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Abstrakt 

Autor: Jiří Bešťák 

Název: Vliv obuvi na chůzi a běhu pacientů s amputací 

Cíle: Cílem bakalářské práce je posouzení vlivu obuvi na chůzi o protéze, a vytvořit tak 

základní pohled k tomuto tématu. Práce je zaměřena na působení anterio-posteriorní složky 

reakční síly od podložky a na její změny u jednotlivých typů obuvi. 

Metody: Studie se zúčastnili čtyři probandi (tři muži, jedna žena) s transtibiální amputací 

a exartikulací v kolenním kloubu. Věk probandů byl od 20 do 60 let. Podmínky výběru 

probandů do výzkumného souboru jsou transtibiální nebo transfemorální amputace, stupeň 

aktivity probanda větší než dva, nepřítomnost akutního onemocnění, úrazu, či momentálního 

omezení. Jednalo se o jednorázová měření, která byla uskutečněna v laboratoři biomechaniky 

extrémních zátěží na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Předmětem měření 

bylo získání kinematických dat z reakčních sil od podložky prostřednictvím silových desek 

značky Kistler. Získaná data byla exportována ze softwaru Qualisys Track Manager přes 

textový dokument do programu MS Excel, kde se data vhodně upravovala pro jejich následné 

zpracovaní a vyhodnocení v softwaru MATLAB. Výsledná data byla u všech probandů 

porovnána individuálně. 

Výsledky: Výsledky práce ukázali, že chůze v teniskách neovlivnila anterio-posteriorní složku 

reakčních sil během stojné fáze krokového cyklu. Při chůzi naboso spíše nebyla anterio-

posteriorní složka ovlivněna. Při chůzi v trekové obuvi spíše byla anterio-posteriorní složka 

ovlivněna. Avšak ve všech případech by bylo nutné provést měření s výrazně větším počtem 

probandů pro jednoznačné potvrzení nebo vyvrácení výsledků práce. Přesto výsledky práce 

v souladu s výsledky jiných autorů ukázaly, že existuje nezanedbatelný vliv typu obuvi na chůzi 

uživatelů protéz dolních končetin. 

Klíčová slova: chůze o protéze, vliv obuvi, anterio-posteriorní složka reakčních sil, kinematika 

chůze  

  



Abstract 

Author: Jiří Bešťák 

Title: The effect of footwear on walking and running of patients with an amputation 

Objective: The main objective of this bachelor thesis is assess the effect of footwear on 

prosthetic gait and make view of this theme. The thesis is focused on anterior posterior ground 

reaction force and its changes with variations of footwear. 

Methods: Four probands (one woman, three men) with transtibial and transfemoral amputation 

participated at the study. Their age was 20 to 60 years during the study. A condition for 

inclusion in the study was people with transtibial/transfemoral amputation, degree of activity 

greater than two, absence of subjective symptoms, traumatic injury. The issue is one-time 

measurements in the extreme load laboratory at FTVS UK. Kinematics dats from the Kistler 

force plates are subject to measurements. The obtained data were exported from Qualisys Track 

Manager software througt the text document into MS Excel. The data were appropriately 

adjusted for subsequent processing and evaluation in MATLAB. The resulting data were 

compared individual. 

Results: The results demonstrated that flat shoe did not affect anterior posterior ground reaction 

force. Barefoot gait rather did not affect anterior posterior ground reaction force. Gait on hiking 

shoe rather affected anterior posterior ground reaction force. In all cases measurements would 

have to be carried out with more probands to confirm or refute the claim. The results of the 

bachelor thesis together with the results of other authors showed that there is a significant 

influence of the type of footwear on walking of patients with an amputation. 

Keywords: prosthetic gait, effect of footwear, anterior posterior ground reaction force, 

kinematics of walking 
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SEZNAM ZKRATEK 

COP center of pressure 

DK  dolní končetina 

ESAR energy storage and return 

Fy anterio-posteriorní složka reakčních sil 

KK  kolenní kloub 

m.  musculus 

mm. musculi 

SACH solid ankle cushion heel  

SAFE  stationary attachment flexible endoskeletal 

SD  směrodatná odchylka 

TT  transtibiální 

TF transfemorální
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1 ÚVOD 

Bakalářskou práci s názvem „Vliv obuvi na chůzi a běhu pacientů s amputací“ jsem si zvolil na 

základě zkušeností s mnoha typy obuvi během mé závodní běžecké kariéry a touhou propojit 

protetickou praxi s biomechanikou člověka. Tak jak se čím dál tím více vytváří modernější 

a sofistikovanější komponenty protéz s cílem co nejlépe nahradit zdravou končetinu a vrátit tím 

pacienty s amputací dolních končetin do normálního života, vzniká tak i čím dál tím více studií, 

zaměřených na řadu problematik, týkajících se protetiky. Jednou z nich je i výběr obuvi pro 

pacienty používající protézy a jejich vliv na chůzi a běh. Pro bakalářskou práci jsem se zaměřil 

na transfemorální a transtibiální amputace. 

Pacienti po amputaci dolní končetiny se v rámci rehabilitace znovu učí chůze s protézou tak, 

aby zvládli chůzi jak v interiéru, tak i v exteriéru.  Rozhodujícím faktorem výsledné 

biomechaniky pacienta při chůzi i běhu je výška amputace. V dnešní době lidé s protézou 

dokáží nejen chodit, ale i běhat a vykonávat řadu ostatních sportů. Při chůzi nebo běhu 

s protézou je jako u většiny lidí důležitá obuv, která svojí stavbou ovlivňuje jednotlivé fáze 

krokového cyklu. Jak ovlivňuje obuv naší chůzi a běh můžeme zjistit prostřednictvím 

přístrojové techniky, která měří a zaznamenává různé kinetické a kinematické údaje. Mezi 

nejpoužívanější přístroje patří kinematická analýza Qualisys, silové desky Kistler, nebo tlakové 

desky Footscan.  

Je výběr obuvi důležitým faktorem ovlivňující chůzi a běh u pacientů s transtibiá lní 

a transfemorální amputací? Jaká obuv je nevhodnější pro chůzi a jaká pro běh? Jak ovlivní 

různé typy obuvi chůzi a běh pacientů? 

V současné době je k dispozici mnoho vědeckých prací zabývajících se vlivem obuvi na 

různých parametrech chůze nebo běhu, avšak skoro žádná z nich přímo nesouvisí s chůzí 

a během pacientů s protézou. 

První polovina práce obsahuje teoretická východiska, jejichž cílem je vypracování rešerše 

informačních zdrojů zabývající se touto problematikou a vytvoření souhrnu informac í, 

týkajících se anatomie, biomechaniky, chůze a běhu na zvolené téma bakalářské práce.  

Druhou polovinu práce tvoří experimentální část, jenž obsahuje detailní popsaní metodiky 

a vyhodnocení výsledků jednotlivých probandů se závěry práce. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je posouzení vlivu obuvi na chůzi o protéze a vytvořit tak základní pohled k tomuto 

tématu. Východiskem práce jsou pak níže vypsané dílčí úkoly. 

2.1 Úkoly práce 

1. Získání a přehledné zpracování doposud publikované související domácí a zahraniční 

literatury 

2. Provedení vlastního experimentu 

3. Vyhodnocení, interpretace a diskuze ze získaných dat 

2.2 Hypotézy 

H1: Chůze naboso ovlivní anterio-posteriorní složku reakčních sil od podložky během stojné 

fáze krokového cyklu v porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. 

H2: Chůze v teniskách neovlivní anterio-posteriorní složku reakčních sil od podložky během 

stojné fáze krokového cyklu v porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. 

H3: Chůze v trekové obuvi ovlivní anterio-posteriorní složku reakčních sil od podložky během 

stojné fáze krokového cyklu v porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Anatomické hledisko 

3.1.1 Soustava kosterní a svalová 

Kostra člověka tvoří důležitou oporu těla, která je nezbytná pro jeho pohyb, a zároveň je nosnou 

strukturou, na níž se upínají svaly (Dylevský, 2009b, s. 71). Podle Čiháka (2016, s. 103) je 

skeleton pevná a pohyblivá opora těla složená z kostí, jenž tvoří pasivní pohybový aparát.  

Hlavní funkcí skeletu z hlediska bipedální lokomoce je systém pák, který má uplatnění zejména 

na končetinách. Systém pák se skládá z kostí spojenými pohyblivými klouby, přičemž pevný 

opěrný bod představuje osa kloubu a rameno páky samotná kost. Kosti tak při pohybu těla 

představují pasivní složku, které jsou doplněny a funkčně spjaty s aktivní složkou – aktivním 

pohybovým aparátem, tvořeným kosterním svalstvem – příčně pruhovanou svalovou tkaní 

schopnou kontrakce. Spojení kostí může být dvojí, plynulé a dotykové. Plynulé kosti jsou 

spojeny na celé kontaktní ploše vazivem, chrupavkou, nebo kostí. Dotykové spojení je spojení 

pohyblivé, jelikož se kosti dotýkají styčnými plochami, které jsou spojeny vazivem 

a označujeme ho jako kloubní spojení, potažmo kloub (Čihák, 2016; Dylevský 2009b). Jedná 

se o sofistikovanou funkční jednotku, umožňující velký rozsah pohybů artikulujících kostí 

(Bartoníček a Heřt, 2004, s. 16). 

3.1.2 Stavba dolní končetiny 

Dolní končetiny jsou orgánem opory pro přijímaní či poskytnutí pohybové energie, dále 

orgánem bipedální lokomoce či orgánem zajišťující posturální aktivitu. (Dylevský, 2009b, 

s 171.; 2009a, s. 195; Véle,2006, s. 241).  

Důsledkem výše popsaných funkcí dolní končetiny je pevnější kostra s velkými svalovými 

skupinami, avšak se sníženou pohyblivostí kloubů DK, která má roli v poskytnutí lepší stability 

vzpřímeného těla. Východiskem pro stabilní stoj je fixace dolních končetin v extenzi, jenž je 

nejvýhodnější díky minimálním nárokům, kladených na aktivitu antigravitačních svalů. 

