měření

Proband 5 se zlepšil ve všech testech a jeho výsledek USZO 1 byl nejlepší ze všech. 

Rombergův index byl v normě v obou testech s hodnotou 1,1.

 
USOO 
[mm]

USOO 1 
[mm]

USZO 
[mm]

USZO 1 
[mm]

FLL 
[mm]

FLL 1 
[mm]

FLP 
[mm]

FLP 1 
[mm]

Proband 5 90 69 107 76 1030 803 986 774
Tabulka 11 Výsledky probanda 5
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Graf 12 Proband 5 - Porovnání vstupního a výstupního měření

Proband 6 se zhoršil v testu FLP, ale ve všech zbylých testech se zlepšil. Došlo u něj ke 

zlepšení  v Rombergově  indexu  z hodnoty  1,7  na  1,3,  ale  ani  s tímto  výsledkem se 

nevešel do normy.

 
USOO 
[mm]

USOO 1 
[mm]

USZO 
[mm]

USZO 1 
[mm]

FLL 
[mm]

FLL 1 
[mm]

FLP 
[mm]

FLP 1 
[mm]

Proband 6 119 106 212 140 1041 970 876 1210
Tabulka 12 Výsledky probanda 6
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Graf 13 Proband 6 - Porovnání vstupního a výstupního měření
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Proband 7 se zhoršil v testu FLL, ale ve všech zbylých testech se zlepšil. Udržel se i 

v normě Rombergovy zkoušky s totožným výsledkem 1.

 
USOO 
[mm]

USOO 1 
[mm]

USZO 
[mm]

USZO 1 
[mm]

FLL 
[mm]

FLL 1 
[mm]

FLP 
[mm]

FLP 1 
[mm]

Proband 7 113 107 114 108 719 988 863 818
Tabulka 13 Výsledky probanda 7
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Graf 14 Proband 7 - Porovnání vstupního a výstupního měření

Proband 8 se zhoršil v testu USZO, ale ve všech zbylých testech se zlepšil. Udržel se i 

v normě Rombergovy zkoušky s  výsledkem 1 ze vstupního měření a výsledkem 1,2 

z výstupního měření.

 
USOO 
[mm]

USOO 1 
[mm]

USZO 
[mm]

USZO 1 
[mm]

FLL 
[mm]

FLL 1 
[mm]

FLP 
[mm]

FLP 1 
[mm]

Proband 8 131 112 136 142 1134 948 1256 1008
Tabulka 14 Výsledky probanda 8
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Graf 15 Proband 8 - Porovnání vstupního a výstupního měření

Proband 9 se zlepšil  ve všech testech a  došlo u něj  i  k velkému zlepšení v hodnotě 

Rombergova indexu z hodnoty 1,7 na 0,9. V normě hodnot se však nenacházel.

 
USOO 
[mm]

USOO 1 
[mm]

USZO 
[mm]

USZO 1 
[mm]

FLL 
[mm]

FLL 1 
[mm]

FLP 
[mm]

FLP 1 
[mm]

Proband 9 120 138 206 135 1120 867 1348 1221
Tabulka 15 Výsledky probanda 9
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Graf 16 Proband 9 - Porovnání vstupního a výstupního měření
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Proband 10 se zlepšil ve všech testech a jeho výsledky USOO, USOO 1, FLP a FLL 1 

byly nejlepší  ze  všech.  Udržel  si  stejnou hodnotu Rombergova indexu,  ale  do dané 

normy se nevešel.

 
USOO 
[mm]

USOO 1 
[mm]

USZO 
[mm]

USZO 1 
[mm]

FLL 
[mm]

FLL 1 
[mm]

FLP 
[mm]

FLP 1 
[mm]

Proband 10 82 67 113 90 1010 693 713 689
Tabulka 16 Výsledky probanda 10
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Graf 17 Proband 10 - Porovnání vstupního a výstupního měření

5.6 Výsledky jednotlivých testů
U testu USOO se 8 probandů zlepšilo a 2 zhoršili. Nejlepší výsledky testu měl 

proband 10. V celkovém hodnocení došlo u tohoto testu ke zlepšení o 10%.
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Graf 18 Výsledky testu USOO

U testu USZO se 8 probandů zlepšilo a 2 zhoršili. Nejlepší výsledky testu USZO 

měl proband 4 a testu USZO 1 proband 5. Celkově však nejlépe dopadl proband 4.  