Zatěžující síla pak směřuje do vertikálně a paralelně orientovaných kostí DK.  Pánev, složená 

z kostí pletence DK a kosti křížové, tvoří strukturu přenášející síly vzpřímeného trupu na 

pohybující se DK. Vlivem rigidního prstence kostí, tvořící pánev, jsou z hlediska pohybu 

významné kyčelní klouby, které přenáší pohyb na bederní páteř a obráceně. Důsledkem je 

aktivní činnost dolních skupin zádových svalů při pohybu. Důležitým faktorem pro vzpřímenou 

polohu těla je pánevní sklon, který se mění v závislosti na délce DK. Femur je typickou dlouhou 

kostí a zároveň i nejdelší kostí v těle, jejíž mohutná stavba odpovídá zatížení trupu, kterému je 
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vystavena. Bérec tvoří dvě kosti-tibie a fibula, z nichž pouze tibie tvoří nosnou část, protože je 

také jako jediná kloubně spojena s femurem. Pohyb obou kostí je minimalizován, jelikož při 

chůzí slouží bérec ke zkracování DK. Další důležitou strukturou v rámci stavby DK je noha, 

která je přizpůsobena bipedální lokomoci. Zároveň je méně pohyblivá oproti jiným řádům 

u savců. Lidská noha funguje jako přenosný článek, kde se propulzní síla bérce přenáší na 

podložku, přičemž její příčná a podélná klenba zajišťuje pružnost chůze, a je tak elastickým 

článkem DK (Dylevský, 2009b). 

3.1.3 Chůze s  amputací 

Podle Ventury et al. (2010) vede transtibiální amputace DK k funkční ztrátě plantárních flexorů 

kotníku, které hrají důležitou roli během podpory těla, pohybu vpřed a také při zahájení švihové 

fáze krokového cyklu. Lidské tělo se na základě této ztráty přizpůsobí prostřednictvím 

kompenzačních mechanismů. Mezi ně patří zvýšená svalová aktivita hamstringů a m. rectus 

femoris na začátku stojné a poté předšvihové fáze.  To je prokázáno i studiemi zabývajícími se 

fyziologickou chůzí, jež prokazují, že hamstringy přispívají k propulznímu pohybu těla na 

začátku stojné fáze a m. rectus femoris přenáší sílu od dolních končetin na trup k propulznímu 

pohybu těla. Zároveň m. rectus femoris rozšiřuje bázi opory těla skrze kolenní a kyčelní kloub.  

V rámci kompenzace ztráty plantárních flexorů nohy zajišťují oporu těla v začátku stojné fáze 

také mm. vasti. 

TT amputace tedy zapříčiňuje rozvoj asymetrické chůze a také možný výskyt zdravotních 

komplikací na residuální i zdravé končetině. Další možností kompenzace jsou protetická 

chodidla, umožňující ukládání a navrácení energii pro již zmíněnou podporu těla, propulzní 

pohyb, nebo zahájení švihové fáze při absenci plantárních flexorů (Fey et al., 2012).  Pro 

ilustraci můžeme na obr. č. 1 vidět zapojení jednotlivých svalů DK během krokového cyklu 

u fyziologické chůze. 
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Obrázek 1: Svalová aktivita během fyziologické chůze (Webster, 2019)  
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3.2 Biomechanické hledisko  

Díky tomu, že při stoji na dvou dolních končetinách je fyziologická mechanická osa nakloněna 

o 3⁰ od vertikální osy a fyziologická femorální osa dokonce o 9⁰ od vertikální osy, je femur 

z anatomického hlediska v addukci. Toto postavení femuru poskytuje normální funkci 

stabilizátorů kyčlí a abduktorů, redukci laterálního pohybu těžiště a také energeticky výhodnějš í 

chůzi. Transfemorální amputace vede k narušení anatomické a mechanický stavby, což rovněž 

způsobuje rozvoj asymetrické chůze. Residuální femur již není spojen s tibií, čímž vzniká 

anatomická nerovnováha, která se projevuje abdukcí amputované končetiny vůči 

kontralaterální končetině. Z anatomického hlediska je u TF amputace důležité pochopení 

funkce adduktorů stehna. m. adductor brevis, m. adductor longus, m. adductor magnus, které 

tvoří svalovou skupinu na vnitřní straně stehna, odpovědnou za addukci stehna. Jde o soustavu 

tří ramen momentů sil, jejichž výsledná síla v podobě přitažení je po amputaci nenávratně 

snížena, což se projevuje snížením addukční síly a následnou abdukcí residuálního femuru, dále 

snížením extenční síly, které často vede ke vzniku flekčních kontraktur. S délkou femorálního 

pahýlu souvisí i ovladatelnost protézy, která se zkracováním pahýlu snižuje vlivem úbytku 

svalů femuru (Princ, 2015). 

Díky tomu je i průměrná délka kroku kratší u jedinců s amputací oproti neamputovaným. 

Lusardi et al. (2000) uvádí průměrnou délku kroku 1,16 m a dobu krokového cyklu 1.25 

s u jedinců s TF amputací oproti neamputovaným s délkou kroku 1,59 m a dobou krokového 

cyklu 1.08 s. Delší a pomalejší krokový cyklus na straně protézy v kombinaci se snížením délky 

kroku na straně zachovalé končetiny tvoří celkově pouze 38% rychlosti chůze 

u neamputovaných. V tom se shoduje i Andrysek et al. (2017), který říká, že amputovaný chodí 

v základě pomaleji, s nižší frekvencí, širším a kratším krokem. 

Co všechno může ovlivnit samotnou chůzi s protézou? Určitě tomu je biomechanika stavby 

protézy, kdy statická a dynamická optimalizace stavby protézy významně ovlivňuje zatížení 

a pohyb kolenního kloubu během stojné fáze na straně residuální končetiny. V sagitální rovině 

nastavením protetického chodidla ovlivňujeme maximální flekční úhel kolenního kloubu 

během stojné fáze. Nastavením plantární flexe protetického chodidla dochází k ovlivnění 

extenzního momentu kolenního kloubu. Mediolaterální pozice protetického chodidla 

zapříčiňuje valgozní nebo varozní moment síly působící na kolenní kloub (Blumentritt et al., 

2001). 
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3.3 Protetické hledisko 

Protetické chodidlo, jakožto nedílná součást protézy, patří mezi významné komponenty 

ovlivňující chůzi o protéze. Ortoprotetický technik vybírá uživateli protézy typ protetického 

chodidla a dalších komponent na základě jeho stupně aktivity. 

Moderní protetická chodidla jsou navržena tak, aby vylepšila chůzi amputovaných 

prostřednictvím ukládání a navrácení energie při oporné fázi. Při snížení tuhosti protetického 

chodidla dochází k tomu, že klín, uložený v protetickém chodidle, poskytuje zvýšenou podporu 

a zastavení (negativní propulzní pohyb) v první polovině stojné fáze, během čehož se podpora 

paty sníží (Fey et al., 2012). 

Například chodidla s označením ESAR mají za následek zvýšení svalové aktivity m. rectus 

femoris a snížení svalové aktivity hamstringů oproti chodidlům typu SACH a SAFE. Dosavadní 

studie ukázaly, že pacienti chodící s protetickým chodidlem typu SACH a SAFE vykazují nižší 

svalovou aktivitu hamstringů během stojné fáze oproti neamputovaným. To může vést 

k tvrzení, že snížená svalová aktivita hamstringů na straně amputované končetiny spolu 

s protetickým chodidlem typu ESAR poskytuje tělu větší propulzní sílu k dopřednému pohybu 

oproti SACH a SAFE chodidlu. Protetické chodidlo typu ESAR celkově snížilo aktivitu svalů, 

přispívajících k propulznímu pohybu, a zároveň zvyšuje důležitost a závislost na m. rectus 

femoris a mm. vasti, které jsou při chůzi oporou těla (Ventura et al., 2010).  

Při vybavování pacienta protézou dochází po základní stavbě zkušební protézy ke statické 

a dynamické optimalizaci stavby protézy. Během základní stavby bércové protézy pro pacienta 

s TT amputací se ortoprotetický technik drží stavební linie v sagitální a frontální rovině, která 

musí procházet stanovenými body. Nejprve v sagitální rovině přidáváme 5 mm „efektivní 

podpatek“ pod protetické chodidlo. Poté nastavujeme střed chodidla, tak že je předsunut o 30 

mm před stavební linii a k tomu vytočíme chodidlo o 7° do zevní rotace. Protetické lůžko 

nastavíme do 5° flexe, a poté ho nastavíme do anterio-posteriorní pozice, jenž představuje 

proximální bod na stavební linii.  Nakonec základní stavby musí stavební linie ve frontální 

rovině procházet laterálním okrajem pately a na protetickém chodidle mezi palcem a druhým 

prstem nohy viz obr. č. 2 (Kaphingst, 2002). 
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Obrázek 2: Průběh základní stavby bércové protézy (vlastní zdroj) 

Statická optimalizace protézy probíhá při stoji pacienta o protéze na přístroji zvaném LASAR 

posture, který zobrazuje průběh zátěžové linie viz obr. č. 3. V sagitální rovině určuje technik 

střed kolene na vnější straně pahýlového lůžka, přičemž si vyznačí vzdálenost 15 mm před  tzv. 

kompromisním středem kolene a také si zkontroluje výšku protézy. Ve frontální rovině 

prostřednictvím mediolaterálního posunutí a pronace nebo supinace chodidla nastavuje technik 

protetické chodidlo do takového postavení, aby zátěžová linie probíhala 50 mm před 

chodidlovým adaptérem středem chodidla (Šnytr, 2013). 

 

Obrázek 3: Statická optimalizace bércové protézy (Šnytr, 2013) 

 

Při dynamické optimalizaci stavby protézy mohou nastat dvě možné situace v každé rovině. 

V sagitální rovině může technik posunout protetické chodidlo dále dopředu, pokud pacient 

vykazuje velkou flexi v kolenním kloubu během přenášení váhy na protézu. Nebo naopak může 
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dojít k posunutí chodidla dále dozadu, pokud pacient vynechává flexi kolenního kloubu během 

přenášení váhy na protézu. Ve frontální rovině technik posouvá chodidlo laterálně při vychýlení 

kolenního kloubu laterálním směrem během přenášení váhy na protézu. Poslední možností je 

posun chodidla mediálně při vychýlení kolenního kloubu mediálním směrem na konci střední 

stojné fáze viz. obr. č. 4 (Šnytr, 2013). 

 

Obrázek 4: Dynamická optimalizace bércové protézy (Šnytr, 2013) 

Biomechanika stavby protézy je důležitým prvkem při nácviku chůze s protézou. Hlavním 

atributem je postavení protézy do správné zátěžové linie s ohledem na biomechanickou osu DK 

před amputací spolu s individuálním vzorem chůze každého pacienta. Tato biomechanická osa 

již residuální končetiny musí být zakomponována i s ohledem na biomechanickou osu 

zachovalé končetiny, přičemž spolu musí korespondovat. Stavba bércové protézy může být 

ovlivněna šesti možnostmi seřízení, kdežto stavba stehenní protézy má možností dvanáct, jak 

můžeme vidět na obr. č. 5. Obecně je stavba stehenní protézy komplikovanější a od technika 

vyžaduje větší pozornost. Významnou roli ve stavbě stehenní protézy hraje typ protetického 

kolenního kloubu, na jehož základě jsou odlišné body, kterými prochází stavební linie (Šnytr, 

2013). 

 

Obrázek 5: Možnosti seřízení bércové a stehenní protézy (Šnytr, 2013) 
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Důvodem předchozích odstavců, které shrnují stavbu bércových protéz je fakt, že se protetické 

chodidlo, potažmo protéza většinou používá v kombinaci s obuví, jenž může změnit jednak 

mechanické vlastnosti protetického chodidla a jednak individuální nastavení celé protézy. Na 

zkoušku protézy si pacient přináší jeden typ obuvi, který je pro pacienta nejvhodnější a ve které 

chodí nejčastěji. S ohledem na tuto obuv je pak také staticky a dynamicky optimalizována 

stavba protézy. Většina pacientů střída různé typy obuvi na základě ročního období nebo 

pohybové činnosti. Pro jeden typ protetického chodidla může být použita široká varianta typů 

obuvi. Účinkům obuvi na mechanické vlastnosti a funkce protézy není věnována dostatečná 

pozornost v literatuře, na čemž se shoduje i studie zabývající se efektem obuvi na 

mechanických vlastnostech protetických chodidel během stojné fáze (Major et al., 2017). Podle 

Major et al. (2010) se tuhost a navrácení energie v oblasti paty snížila v průměru o 4 % až 9 % 

u všech protetických chodidel ve všech zkoumaných typech obuvi ve srovnání s chůzí naboso, 

přičemž sportovní obuv vykazovala největší efekt. Dále tvrdí, že stavba protetických chodidel 

může zlepšit vnímanou stabilitu díky nízké tuhosti v oblasti paty. Závěrem této studie je tvrzení, 

že obuv mění mechanické vlastnosti protézy ve frontální a sagitální rovině. 

Chůze o protéze zvyšuje nároky na stabilitu a na energetických výdej. Na stabilitu chůze a vlivu 

protetických chodidel navazuje další studie, zabývající se variabilitou kinetických proměnných 

při chůzi o protéze jednostranně TT amputovaných. Podle Svobody et al. (2011) souvisí 

dynamická stabilita na straně protézy s posuny v anterio-posteriorní a v mediolaterální složce 

reakční síly, s maximálním laterálním umístěním síly, s délkou kroku, a s dobou dvojí opory. 

Výsledkem studie bylo tvrzení, že při použití protetického chodidla SURAFLEX (chodidlo 

ukládající energii) mělo větší variabilitu oproti chodidlu SACH pro peak v brzdné fázi, což 

může souviset s nerovnováhou po dopadu paty na podložku. Během brzdné fáze má chodidlo 

SACH vyšší variabilitu v mediolaterálním směru a chodidlo SURAFLEX má vyšší variabil itu 

v anterio-posteriorním směru. 
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3.4 Chůze 

Základním lokomočním stereotypem lidské lokomoce je chůze po dvou dolních končetinách, 

tzv. bipedální chůze, která se vyvíjí během motorického vývoje člověka od primitivních vzorů 

kvadrupedální lokomoce k vertikální bipedální chůzi. Vývoj chůze je taktéž velice spjatý 

s vývojem postury, která je základem cílených pohybů (Véle, 2006; Vařeka, Vařeková, 2009). 

Při chůzi dochází k rytmické kontrakci svalů. Jejich zkracováním vzniká tahová síla působící 

na pohyblivý kostěný segment, který se opírá v kloubu o pevný oporný segment. Tento oporný 

segment se ale také může pohybovat vzhledem k ostatním segmentům. Tím je pánev, která 

vykonává pohyb vůči hrudníku, a i přesto zůstává opornou bází pro pohyb femuru. Výsledkem 

tohoto propojení je tak i díky opornému bodu pohyb otáčivý, a po části oblouku probíhá 

cyklicky. Chůze je jedním ze způsobů lokomoce, při kterém se zapojuje celý pohybový systém. 

Díky tomu je tak lidská chůze schopná dokonale se přizpůsobit jakémukoliv terénu. Výsledným 

pohybem chůze je rytmický translatorní pohyb těla, který připomíná kyvadlo. Hlavním 

rozdílem je přechod chůze obloukem přes nulový bod z jedné krajní polohy, od které pokračuje 

směrem vpřed do druhé krajní polohy, nikoli zpět jako kyvadlo. Důsledkem rytmického 

posunutí vpřed je nové upevnění krajní polohy (Véle, 2006). 

Pohyb, který vykonávají dolní končetiny při bipedální chůzi, dělíme na tři fáze. Těmi jsou fáze 

zahajovací, cyklická, a fáze ukončení. Cyklická fáze je charakteristická pro opakované pohyby 

dolních končetin, které jsou součástí krokového cyklu. Krokový cyklus je základní jednotkou 

lidské chůze a jednotlivé fáze můžeme vidět na obr. č. 6.  
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Obrázek 6: Fáze krokového cyklu (Ventura et al., 2010) 

Jeho tři hlavní fáze (oporná fáze, fáze dvojí opory a švihová fáze) se dále dělí na další jednotlivé 

úseky. Oporná fáze začíná kontaktem paty švihové nohy s podložkou, při kterém dochází 

k zabrzdění řízeného pádu a postupnému rozložení zátěže na celou plosku nohy. Nožní klenba 

svou stavbou a dynamickými změnami slouží v tomto okamžiku jako zprostředkovatel silného 

a spolehlivého kontaktu, což se projevuje střídáním supinace a pronace nohy. Změny nožní 

klenby zajišťují pevnou oporu pro působení reaktivní síly. Švihová noha brzdící pád se mění 

na opornou nohu. Po dosáhnutí střední opory ve stojné fázi, následuje propulzní pohyb, během 

kterého dochází k odvinutí paty plantární flexí. Stojná (oporová) končetina se mění na 

končetinu odrazovou, a tvoří základ propulzní síly, zvedající tělo dopředu a mírně vzhůru. 

Oporná fáze je určená pasivním odlepením, při kterém dochází k odrazu dolní končetiny o palec 

a následnému zvednutí špičky nohy, čímž je zakončen propulzní pohyb a oporná končetina se 

stává končetinou švihovou. Můstek propojující fázi opornou a švihovou je fáze dvojí opory, při 

kterém jsou obě dolní končetiny v kontaktu s podložkou. Fázi dvojí opory dále ještě dělíme na 

první dvojí oporu a druhou dvojí oporu, avšak jejich charakteristika je stejná. Odval špičky na 

oporné končetině se děje současně s dopadem paty švihové končetiny na podložku a díky této 

fázi dvojí opory se liší chůze od běhu, jelikož při běhu nedochází současně ke kontaktu obou 

dolních končetin s podložkou. Švihovou fázi dělíme na období zahájení švihu, období středního 

švihu a období ukončení švihu. Švih dolní končetiny začíná před-švihovou fází a poté následuje 
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fáze počátečního švihu, během které dochází k akceleraci. Při švihové fázi dochází k vychýlení 

pánve z vodorovné polohy, což se projevuje jejím poklesem na straně švihové nohy. Příčinou 

je absence jednoho ze dvou oporných bodů, kdy se švihová noha pohybuje ve vzduchu nad 

podložkou a oporou pánve tak zůstává pouze stojná noha. Nutnou kompenzací poklesu pánve 

je pak kontrakce abduktorových svalů oporné nohy a m. iliopsoas s m. quadratrus lumborum 

na straně švihové nohy. Terminální fáze švihu končí konečným švihem, kdy dochází 

ke zpomalení pohybu dolní končetiny. Vzdálenost mezi dopadem pravé a levé paty, jinak 

řečeno období mezi okamžiky dvojí opory se označuje jako krok. Sílu potřebnou pro lokomoci 

zajišťují svaly, které vykazují současně tyto funkce: 

o Jsou zodpovědné za vznik startovacího impulzu pro pohyb trupu. 

o Jsou zodpovědné za propulzní impulz, který zvedá tělo šikmo vzhůru pro pohyb 

vpřed. 

o Jsou zodpovědné za stabilizaci vertikální polohy, pohyb těla a za dynamické 

přizpůsobení se terénu vzhledem k zajištění opory. 

o Jsou zodpovědné za zastavení počínajícího řízeného pádu. 