V celkovém hodnocení došlo u tohoto testu ke zlepšení o 20%, což je nejvíce ze všech 

testů.
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Graf 19 Výsledky testu USZO

U testu FLL se 8 probandů zlepšilo a 2 zhoršili.  Nejlepší výsledky testu měl 

proband 4. V celkovém hodnocení došlo u tohoto testu ke zlepšení o 11%.
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Graf 20 Výsledky testu FLL

U testu FLP se 7 probandů zlepšilo a 3 zhoršili.  Nejlepší výsledky testu měl 

proband 10. V celkovém hodnocení došlo u tohoto testu ke zlepšení o 16%.
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Graf 21 Výsledky testu FLP

5.7 Statistické vyhodnocení
Ke statistickému  vyhodnocení  dat  byl  použit  t-test,  konkrétně  párový  t-test. 

Hladina  statistické  významnosti  byla  stanovena  p < 0,05  a  byla  testována  nulová 

hypotéza.
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Test USOO měl hladinu statistické významnosti vypočítanou t-testem 0,0343. 

Z tohoto výsledku můžeme vidět,  že hodnota je nižší  a platí  tedy  p < 0,05.  Nulová 

hypotéza tedy byla zamítnuta a test je statisticky významný. Hypotéza 1 byla potvrzena.

Test USZO měl hladinu statistické významnosti  vypočítanou t-testem 0,0153. 

Z tohoto výsledku můžeme vidět,  že hodnota je nižší  a platí  tedy  p < 0,05.  Nulová 

hypotéza tedy byla zamítnuta a test je statisticky významný. Hypotéza 2 byla potvrzena.

Test  FLL měl  hladinu  statistické  významnosti  vypočítanou  t-testem  0,0533. 

Z tohoto výsledku můžeme vidět, že hodnota je vyšší a neplatí tedy p < 0,05. Nulová 

hypotéza  nebyla  zamítnuta  a  test  není  statisticky  významný.  Hypotéza  3  nebyla 

potvrzena.

Test  FLP měl  hladinu  statistické  významnosti  vypočítanou  t-testem  0,2311. 

Z tohoto výsledku můžeme vidět, že hodnota je vyšší a neplatí tedy p < 0,05. Nulová 

hypotéza  nebyla  zamítnuta  a  test  není  statisticky  významný.  Hypotéza  4  nebyla 

potvrzena.

Výsledky t-testu ukazuje tabulka 17.

 
USOO 
[mm]

USOO 1 
[mm]

USZO 
[mm]

USZO 1 
[mm]

FLL 
[mm]

FLL 1 
[mm]

FLP 
[mm]

FLP 1 
[mm]

Proband 1 99 80 153 92 1158 1289 1157 1267
Proband 2 116 120 178 134 2676 2221 2683 1249
Proband 3 176 141 156 172 2613 2390 1308 1384
Proband 4 94 85 94 82 680 521 1192 812
Proband 5 90 69 107 76 1030 803 986 774
Proband 6 119 106 212 140 1041 970 876 1210
Proband 7 113 107 114 108 719 988 863 818
Proband 8 131 112 136 142 1134 948 1256 1008
Proband 9 120 138 206 135 1120 867 1348 1221
Proband 10 82 67 113 90 1010 693 713 689

PRŮMĚR 114 102,5 146,9 117,1 1318,1 1169 1238,2 1043,2

SMODCH 25,3456 25,23192 39,4448 30,22069 681,192
600,398

9 521,998 239,03

ROZPTYL 642,4 636,65 1555,89 913,29 464023,1
360478,

8 272482,4 57135,36
t-test 0,0343 0,0153 0,05331 0,23114

významnost p < 0,05
Tabulka 17 Statistická významnost dle párového t-testu
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5.8 Shrnutí výsledků
Testovaný  soubor  tvořilo  10  studentů  FTVS,  kteří  se  zúčastnili  devíti 

vyučovacích hodin předmětu - Kondiční příprava na in-linech. Díky tomu u nich došlo 

ke změnám v úrovni rovnovážných schopností.