(Véle, 2006; Vařeka, Vařeková, 2009; Dungl, 2014) 
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3.5 Analýza chůze 

Základními pohyby při chůzi jsou pohyby dolních končetin, pohyb pánve, torzní alternujíc í 

pohyb páteře, který je přenášen k ramennímu pletenci a mimovolní pohyb (synkinetický) 

horních končetin, omezující pohyb trupu. Hlavními pohyby DK jsou flexně-extenční pohyby 

v kyčelním kloubu, v kolenním kloubu, v kotnících a také vzájemné působení mezi nohou 

a opornou plochou. Avšak nedochází jenom k pohybu pouze ve směru flexe a extenze, ale 

vyvinutý pohyb se transformuje přes pánev na torzní pohyb axiálního (osového) systému. 

Příčinou je protisměrný pohyb pánve a ramenního pletence během chůze. Dochází také 

k minimálním stranovým a svislým odchylkám axiálního systému. Chůze má tak vliv na 

končetiny, i na celý axiální systém. Jak můžeme vidět na obr. č. 7, pánev vykonává při chůzi 

nejen rotaci, ale také flexi, extenzi, inklinaci, pohyb v sakroilických kloubech a pohyb v kloubu 

propojující pánev s páteří (Véle, 2006). 

 

Obrázek 7: Rotace pánve v průběhu krokového cyklu (Götz-Neumann, 2015) 

3.5.1 Švihová fáze  

Rozfázování švihové fáze krokového cyklu je zobrazeno na obr. č. 8. Během švihové fáze se 

pánev otáčí k oporné končetině a ramenní pletenec rotuje ke švihové končetině (opačným 

směrem). Dochází tak ke vzniku torzního pohybu, kde opěrným bodem této páky je místo 

v oblasti osmého hrudního obratle. Při prodloužení délky kroku se zvětšuje rozsah torze, 

a zároveň se snižuje výchylka těžiště při propulzním pohybu v laterálním směru. V kyčelním 

kloubu probíhá flexe, mírná zevní rotace, addukce na počátku švihové fáze a abdukce na konci 

švihové fáze. V kolenním kloubu nastává v první polovině flexe, v druhé polovině extenze, 

přičemž k úplné extenzi v kolenním kloubu nedochází. V kotníku dochází k dorzální flexi 

a k mírné everzi nohy (Véle, 2006; Vařeka, Vařeková, 2009). 
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Obrázek 8: Analýza švihové fáze. Zprava: předšvihová fáze, počáteční švih, střední švihová fáze, terminální švihová fáze 

(Götz-Neumann, 2015) 

3.5.2 Oporná fáze  

Rozfázování oporné fáze krokového cyklu je zobrazeno na obr. č. 9. Během oporné fáze vzniká 

taktéž torzní pohyb páteře, a trup se mírně vychyluje k oporné končetině. Průmět těžiště při 

stabilizaci polohy pak prochází středem oporné nohy. V kyčelním kloubu dochází během celé 

oporné fázi k extenzi. Zevní rotace se postupně snižuje, až přejde do vnitřní rotace, což funguje 

jako prevence addukce stehna a mírného poklesu pánve k druhé straně.  

 

Obrázek 9: Analýza oporné fáze. Zprava: počáteční kontakt, postupné zatížení, střední stojná fáze, terminální stojná fáze (Götz-

Neumann, 2015) 

V kolenním kloubu probíhá flexe od kontaktu paty s opornou plochou po dotyk celého 

chodidla, poté následuje extenze do odvíjení planty, která přechází zpátky v mírnou flexi. Tato 

flexe kolenního kloubu oplošťuje zdvih těžiště, což má za následek snížení spotřeby energie při 

chůzi. V oblasti nohy nastává plantární flexe, která je zdrojem propulzního pohybu. Poté 

dochází k mírné dorzální flexi a postupně se připojuje hyperextenze metatarzofalangeálních 

kloubů. Během kontaktu planty s opornou plochou dochází ke střídání pronace a supinace nohy 

(Véle, 2006; Vařeka, Vařeková, 2009). 

odval 
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3.5.3 Fáze dvojí opory 

Při fázi dvojí opory se těžiště dostává na nejnižší úroveň, což představuje nulovou polohu 

kyvadla, ze které vychází jak propulzní, švihová a brzdící fáze chůze (Véle, 2006). 

3.5.4 Pohyb horních končetin při chůzi 

Horní končetiny vykonávají švihový pohyb protisměrně vůči dolním končetinám. Jde o pohyb 

pasivně vyvažovací, ale je prokázáno, že při chůzi dochází k aktivnímu pohybu v m. deltoideus 

a v m. teres major (Véle, 2006). 

3.5.5 Vliv zevního a vnitřního prostředí na chůzi 

Aby chůze byla pro člověka co nejekonomičtější, musí kadence kroků odpovídat kmitům 

kyvadla, jehož délka je dána délkou končetin. Proto jedinci nižšího vzrůstu dělají kratší kroky 

s rychlejší kadencí, a naopak jedinci vyššího vzrůstu dělají delší kroky s pomalejší kadencí. 

Důležitým faktorem při chůzi je řídící funkce centrálního nervového systému 

a kardiovaskulárního systému. Rychlá intenzivní chůze více zatěžuje kardiovaskulární systém, 

ale neklade nároky na udržování vzpřímené polohy, jelikož ji udržuje setrvačná síla hmoty těla 

a tím dochází k odlehčení řídící funkce centrálního nervového systému. Pomalá chůze 

nezatěžuje významným způsobem kardiovaskulární systém, ale rychleji nastupuje únava 

z poruchy koordinace, proto je více zatěžován posturální systém. Podstatnými vlivy vnějšího 

prostředí ovlivňující chůzi jsou odpor prostředí a kvalita opory. Oporná plocha s malým 

koeficientem tření nutí jedince přizpůsobit chůzi prostřednictvím krátkých kroků se zúženou 

opornou bází. Široká báze dolních končetin snižuje působení reaktivních sil a tím dochází 

i k zhoršení kvality opory. Funkční morfologie skeletu nohy je formována postnatálně 

rozvojem chůze, ale zejména vhodným výběrem a nošením obuvi. Obuv chrání nohu před 

nepříznivými vlivy vnějšího prostředí, umožňuje její správnou funkci při lokomoci, avšak 

současně snižuje činnost vnitřních svalů nohy a tím i pohyblivost nožní klenby, především 

pokud má obuv pružnou podešev. Naopak pružná podešev tlumí tvrdé nárazy při chůzi na 

tvrdém terénu (Véle, 2006). 

 

 

 

 



21 
 

3.6 Běh 

Běh je stejně jako chůze cyklický lokomoční pohyb. Hlavním rozdílem oproti chůzi je chybějíc í 

fáze dvojí opory, jak můžeme vidět na obr. č. 10. Tu nahrazuje fáze letová. Během této fáze je 

tělo na krátký okamžik zcela bez kontaktu s opornou plochou, pohybuje se stále vpřed a padá 

směrem k zemi. U běhu tedy rozlišujeme pouze dvě fáze: fázi švihovou a opornou. Přední 

končetina bránící pádu se při terminální fázi švihu dotýká oporné plochy nohou před průmětem 

těžiště. Rychlejší běh má za následek zkrácení této vzdálenosti až do místa průmětu těžiště. 

Švihová končetina bránící pádu se po kontaktu s opornou plochou stává končetinou opornou 

a propulzní zároveň. Dolní končetiny se v této funkci pravidelně střídají (Véle 2006). 

 

Obrázek 10: Analýza běhu (Götz-Neumann, 2015) 
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3.7 Analýza běhu 

Při běhu dochází k prodloužení švihové fáze, která trvá déle než oporná fáze a propulzní fáze. 

Při rychlém běhu je končetina v kontaktu s opornou plochou pouze s bříšky metatarzů 

a prstcemi. Při snižování rychlosti běhu se oporná plocha zvětšuje. Při švihové fázi je švihová 

končetina více flektována, čímž dochází k přiblížení hmoty končetiny blíže ke kyčelnímu 

kloubu. Výsledkem je snížení momentu setrvačnosti a zároveň zvýšení úhlové rychlost i 

samotného švihu nohy. Tím je více podporován pohyb těžiště těla směrem dopředu. Oporná 

fáze běhu se oproti fázi příliš neliší. Aktivované svaly a pohyby jsou velmi blízké, avšak se liší 

jejich rozsah a velikost. V kyčelním kloubu přechází flexe do extenze. Flexory kolenního 

kloubu s m. quadriceps femoris stabilizují pánev. Při dopadu nohy dochází k aktivaci m. gluteus 

maximus. Čím se rychlost běhu zvyšuje, tím se i zvyšuje flexe kolenní kloubu. Ta přechází do 

extenze kolenního kloubu, která se naopak snižuje s rychlostí běhu. M. rectus femoris 

a mm. vasti, jakožto extenzory kolenního kloubu, jsou excentricky aktivovány (prodlužovány) 

při flexi, a k jejich maximálnímu koncentrickému stahu dochází při extenzi během odvíjení 

paty. Propulzní síla vznikající při oporné fázi zvedá těžiště těla proti gravitační síle v relativně 

krátkém časovém úseku, čímž se zvětšuje váha těla až o 20 %, kterou je nutno překonat. 

V oblasti nohy a kotníků dochází k dorzální a plantární flexi. Velkou roli zde hrají m. soleus 

a m. gastrocnemius, které jsou aktivní během celé oporné a propulzní fáze. Stejně jako při chůzi 

jsou aktivovány vnitřní svaly nohy, jejichž úkolem je adaptace na změny terénu (Véle 2006). 
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3.8 Nácvik chůze o protéze 

Významným rozdílem fyziologické chůze a chůze s protézou je zcela změněné těžiště těla. 

Pacient po amputaci DK začíná s nácvikem chůze s protézou nejdříve za dva měsíce. Pokud 

uvažujeme pouze jednostranné TT a TF amputace, tak během této doby pacient není schopný 

zatížit stranu amputované končetiny, přičemž váha těla je přenášena pouze na zachovalou DK, 

která je díky tomu nadměrně přetěžována. Následkem toho dochází po dobu dvou měsíců 

k trvalé stojné fázi na straně zachovalé končetiny, a ke švihové fázi krokového cyklu na straně 

amputované končetiny. Zároveň došlo k vymizení stojné fáze. Takto narušený tělesný obraz je 

východiskem pro nácvik chůze s protézou, kdy se začíná s nácvikem správného rozložení 

rovnováhy na straně amputované končetiny, tedy s nácvikem stojné fáze. Cílem je rozložit 50 

% tělesné váhy na zachovalou končetinu a 50 % tělesné váhy na protézu. O to se pacient snaží 

nejprve zatěžováním protézy, poté přenosem váhy a postavením na protézu. Stojná fáze pak 

představuje jak na straně zachovalé končetiny, tak na straně amputované končetiny přenesení 

váhy na celou plochu nohy. Pak mluvíme o tříbodovém systému opory – pata, palec, malíková 

hrana. Z této oblasti pak vychází správné držení těla společně s funkcí pohybového aparátu. 

Velkou roli pak hraje biomechanika stavby protézy a její vliv na stojnou fázi. Při švihové fázi 

protézy dochází na straně zachovalé končetiny během stojné fázi k postavení bérce do vnitřní 

rotace a zároveň k zevnímu stočení femuru, za což odpovídá m. tibialis anterior. Důležité jsou 

proto i zevní rotátory a abduktory kyčelního kloubu. O nácvik tohoto postavení DK se můžeme 

pokusit i na straně amputované končetiny prostřednictvím cvičení v představě na základě 

fantomových pocitů. Na to navazuje aktivní pánevní dno, které je ve správném postavení 

rovnoběžně se zemí.  To pak vytváří stabilní posturu a DK je tak v tzv. vnější spirále. S pánví 

jsou pak funkčně spjata dolní žebra, které společně iniciují břišní svalstvo. Naproti tomu horní 

žebra rotují směrem dopředu spolu s horní končetinou a ramenní kloub táhne lopatku dolů. Při 

švihové fázi dochází k flexi DK a mírné zevní rotaci kolenního kloubu vlivem výše zmiňované 

skupiny zevních rotátorů kyčelního kloubu. Naopak tomu je u pánve, která je ve vnitřní spirále, 

rotací směřuje dopředu a zároveň je aktivované šikmé břišní svalstvo. Důsledkem je pohyb 

horních žeber směrem dozadu společně s horní končetinou a mírnou elevací lopatky. Po 

zmíněnou dobu dvou měsíců se tělo pacienta přestaví do této pozice. Důležitou vlastnost í 

nácviku je i dynamika švihové fáze. Na základě toho nacvičujeme stojnou fázi na straně 

amputované končetiny a švihovou fázi na straně zachovalé končetiny tak, aby pacient aktivně 

zapojil hluboký stabilizační systém. Délka kroku by měla být stejně dlouhá u zachovalé 

a amputované končetině. Odval chodidla z podložky se liší výškou amputace a u transfemorá lní 

amputace dále i typem protetického kolenního kloubu. Fyziologický odval chodidla od 
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podložky začíná odlepením paty, poté malíkovou hranou a nakonec palcem. Pacienti 

s transtibiální amputací se odráží z plosky chodidla. Častou chybou pacientů při chůzi je odval 

nohy již při střední stojné fázi, kdy nedochází k odlepení malíkové hrany od podložky a tím tak 

nepřenesou váhu těla až na palec. Kompenzací je pak chybný stereotyp axiálního systému 

a pacienti nadzvedávají DK. Tím dochází ke špatnému odvalu nohy, chybnému fungování 

plosky a u transfemorálních amputací k nedostatečné funkci protetického kolenního kloubu 

(Kohoutová, 2019). 
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4 EXPERIMENT 

4.1 Metodický princip 

Experiment probíhal v laboratoři biomechaniky extrémních zátěží na Fakultě tělesné výchovy 

a sportu Univerzity Karlovy v Praze celkem čtyřikrát ve dnech 20.4.2019, 21.5.2019, 28.5.2019 

25.6.2019 za účasti vedoucího laboratoře Petra Kubového a vedoucího bakalářské práce Ing. 

Františka Lopota, PhD. Podmínky byly při všech měřeních stálé: 

Teplota: 23 °C 

Tlak: 1013, 25 Pa, rel. vlhkost vzduchu: 55-60% 

Vlivem malého množství vědeckých prací, týkajících se v širším kontextu tohoto tématu, 

zvláště pak přímo souvisejících pracích, hloubky a náročnosti práce bude vyhodnocena anterio -

posteriorní složka reakčních sil během stojné fáze krokového cyklu u jednotlivých probandů, 

přičemž ostatní složky reakčních sil společně s dalšími naměřenými daty jsou k dispozic i 

k možnému budoucímu komplexnímu vyhodnocení chůze. Z tohoto důvodu se experiment 

zabýval pouze vlivem obuvi na chůzi, nikoli na běh. Výběr obuvi (sportovní obuv, treková – 

zimní obuv, tenisky) i použitá metodika měření v této práci reflektuje a odpovídá postupům ve 

světě, které se využívají ve studiích souvisejících s touto tématikou. Předmětem měření bylo 

získání kinematických dat z reakčních sil od podložky prostřednictvím silových desek značky 

Kistler. Výzkum byl schválen etickou komisí viz příloha č. 1. 

4.2 Charakteristika výzkumného souboru 

Do experimentu byli zařazeni probandi ve věku od 20 do 60 let. Podmínkou účasti v tomto 

experimentu byly následující požadavky: stupeň aktivity probanda větší než 2, kladný přístup 

k volnočasovým aktivitám a sportu, probandi s transtibiální nebo transfemurální amputací, 

nepřítomnost akutního onemocnění či úrazu. 

Součástí těchto vstupních podmínek je dotazník na protetické vybavení (příloha č. 6) 

Experimentu se účastnili čtyři probandi, tři muži (dva s TT amputací, jeden s exartikulací KK) 

a jedna žena s TT amputací. Jednalo se o jednostranné amputace a jednostrannou exartikulac i 

v KK. Bohužel se nenašel žádný proband s TF amputací, který by mohl být zařazený do 

výzkumného souboru. 
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4.3 Měřící zařízení 

4.3.1 Tenzometrické desky Kistler 

Pro měření reakce podložky na zatížení, tj. reakčních sil od podložky byly použity světově 

hojně využívané vícesložkové tenzometrické desky Kistler. Využívají se pro získání 

kinetických dat jako např. reakční síly, momenty sil nebo středy tlaků. V tomto experimentu 

bylo použito šest tenzometrických desek, zabudovaných v podlaze laboratoře tak, aby vytvoř ily 

souvislý chodník (obr. č. 11 a obr. č. 12.). 

 

Obrázek 11: Schéma tenzometrických desek se čtyřmi senzory. Dostupné z: https://www.kistler.com/en/applications/sensor-

technology/biomechanics-and-force-plate/gait-analysis/ , [cit. 2019-20-07] 

 

Obrázek 12: Znázornění reálných podmínek v laboratoři (vlastní zdroj) 

Princip měření těchto desek je založený na piezoelektrickém jevu, tedy schopnosti krystalu 

generovat elektrické napětí při jeho deformaci. Každá deska má v každém svém rohu 

piezoelektrický senzor tlaku (obr. č. 13 a obr. č. 14), sloužící k měření rychlých tlakových změn 

ve třech osách x, y a z. Pro zajištění správného fungování je nutné mechanické předpětí krystalu.  

https://www.kistler.com/en/applications/sensor-technology/biomechanics-and-force-plate/gait-analysis/
https://www.kistler.com/en/applications/sensor-technology/biomechanics-and-force-plate/gait-analysis/
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Obrázek 13: Schéma piezoelektrického senzoru tlaku. Dostupné z: http://fyzika.fs.cvut.cz/subjects/fzmt/lectures/FZMT_11.pdf 

, [cit. 2019-20-07] 

 

Obrázek 14: Schéma samotné tenzometrické desky. Dostupné z: 

https://www.kistler.com/?type=669&fid=89724&model=document , [cit. 2019-20-07] 

Prostřednictvím zesilovače a A/D převodníku jsou desky propojeny s počítačovou technikou 

a vhodným softwarem, který zpracovává naměřená data. 

4.3.2 Software Qualisys Track Manager 

Pro tento experiment byl vybrán software Qualisys Track Manager, umožňující kinematickou 

3D analýzu pohybu člověka v prostoru. Tento software je součástí systému Qualisys, ke 

kterému patří i rychloběžné kamery, snímající ve frekvenci až 1 milion obrázků za sekundu.  

Jedná se optoelektronická zařízení využívající značky – markery umístěné na tělo probanda pro 

získaní prostorových souřadnic. Jak desky Kistler, tak i systém Qualisys jsou vzájemně 

propojené. Důležitým prvkem tohoto propojení je určení společného souřadnicového systému. 

Každá deska má svůj jasně definovaný pravoúhlý souřadnicový systém s jednotlivými osami, 

jež jsou orientovány ve směru stěn tenzometrické desky. Pokud jsou však desky použity jako 

souvislý chodník společně se systémem Qualisys, je žádoucí ztotožnit souřadné systémy 

http://fyzika.fs.cvut.cz/subjects/fzmt/lectures/FZMT_11.pdf
https://www.kistler.com/?type=669&fid=89724&model=document
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jednotlivých desek se směrem pohybu. V tomto experimentu byl systém Qualisys nastaven se 

vzorkovací frekvencí 1000 Hz. 

4.3.3 Vedlejší záznamové zařízení 

Pro možnost analýzy krokového cyklu jednotlivých probandů prostřednictvím videozáznamu 

byl použit tablet s 8 Mpx fotoaparátem. 

4.4 Průběh měření 

4.4.1 Příprava měřícího zařízení 

Před příchodem probanda na UK FTVS byla provedena za přítomnosti vedoucího laboratoře 

kalibrace tenzometrických desek Kistler, dále nastavení prostředí softwaru Qualisys Track 

Manager a připravení markerů na polepení probanda. Po zkušebním měření a ověření správného 

fungovaní byl systém s měřícím zařízením připravený. 