I přes to, že jednotlivé výsledky probandů byly různé, někdo se zlepšil, někdo 

ne,  v  celkovém průměru  došlo  ke  zlepšení  ve  všech  čtyřech  testech.  4  probandi  se 

dokonce zlepšili ve všech testech a nikdo se nezhoršil ve všech testech. 

Zlepšení bylo následující. V testu USSO se průměrný výsledek z hodnoty 114 

mm zlepšil na 102,5 mm. U testu USZO se průměrný výsledek z hodnoty 146,9 mm 

zlepšil na 117,1 mm. V testu FLL došlo ke zlepšení z průměrného výsledku 1318,1 mm 

na 1169 mm. A u posledního testu FLP došlo ke zlepšení průměrného výsledku z 1238,2 

mm na 1043,2 mm.

V procentuálním vyjádření  došlo  ke  zlepšení  takto.  U testu  USOO došlo  ke 

zlepšení o 10% u testu USZO o 20% u testu FLL o 11% a u testu FLP o 16%. Tyto 

výsledky nám ukazují zlepšení, které ale není nijak výrazné. K podrobnému vyjádření 

dojde v diskuzi.

Ke  zlepšení  došlo  i  v rámci  Rombergovy  zkoušky,  která  byla  po  vstupním 

měření  v průměru 1,26  a  po  výstupním měření  v průměru 1,11.  Oba výsledky byly 

v normě tohoto indexu.

Párový  t-test  statistické  významnosti  nám  vyhodnotil  výsledky  testů  takto. 

V testu USOO byla zjištěna statistická významnost, jelikož výsledek 0,0343 je nižší než 

p < 0,05.  V testu  USZO byla  také  zjištěna  statistická  významnost,  jelikož  výsledek 

0,0153 je nižší než p < 0,05. V testu FLL nebyla zjištěna statistická významnost, jelikož 

výsledek 0,0533 je  vyšší  než  p < 0,05.  V testu FLL také nebyla  zjištěna statistická 

významnost, jelikož výsledek 0,2311 je vyšší než p < 0,05.
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6 DISKUZE 
Cílem  této  diplomové  práce  bylo  vypozorovat  změnu  úrovně  rovnováhy  u 

studentů FTVS po dvouměsíční výuce na in-linech.

Do výzkumu byli  vybráni  studenti,  kteří  se  přihlásili  na předmět  -  Kondiční 

příprava na in-linech. Z osmnácti studentů jich 10 splnilo podmínky a dokončilo obě 

měření  - vstupní a výstupní. Věkový průměr studentů byl 21 let.

Položili  jsme  si  vědeckou  otázku,  která  zněla:  „Lze  pomocí  výuky  in-line 

bruslení ovlivnit rovnovážné schopnosti u mladých, zdravých, aktivních lidí, studujících 

sportovní fakultu?“

Na tuto otázku si můžeme odpovědět, že ano. Pomocí výuky in-line bruslení lze 

ovlivnit rovnovážné schopnosti mladých lidí. K tomuto závěru jsme došli pomocí čtyř 

testů  vstupního  a  čtyř  testů  výstupního  měření  na  přístroji  zvaném  Footscan,  kdy 

průměrné hodnoty TTW se ve všech výstupních testech zlepšily.
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Jednotlivé výsledky však byly rozdílné. Někteří probandi se zlepšili výrazně, jiní 

málo a někteří vůbec. Proč tomu tak je, si můžeme vysvětlit jednoduše. Jeden z důvodů 

nám uvádí publikace Motorické schopnosti od Měkoty a Novosada (2005). Ti se ve své 

publikaci zabývají ontogenetickým vývojem koordinačních schopností a rozdíly v jejich 

úrovni  podle  pohlaví.  Vychází  z průměrných  hodnot  celé  populace  bez  ohledu  na 

jednotlivé koordinační schopnosti a ukazují nám, že rozdíly v pohlaví i věku se nachází. 