Každý proband byl před vlastním měřením proveden prostory laboratoře, dále byl seznámen 

s měřícím zařízením a průběhem měření. Poté byl probandům předložen k podepsání 

informovaný souhlas (Příloha č. 2) schválený Etickou komisí Fakulty tělesné výchovy a sportu, 

Univerzity Karlovy. Následovalo shlédnutí chůze probanda na atletickém ovále. Posledním 

krokem bylo umístění markrů na tělo probanda. Dohromady byly nalepeny čtyři markry, dva 

na stranu zachovalé končetiny, dva na stranu protézy.  

Na straně zachovalé končetiny: tzv. kompromisní bod otáčení kolenního kloubu (na vnější 

stranu), spina iliaca anterior superior 

Na straně protézy: u TT amputace tzv. kompromisní bod otáčení kolenního kloubu (na vnější 

stranu), u exartikulace KK do bodu, jímž prochází zátěžová linie pro daný protetický kolenní 

kloub, spina iliaca anterior superior 

4.4.2 Vlastní měření 

Po nalepení markrů na tělo probanda bylo již možné přejít k samotnému měření. Doba jednoho 

měření trvala přibližně třicet minut. Každý proband měl dostatek času na zkušební projití 

vytyčeného kolečka znázorněného na obr. č. 15. 
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Obrázek 15: schéma měřeného kolečka (vlastní zdroj) 

 Zároveň byli probandi informováni o charakteristických chybách, způsobených špatnou 

technikou chůze po měřeném chodníku, které mohou negativně ovlivnit výsledky měření. Těmi 

jsou: 

 vizuální kontrola došlapu 

 rozdílná rychlost chůze 

 nedodržení subjektivní chůze  

Díky nalepeným markrům na těle probanda nebyli probandi svázáni nutností našlapovat na 

chodník stejnou nohou. Důvodem těchto opatření je dosáhnutí přirozeného vzoru chůze 

každého probanda. Měřené kolečko prošel každý proband pětkrát ve čtyřech rozdílných 

podmínkách (obr. č. 16): 

 naboso 

 se sportovní obuví 

 s trekovou (zimní) obuví 

 s teniskami 
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Obrázek 16: Typově vybraná obuv (vlastní zdroj) 

Zkušebním měřením byla stanovena minimální doba potřebná pro ujití pěti měřených koleček, 

po kterou bude systém Qualisys zaznamenávat pohyb probanda. Ta se pohybovala mezi 55 až 

85 sekundami. Z šesti tenzometrických desek a pěti měřených koleček pro každou podmínku 

bylo získáno třicet došlapů, patnáct pro zachovalou končetinu a patnáct pro protézu, což je 

adekvátní počet pro následné zpracování a analýzu dat. 
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4.5 Analýza a zpracování dat 

4.5.1 Zpracování dat v programu MS Excel 

V softwaru Qualisys Track Manager bylo po každém měření provedena kontrola kinetických 

a kinematických dat. Dále byly ze softwaru zjištěny a zaznamenány došlapy na každou desku 

zachovalou končetinou nebo protézou. Výstupem z tohoto softwaru byla kinetická data 

exportovaná do formátu *.txt, která se pro potřeby zpracování a upravení dat exportovala dále 

do formátu *.xlsx. V programu MS Excel došlo k finální úpravě dat, tak aby se s nimi mohlo 

dále pracovat ve skriptu vytvořeném v programu Matlab.  

Z každé desky byl softwarem získán jeden textový soubor, ve kterém byla obsažena data z pěti 

stojných fází. Tyto soubory ve formátu *.txt byly sjednoceny do jednoho souboru ve formátu 

*.xlsx pro každý typ obuvi a pro každého probanda. Výsledkem zpracování dat v programu MS 

Excel bylo získání čtyř souborů ve formátu *.xlsx pro každého probanda podle typu obuvi, 

přičemž v každém souboru je třicet došlapů (obr. č. 17).  

 

Obrázek 17: soubory ve formátu *.xlsx (vlastní zdroj) 

Data obsahovala ve formě číselných hodnot kromě hodnot času t [s] tyto parametry (obr. č. 18): 

 Fx mediolaterální složku reakčních sil [N] 

 Fy anterio-posteriorní složku reakčních sil [N] 

 Fz vertikální složku reakčních sil [N] 

 Vektor momentu sil ve směru osy x [-] 

 Vektor momentu sil ve směru osy y [-] 

 Vektor momentu sil ve směru osy z [-] 

 Souřadnice COP ve směru osy x [N] 

 Souřadnice COP ve směru osy y [N] 
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Obrázek 18: Grafické znázornění upravených dat v programu MS Excel (vlastní zdroj) 

4.5.2 Zpracování dat v programu MATLAB 

S vytvořenými soubory ve formátu *.xlsx bylo již možné pracovat v programu MATLAB, 

jehož prostředí můžeme vidět na obr. č. 19. 

 

Obrázek 19: prostředí programu MATLAB (vlastní zdroj) 

Po spuštění prvního skriptu (obr. č. 20) v programu MATLAB a zadání názvu souboru byl 

vytvořen základní graf anterio-posteriorní složky reakčních sil od podložky Fy (graf č. 1), který 

jednak znázorňoval třicet došlapů každého probanda pro určitý typ obuvi, ale hlavně sloužil 

jako nástroj pro určení časových úseků t stojné fáze. 
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Obrázek 20: Skript (vlastní zdroj) 

 

Graf 1: základní graf Fy (vlastní zdroj) 

Zjištěné počáteční a koncové hodnoty těchto úseků byly zadány do připravených sloupců 

„hranice cyklů [s]“ (graf. č. 2). 

 

Graf 2: Určení časových úseků stojné fáze v přiblíženém základním grafu Fy (vlastní zdroj) 

Každý tento časový úsek stojné fáze byl označen jako cyklus. Jednotlivé cykly byly zadány 

číselnou hodnotou 1 až 16 do řádků „cykly v obou směrech“. Po stisknutí tlačítka „cutting“ 

byly výstupem grafy jednotlivých složek reakčních sil od podložky, momenty sil a souřadnice 

sil COP.   
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Graf 3: průběh jednotlivých stojných fází anterio-posteriorní složky reakčních sil (vlastní zdroj) 

Protože cílem této práce je zhodnocení anterio-posteriorní složky reakčních sil od podložky, 

budeme se nadále zabývat pouze touto složkou. Výstupem byl jednak graf znázorňující průběh 

jednotlivých stojných fází (graf č. 3) a jednak graf znázorňující průměrnou křivku anterio -

posteriorní složky reakčních sil (graf č. 4). Potřebné průměrné křivky byly automaticky 

ukládány ve formátu „iniciály probanda-typ obuvi-FF.x-PFy-s1.mat“ (např. JV-BOS-FF.x-

PFy-s1.mat). 

 

Graf 4: průměrná křivka anterio-posteriorní složky reakčních sil (vlastní zdroj) 

Zde by se nabízelo vyhodnotit průměrné křivky Fy prostřednictvím vypočítání impulzu síly I, 

v tomto případě impulzu brzdné síly I1 a impulzu propulzní síly I2 (graf č. 4). Tato vektorová 

fyzikální veličina slouží k vystižení účinků relativně velkých nárazových sil, které působí po 

krátký časový úsek.  Za což stojnou fázi krokového cyklu můžeme považovat. Impulz síly 

vyjadřuje časový účinek síly a v tomto případě vyjadřuje oblast nad křivkou (I1), respektive pod 

křivkou (I2). Impulz síly se pak spočítá jako integrál od času t1 do času t2 ze síly F(t):  

𝐼 =  ∫ 𝐹(𝑡)𝑑𝑡        [𝑘𝑔 ∙ 𝑚 ∙ 𝑠−1]t2

t1 
                (Černý, 2018) 

I1 

I2 
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Avšak vypočítání impulzů síly u jednotlivých křivek by byl v tomto případě náročný proces, 

přesahující rámec této práce. Proto byl vybrán jiný způsob k vyhodnocení křivek, a to jejich 

přímé porovnání vzájemným vydělením mezi sebou. 

Pro následné zpracování průměrných křivek Fy byl vytvořen druhý skript (obr. č. 21), díky 

kterému bylo možné použít metodiku přímého porovnání rozdílných podmínek při chůzi 

prostřednictvím vydělení dvou křivek mezi sebou, jenž bude vysvětlena níže.  

 

Obrázek 21: skript pro posunutí křivek (vlastní zdroj) 

Pro potřeby práce byla zvolená vztažnou křivkou pro přímé porovnání průměrná křivka Fy 

reakční síly od podložky při chůzi ve sportovní obuvi. Chůze ve sportovní obuvi se bude 

jednotlivě porovnávat s chůzí naboso, s chůzí v trekové obuvi, a s chůzí v teniskách. 

Ortoprotetický technik doporučuje pro chůzi o protéze právě sportovní obuv, proto je i podle 

dané sportovní obuvi pacienta obvykle nastavena zátěžová linie protézy, a pacient ji i proto nosí 

nejčastěji.  

Příčinou vytvoření tohoto skriptu je ztráta citlivosti na polaritě okamžitých hodnot, které se 

mezi sebou porovnávají. Do skriptu byla nahrávána data vytvořená v předešlém skriptu tak, jak 

budou následně porovnávána, tedy ve dvojicích průměrných křivek Fy: 
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 chůze ve sportovní obuvi a chůze naboso 

 chůze ve sportovní obuvi a chůze v teniskách 

 chůze ve sportovní obuvi a chůze v trekové obuvi 

Důsledkem je posunutí obou křivek o stejnou hodnotu u každého probanda. Výstupem tohoto 

skriptu byla posunutá data ve směru osy y ve formátu „iniciály probanda-typ obuvi-FF.x-PFy-

s3.mat“ (např. JV-BOS-FF.x-PFy-s3.mat), připravená pro jejich následné přímé porovnání. 

Výše popsaná úprava nezasahuje do zpracování dat takovým způsobem, aby bylo možné 

považovat výsledky za zkreslené. Proto je tato úprava přijatelná vzhledem k výsledkům této 

práce. 

Posledním bodem zpracování průměrných křivek Fy reakčních sil bylo provedeno ve třetím 

skriptu, určenému k přímému porovnání dvou průměrných křivek jejich vydělením mezi sebou. 

Principem je zjištění, kolika násobek je procentuálně jedna křivka Fy druhé křivky Fy. Cílem 

je stanovení poměru k zjištění procentuální změny poměru křivek vůči sobě. Jde tedy o procenta 

vztažená ke vztažné křivce, kterou je křivka Fy při chůzi ve sportovní obuvi. Vstupem bylo 

zadání názvu dat, získaných z předešlého skriptu ve formátu např. (obr. č. 22): 

 „iniciály probanda-BOS-FF.x-PFy-s3.mat“ s vektorem ODL_PFY 

 „iniciály probanda-SPO-FF.x-PFy-s3.mat“ s vektorem SPOR_PFY 

Výstupem byla jednak statistická data: 

 míry centrální tendence poměru křivek:  

o Medián výslednice 

o Průměr výslednice 

 míra statistické variability 

o směrodatná odchylka 

a dále dva grafy, které byly vytvořeny na základě podílu dvou křivek Fy např.: 

„křivka Fy při chůzi naboso“

„křivka Fy při chůzi ve sportovní obuvi“
 ∙ 100 

Podmínkou správného vyhodnocení je umístění vztažné křivky do jmenovatele zlomku.  

Výsledkem tohoto vzorce je tzv. „dělící křivka“, znázorňující odchylky mezi průměrnými 

křivkami Fy. Více bude popsána u grafu č. 7. 
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Obrázek 22: Skript pro porovnání průměrných křivek Fy (vlastní zdroj) 

První graf č. 5 znázorňuje překryté dvě průměrné křivky Fy, v tomto případě křivky, kdy byl 

proband měřen pouze s protetickým chodidlem (modře) a se sportovní (vztažnou) obuví 

(červeně). Jedná se o závislost síly Fy na čase t. Žlutá křivka je křivkou dělící samostatně a 

detailněji zobrazenou v grafu č. 7. Pro potřeby práce je definována nulová čára (světle zelená), 

která znázorňuje pozici nulové hodnoty před posunutím křivek na ose y. Pro snazší prezentaci 

odchylek v jednotlivých oblastech jsou použity pomocné čáry (černá a růžová) a elipsa 

(fialová). 

 

Graf 5: průměrné křivky Fy s dělící křivkou (vlastní zdroj) 

V rámci vyhodnocování výsledků budou sledovány fenomény v grafu č. 5 u parametrů 

zobrazených v grafu č. 6, které vychází z teoretických východisek v odstavci 3.5 Analýza 

chůze.  Předmětem hodnocení bude v oblasti došlapu doba dosažení brzdného peaku t1 včetně 

velikosti brzdného peaku F1, dále doba brzdné fáze t2 a charakter křivky s peaky. V oblasti 
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odrazu pak dobu dosažení propulzního peaku t3, dobu propulzní fáze t4, velikost propulzního 

peaku a taktéž charakter křivky s peaky. 

 

Graf 6: Rozbor anterio-posteriorní složky reakčních sil od podložky (vlastní zdroj) 

Zjištěné fenomény můžeme názorně zobrazit v druhém grafu užitím dělící křivky 

s definovaným intervalem spolehlivosti. Jedná se o závislost bezrozměrné poměrové veličiny 

na čase t. Tato dělící křivka je vidět ve zvětšeném měřítku (žlutá) na druhém grafu č. 7, 

vytvořeném ve skriptu pro porovnání. Pro snazší prezentaci odchylek v jednotlivých oblastech 

jsou použity pomocné čáry (černá a růžová) a elipsy (fialová). Jde o křivku poměrovou a pokud 

je průběh obou průměrných křivek stejný, pak vykazuje konstantní hodnotu 1 na ose y 

v průběhu času t. Naopak, pokud jsou v průběhu obou průměrných křivek odchylky, pak se 

projeví kolísáním kolem hodnoty 1, jak můžeme vidět na grafu č. 7. Tyto rozdíly se vzhledem 

ke vztaženému bodu, tedy hodnotě 1 na osy y, budou jevit u nízkých hodnot jako procentuálně 

vyšší a u vysokých hodnot jako procentuálně nižší. Zdali jsou tyto odchylky reálné a je možné 

je považovat za adekvátní při interpretaci výsledků, určím pomocí intervalu spolehlivosti, který 

je pro potřeby práce zvolen podle následující definice. 

  0,5 × 𝑆𝐷 = ℎ𝑜𝑟𝑛í ℎ𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑢 

−0,5 × 𝑆𝐷 = 𝑑𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑢 

Pro každé další porovnání u všech probandů bude interval spolehlivosti vyznačen v grafu 

s přiblíženou dělící křivkou zelenými vodorovnými čarami. 

oblast došlapu oblast odvalu oblast odrazu 
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Graf 7: Přiblížená dělící křivka s definovaným intervalem spolehlivosti (vlastní zdroj) 

Na základě těchto grafů je provedeno vyhodnocení výsledků výše zmíněných dvojic u každého 

probanda s formulací závěrů práce. Výše popsaná metoda zpracování dat prostřednictvím 

přímého porovnání umožňuje relativně rychle a spolehlivě získat potřebné údaje pro následnou 

interpretaci výsledků. Oproti vypočítání impulzů síly jsou jasně pozorovatelné rozdíly 

v jednotlivých oblastech křivky díky grafickému zpracování. Díky vztažení rozdílů na procenta 

lze porovnávat probandy mezi sebou. Tento postup zpracování dat byl použit pro všechny 

probandy stejně. Obdobným způsobem lze vyhodnotit i další složky reakčních sil – 

mediolaterální (Fx) a vertikální (Fz).  
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5 VÝSLEDKY 

Z tabulky č. 1 můžeme vidět, že všichni probandi č. 1-3 s TT amputací jsou uživatelé bércové 

protézy s protetickým lůžkem tvaru TSB v kombinaci s dynamickými protetickými chodidly 

pro vysoký stupeň aktivity. Tyto chodidla vynikají dynamikou, absorpcí nárazů, ovládáním 

rotace a hladkým odvalem. Proband č. 4 je uživatel stehenní protézy pro vysokou aktivitu. 

Kolenní kloub C-leg je mikroprocesorem řízený kloub, který umožňuje nastavení několika 

programů pro různé pohybové činnosti. Chodidlo C-Walk má podobné vlastnosti jako chodidla 

u probandů č. 1-3, tedy podporu co nejpřirozenějšího obrazu chůze. 

Tabulka 1: Přehled protetického vybavení probandů (vlastní zdroj) 

 
Doba chůze o 

protéze 

Výška 

amputace 

Typ 

protetického 

lůžka 

Typ 

protetického 

chodidla 

Proband č. 1 2 roky TT TSB 
Össur PRO-

FLEX® 

Proband č. 2 2 roky TT TSB 
Össur PRO-

FLEX® 

Proband č. 3 > 5 let TT TSB 
Össur LP 

ROTATE™ 

Proband č. 4 1 rok 
Exartikulace v 

KK 

TSB s 

podtlakem 

Kolenní kloub 

C-leg 2. 

generace, 

chodidlo 1C40 

C-Walk, 

Ottobock 

 

U všech probandů vykazují křivky charakteristiky anterio-posterioní složky reakčních sil. 

Avšak mezi jednotlivými probandy můžeme sledovat viditelné rozdíly v průběhu křivek. 
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5.1 Proband č. 1 

5.1.1 Porovnání chůze ve sportovní obuvi a chůze naboso 

Graf č. 8 znázorňuje průměrné křivky anterio-posteriorní složky reakční síly probanda s TT 

amputací při chůzi naboso (modrá křivka) a při chůzi ve sportovní obuvi (červená křivka). Žlutá 

křivka představuje dělící křivku. Světle zelená je nulová čára. 

 

Graf 8: Průběh průměrných křivek Fy u P1, SPO/BOS (vlastní zdroj) 

Z grafu č. 8 můžeme vyčíst: 

V oblasti došlapu dosahuje křivka u sportovní obuvi větší brzdný peak, tedy větší minimální 

sílu (černá čára). Stejně tak i v oblasti odrazu dosahuje křivka u sportovní obuvi větší propulzní 

peak, tedy větší maximální sílu (růžová čára). V první polovině odvalové fáze vykazují křivky 

výrazné odchylky (fialová elipsa), zatímco v druhé polovině odvalu se tyto odchylky zmenšují 

směrem k propulznímu peaku. Obecně vykazuje křivka u sportovní obuvi plynulejší průběh bez 

četných ostrých peaků. Doba stojné fáze krokové cyklu u sportovní obuvi je delší než při chůzi 

naboso.  

Z grafu č. 9 určíme, zdali jsou tyto charakteristiky reálné.  
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Graf 9: Dělící křivka u P1 SPO/BOS (vlastní zdroj) 

Vidíme, že celá oblast došlapu kromě počátečního kontaktu se nachází mimo interva l 

spolehlivosti. Stejně tak je tomu i v první polovině fáze odvalu. Oproti tomu v oblasti odrazu 

lze mírnou odchylku zanedbat. Můžeme tedy tyto fenomény mezi chůzí naboso a chůzí ve 

sportovní obuvi potvrdit, a to zejména v oblasti došlapu a odvalu. Proband při chůzi ve 

sportovní obuvi vynaložil v brzdné fázi výrazně více síly než při chůzi naboso. 