S tímto tvrzením tedy po zpracování práce souhlasím. Podrobně to vysvětluje Roth a 

Winter  (2002).  Ve své  publikaci  vymezili  pět  vývojových fází  celoživotního vývoje 

koordinačních schopností. První je fáze víceméně lineárního vzestupu, který nastává ve 

věku od 4 do 11/13 let. Tato fáze je typická strmým vzestupem, jelikož dozrává nervová 

soustava a vývoj analyzátorů předbíhá ostatní růstové procesy. Pomáhá tomu i nárůst 

koncentrace,  pozornosti  a  spontánní  mobilita  dítěte.  Ve druhé  fázi,  která  se  nazývá 

instabilita a nové přizpůsobení, můžeme vidět již rozdíly ve věku a pohlaví. U dívek 

nastává během 11-13 let, u chlapců později ve věku 12-15 let. Tato fáze je ovlivněna 

pubescencí a dochází zde ke zpomalení rozvoje, často až k dočasnému zastavení. Toto 

období je charakteristické koordinační nestabilitou v důsledku přizpůsobování se novým 

tělesným změnám. Ve třetí fázi nazývající se plné vyjádření, u dívek ve věku 13-17, u 

chlapců ve věku 15-19 nastává další pozitivní rozvoj. Fáze nestabilnosti je již ukončena 

a může nastat progrese stejně tak výrazná, jako před pubertou. Může však také nastat 

období, kdy je již dosaženo celoživotního maxima koordinačních schopností. Uplatňují 

se  zde  osobnostní  rysy  a  rozdíly  mezi  jednotlivci  jsou  velké.  Další  fází  je  fáze 

relativního udržení úrovně. Věkové rozdíly pohlaví se srovnávají, tato fáze nastává ve 

věku 17/19-30/35 let. Toto období je obdobím relativního udržení dosažené koordinace, 

nastává stálé období a schopnosti se nemění snadno jako u předchozích fází. Poslední 

fází je pozvolná involuce, která nastává ve stáří.

Právě tato teorie nám poukazuje na to, proč výsledky mezi jedinci byly rozdílné 

a proč nedošlo k výrazným zlepšením. Ti, kterým se první test příliš nepovedl, dosáhli 

velkých změn, jelikož se ve druhém měření dostali na lepší (normální úroveň). Nicméně 

byli i jedinci, kteří dosáhli výborných výsledků vstupního měření a výstupním měřením 

si je buď udrželi, nebo je zlepšili málo výrazně. To může být dáno také tím, že to byli 

aktivní  sportovci,  studenti  FTVS,  kteří  se  denně  věnují  nejrůznějším  fyzickým 

aktivitám,  a  očekává se od nich určitá  úroveň stability,  jak ve  své bakalářské  práci 

zmiňuje Šimková (2010), která posuzovala parametry stability u chodců na slackline a 

já s tímto tvrzením souhlasím.
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Po  zamyšlení  nad  výše  uvedeným  textem  o  vývoji  koordinace  souhlasím  s 

teoretickými poznatky, nicméně je potřeba se zamyslet i nad tím, jak to, že ke změnám 

úrovně rovnováhy došlo, i když teorie tvrdí, že by měla být již stálá a příliš se neměnit?

K tomu,  aby  změny  stability  byly  výrazné,  bychom  museli  program  výuky 

zaměřit  zcela  jen na  trénink a  intervenci  přímo v oblasti  koordinace.  Tyto  možnosti 

ovlivnění posturální stability testovala ve své diplomové  práci Kratochvílová (2017). 

Zabývala  se  skupinovým  cvičením  v délce  pěti  týdnů,  zaměřeným  na  zlepšení 

rovnováhy u  seniorů  a  očekávala  změnu  úrovně posturální  stability.  Měřila  také  na 

přístroji  Footscan.  S touto  diplomovou  prací  bych  ráda  porovnala  získaná  data  a 

výsledky. Kratochvílová zjistila, že i když u této skupiny seniorek by mělo docházet 

k postupnému zhoršování stability (jak je uvedeno výše - v textu o vývoji koordinace), 

tak cíleným cvičením naopak došlo ke zlepšení úrovně. Toto zjištění potvrzuje i mnou 

zjištěné výsledky zlepšení,  i  když teorie  tvrdila,  že  v dané věkové kategorii  (21 let) 

příliš nedochází ke změnám. Může to být ale také tím, že tyto změny jsou aktuální, 

přeci  jen  studenti  jsou  sportovci  a  právě  dokončili  pravidelnou  výuku na  in-linech, 

úroveň jejich koordinačních schopností může být po delší časové prodlevě zase zpátky 

na stálé úrovni, jak tomu tvrdí teorie.

Kratochvílová ve své práci také použila Rombergovu zkoušku, ke zjištění, zda 

seniorky spadají  do dané normy.  Její  zjištění  odpovídá jen individuálním zlepšením, 

zatímco průměr celé skupiny se zhoršil.  V mojí diplomové práci došlo ke zlepšení a 

udržení celkového průměru probandů v normě. Tyto výsledky potvrzují teorii udržení 

rovnováhy ve věku dospělosti, zatímco seniorky potvrdily teorii involuce stability ve 

stáří.

Rombergovu  zkoušku  ve  své  bakalářské  práci  použila  i  Kořínková  (2009), 

nicméně se setkala s rozdílným typem definice Rombergova indexu a její výsledky se 

definičně  liší  s těmi  mými.  Ve  své  práci  doporučila  sjednotit  definice  a  já  s jejím 

tvrzením souhlasím.

Abychom  zjistili,  zda  byl  tento  výzkum  statisticky  významný,  byla  použita 

metoda statistického vyhodnocení pomocí párového t-testu. Byly stanoveny 4 hypotézy:

H1: Cílenou  výukou  v délce  devíti  týdnů  dojde  u  skupiny  studentů  ke  statisticky 

významnému  snížení  hodnoty  TTW  v úzkém  stoji  s otevřenýma  očima  na  hladině 

statistické významnosti p < 0,05.
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Tato  hypotéza  byla  potvrzena,  jelikož  test  USOO  měl  hladinu  statistické 

významnosti vypočítanou t-testem v hodnotě 0,0343. Z tohoto výsledku můžeme vidět, 

že hodnota je nižší a platí tedy p < 0,05.

H2: Cílenou  výukou  v délce  devíti  týdnů  dojde  u  skupiny  studentů  ke  statisticky 

významnému  snížení  hodnoty  TTW v úzkém  stoji  se  zavřenýma  očima  na  hladině 

statistické významnosti p < 0,05.

Tato  hypotéza  byla  potvrzena,  jelikož  test  USZO  měl  hladinu  statistické 

významnosti vypočítanou t-testem v hodnotě 0,0153. Z tohoto výsledku můžeme vidět, 

že hodnota je nižší a platí tedy p < 0,05.

H3: Cílenou  výukou  v délce  devíti  týdnů  dojde  u  skupiny  studentů  ke  statisticky 

významnému  snížení  hodnoty  TTW  ve  stoji  na  levé  noze  s otevřenýma  očima  na 

hladině statistické významnosti p < 0,05.

Tato  hypotéza  nebyla  potvrzena,  jelikož  test  FLL  měl  hladinu  statistické 

významnosti vypočítanou t-testem 0,0533. Z tohoto výsledku můžeme vidět, že hodnota 

je vyšší a neplatí tedy p < 0,05.

H4: Cílenou  výukou  v délce  devíti  týdnů  dojde  u  skupiny  studentů  ke  statisticky 

významnému snížení  hodnoty TTW ve  stoji  na  pravé  noze  s otevřenýma  očima  na 

hladině statistické významnosti p < 0,05.

Tato  hypotéza  nebyla  potvrzena,  jelikož  test  FLP  měl  hladinu  statistické 

významnosti vypočítanou t-testem 0,2311. Z tohoto výsledku můžeme vidět, že hodnota 

je vyšší a neplatí tedy p < 0,05.

Z výsledků  této  práce  nelze  vyvozovat  obecně  platné  závěry,  jelikož  chybí 

porovnání  výsledků  s necvičící  kontrolní  skupinou  a  intervence  byla  provedena  na 

malém výzkumném vzorku. Dále také nebylo zohledněno, zda osoby absolvovaly pouze 

předmět  Kondiční  přípravy  na  in-linech  nebo  zda  se  i  nadále  věnovali  jiným 

pohybovým aktivitám, které by tyto výsledky také mohly ovlivnit.
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7 ZÁVĚR

Tato  diplomová  práce  si  kladla  za  cíl  zjistit,  zda  dojde  ke  změně  úrovně 

rovnovážných  (koordinačních)  schopností  po  přípravě  na  in-linech,  respektive  po 

absolvování výuky předmětu Kondiční příprava na in-linech v délce 9 týdnů, cílenou 

přípravou u mladých lidí, studujících sportovní školu FTVS.

K pozorování  a  měření  byli  vybráni  studenti,  kteří  se  přihlásili  na  předmět. 

Z osmnácti studentů 10 splnilo podmínky a kompletně dokončilo předmět, včetně obou 

měření. Jejich průměrný věk byl 20,8 let.

Zjistili jsme, že ke zlepšení došlo. Průměr všech měřených probandů se ve všech 

výstupních výsledcích testů zlepšil, což jednoduše odpovídá na otázku, že ke zlepšení 

došlo. Nicméně tento výzkum bylo důležité potvrdit i statisticky. Byly k tomu stanoveny 
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4 hypotézy, z nichž dvě byly potvrzeny a dvě potvrzeny nebyly. Může to být i tím, jak je 

uváděno  v diskuzi,  že  úroveň  koordinačních  schopností  se  s věkem vyvíjí,  nicméně 

v určitém věku již stagnuje a je velmi těžké ji nějak změnit či ovlivnit. Studenti byli ve 

věku v průměru 20,8 let  a  u  nich  ke  změnám koordinačních  schopností  dochází  už 

zřídka. Dalo by se říci, že výuka nebo trénink by musela být intenzivnější a zaměřena 

výhradně  na  koordinační  schopnosti,  aby  došlo  ve  všech  testech  ke  statisticky 

významným změnám.

I přes to,  že dvě hypotézy byly potvrzeny a dvě hypotézy nebyly potvrzeny, 

považuji tento výzkum za kladný a diplomová práce splnila má očekávání. Studenti se 

výsledkově  zlepšili,  což  poukazuje  na  to,  že  kondiční  bruslení  má  smysl  nejen 

z hlediska sportovní  aktivity,  která  podporuje naše zdraví  po stránce kondiční,  ale  i 

v mnoha dalších ohledech a koordinace nebude jen jediným významným plusem. 

Na závěr  bych mohla říci,  že  díky tomuto výzkumu jsme si  odpověděli  i  na 

otázky,  zda  by in-line  bruslení  mohlo  pomoci  lidem se zhoršenou rovnováhou,  aby 

došlo k jejímu zlepšení. Tato práce potvrzuje, že ano.

Díky této  práci  jsem se  naučila  mnoho  nového,  jak  po  teoretické,  tak  i  po 

praktické stránce. Seznámila jsem se s prací v laboratoři sportovní motoriky, která mi 

přinesla  mnoho  zkušeností  a  pohled  na  sport  zase  z jiné  stránky.  Dnešní  doba nám 

nabízí mnoho možností, jak sport a jeho zázemí stále více vylepšovat, aby docházelo ke 

stále lepším výsledkům. Otázkou je, kde se ale nachází hranice, kdy je již lepší sport 

nechat samotným sportem pro radost, bez zjišťování, co by mohlo být ještě lepší.
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