Tabulka 2: Statistická data u P1 SPO/BOS (vlastní zdroj) 

Směrodatná odchylka výslednice 0,7219 

Medián výslednice 1,3713 

Průměr výslednice 1,6284 

1 

Ze statistických dat uvedených v tabulce č. 2 zjišťujeme, že se zatížení nohy při chůzi naboso 

v průměru nacházelo mimo interval spolehlivosti. Z toho vyplývá, že chůze naboso ovlivnila 

stojnou fázi v porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. V oblasti došlapu sledujeme významné 

rozdíly až 430 %. V první polovině odvalové fáze se dělící křivka systémově stále nachází nad 

hodnotou 1 s rozdílem až 220 %. Tento rozdíl se postupně v druhé polovině odvalové fáze 

zmenšuje. V oblasti odrazu dosahuje rozdíl -40 %. 

                                                 
1 Jedná se o výslednice sil ze čtyř senzorů v  tenzometrické desce Kistler. Podrobněji jsou popsány v  kapitole 4.3.1 

Tenzometrické desky Kistler 
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5.1.2 Porovnání chůze ve sportovní obuvi a chůze v teniskách 

Graf č. 10 znázorňuje průměrné křivky anterio-posteriorní složky reakční síly probanda s TT 

amputací při chůzi v teniskách (modrá křivka) a při chůzi ve sportovní obuvi (červená křivka). 

Žlutá křivka představuje dělící křivku. Světle zelená je nulová čára. 

 

Graf 10: Průběh průměrných křivek Fy u P1, SPO/TEN (vlastní zdroj) 

Z grafu č. 10 můžeme vyčíst: 

Rozdíly v oblasti počátečního kontaktu paty s podložkou (černá čára). Rozdíl v první polovině 

střední části křivek při odvalové fázi, kdy dochází k přenosu hmotnosti společně s těžištěm, 

které se dostává nad chodidlo. V oblasti odrazu dosahuje křivka při chůzi v teniskách nižšího 

propulzního peaku, tedy nižší maximální síly (růžová čára). Obecně vykazuje křivka při chůzi 

v teniskách četné ostré peaky. Proband při chůzi v teniskách vynaložil v brzdné fázi přibližně 

stejně síly jako při chůzi ve sportovní obuvi. 

Z grafu č. 11 určíme, zdali jsou tyto charakteristiky relevantní.  
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Graf 11: Dělící křivka u P1 SPO/TEN (vlastní zdroj) 

Výše zmíněné fenomény leží mimo interval spolehlivosti. Největší rozdíl je ve střední části 

odvalové fáze. Můžeme je tedy potvrdit. 

Tabulka 3: Statistická data u P1 SPO/TEN (vlastní zdroj) 

Směrodatná odchylka výslednice 0,22392 

Medián výslednice 0,97856 

Průměr výslednice 1,0649 

 

Ze statistických dat uvedených v tabulce č. 3 zjišťujeme, že se zatížení nohy při chůzi 

v teniskách v průměru nacházelo v intervalu spolehlivosti. Z toho vyplývá, že chůze v teniskách 

neovlivnila stojnou fázi v porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. V oblasti došlapu sledujeme 

maximální rozdíl až 45 %. V první polovině odvalové fáze je rozdíl 73 %. Zbylá část odvalové 

fáze se nachází systémově mírně pod hodnotou 1. Naopak v oblasti odrazu činí rozdíl -40 %. 

5.1.3 Porovnání chůze ve sportovní obuvi a chůze v trekové obuvi 

Graf č. 12 znázorňuje průměrné křivky anterio-posteriorní složky reakční síly probanda s TT 

amputací při chůzi v trekové obuvi (modrá křivka) a při chůzi ve sportovní obuvi (červená 

křivka). Žlutá křivka představuje dělící křivku. Světle zelená je nulová čára. 
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Graf 12: Průběh průměrných křivek Fy u P1, SPO/TREK (vlastní zdroj) 

Z grafu č. 12 můžeme vyčíst: 

V oblasti došlapu dosahuje křivka při chůzi v trekové obuvi výrazně nižšího brzdného peaku 

(černá čára). Můžeme tedy konstatovat výrazně nižší sílu v této části při chůzi v trekové obuvi. 

Stejně tak je i v oblasti odrazu sledován menší propulzní peak (růžová čára). V oblasti první 

poloviny odvalové fáze sledujeme mezi křivkami významné rozdíly (fialová elipsa). Proband 

při chůzi ve sportovní obuvi vynaložil v brzdné fázi výrazně více síly než při chůzi v trekové 

obuvi. 

Z grafu č. 13 určíme, zdali jsou tyto charakteristiky relevantní.  

 

Graf 13: Dělící křivka u P1 SPO/TREK (vlastní zdroj) 
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V grafu vidíme, že lze fenomény v oblasti došlapu a první poloviny odvalové fáze potvrdit.  

Tabulka 4: Statistická data u P1 SPO/TREK (vlastní zdroj) 

Směrodatná odchylka výslednice 1,039 

Medián výslednice 0,9836 

Průměr výslednice 1,6958 

 

Ze statistických dat uvedených v tabulce č. 4 zjišťujeme, že se zatížení nohy při chůzi v trekové 

obuvi v průměru nacházelo mimo interval spolehlivosti. Můžeme tedy konstatovat, že chůze 

v trekové obuvi ovlivnila stojnou fázi v porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. V oblasti došlapu 

dosahuje rozdíl 350 %, v oblasti první poloviny odvalové fáze dosahuje rozdíl dokonce 390 %. 

V druhé polovině odvalové fáze se rozdíl systematicky pohybuje pod hodnotou 1 a v oblasti 

odrazu je rozdíl -15 %. 

5.2 Proband č. 2 

5.2.1 Porovnání chůze ve sportovní obuvi a chůze naboso 

Graf č. 14 znázorňuje průměrné křivky anterio-posteriorní složky reakční síly probanda s TT 

amputací při chůzi naboso (modrá křivka) a při chůzi ve sportovní obuvi (červená křivka). Žlutá 

křivka představuje dělící křivku.  Světle zelená je nulová čára. 

 

Graf 14: Průběh průměrných křivek Fy u P2, SPO/BOS (vlastní zdroj) 

Z grafu č. 14 můžeme vyčíst: 
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V oblasti došlapu dosahuje křivka při chůzi naboso menší brzdný peak (černá křivka). Naopak 

v oblasti odrazu dosahuje křivka při chůzi naboso větší propulzní peak (růžová křivka). 

V oblasti dopadu vykazuje křivka při chůzi naboso řadu ostrých peaků oproti chůzi ve sportovní 

obuvi. Proband při chůzi ve sportovní obuvi vynaložil v brzdné fázi více síly než při chůzi 

naboso. 

Z grafu č. 15 určíme, zdali jsou tyto charakteristiky relevantní.  

 

Graf 15: Dělící křivka u P2 SPO/BOS (vlastní zdroj) 

V grafu vidíme, že lze fenomény v oblasti došlapu a v oblasti odrazu potvrdit.  

Tabulka 5: Statistická data u P2 SPO/BOS (vlastní zdroj) 

Směrodatná odchylka výslednice 0,39656 

Medián výslednice 1,1592 

Průměr výslednice 1,3405 

 

Ze statistických dat uvedených v tabulce č. 5 zjišťujeme, že se zatížení nohy při chůzi naboso 

v průměru nacházelo mimo interval spolehlivosti. Můžeme tedy konstatovat, že chůze naboso 

ovlivnila stojnou fázi v porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. V oblasti došlapu dosahuje rozdíl 

260 %. V odvalové fázi se křivka systémově pohybuje nad hodnotou 1 a rozdíl je 25 %. 

V oblasti odrazu sledujeme rozdíl 30 %. 
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5.2.2 Porovnání chůze ve sportovní obuvi a chůze v teniskách 

Graf č. 16 znázorňuje průměrné křivky anterio-posteriorní složky reakční síly probanda s TT 

amputací při chůzi v teniskách (modrá křivka) a při chůzi ve sportovní obuvi (červená křivka). 

Žlutá křivka představuje dělící křivku. Světle zelená je nulová čára. 

 

Graf 16: Průběh průměrných křivek Fy u P2, SPO/TEN (vlastní zdroj) 

Z grafu č. 16 můžeme vyčíst: 

V oblasti došlapu dosahuje křivka při chůzi v teniskách menší brzdný peak (černá čára). 

V oblasti odrazu vykazuje křivka při chůzi v teniskách delší dobu dosažení propulzního peaku 

(růžová čára). Proband při chůzi ve sportovní obuvi vynaložil v brzdné fázi více síly než při 

chůzi v teniskách. 

Z grafu č. 17 určíme, zdali jsou tyto charakteristiky relevantní.  
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Graf 17: Dělící křivka u P2 SPO/TEN (vlastní zdroj) 

V grafu vidíme, že lze fenomény v oblasti došlapu potvrdit, stejně tak i delší dobu dosažení 

propulzního peaku v oblasti odrazu.  

Tabulka 6: Statistická data u P2 SPO/TEN (vlastní zdroj) 

Směrodatná odchylka výslednice 0,24325 

Medián výslednice 1,0347 

Průměr výslednice 1,1234 

 

Ze statistických dat uvedených v tabulce č. 6 zjišťujeme, že se zatížení nohy při chůzi 

v teniskách v průměru nacházelo na hranici horní meze intervalu spolehlivosti. Můžeme tedy 

konstatovat, že chůze v teniskách neovlivnila stojnou fázi v porovnání s chůzí ve sportovní 

obuvi. V oblasti došlapu dosahuje rozdíl 85 %, v oblasti odvalu 10 % a v oblasti odrazu 25 %. 

5.2.3 Porovnání chůze ve sportovní obuvi a chůze v trekové obuvi 

Graf č. 18 znázorňuje průměrné křivky anterio-posteriorní složky reakční síly probanda s TT 

amputací při chůzi v trekové obuvi (modrá křivka) a při chůzi ve sportovní obuvi (červená 

křivka). Žlutá křivka představuje dělící křivku. Světle zelená je nulová čára. 
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Graf 18: Průběh průměrných křivek Fy u P2, SPO/TREK (vlastní zdroj) 

Z grafu č. 18 můžeme vyčíst: 

V oblasti došlapu vykazuje křivka při chůzi v trekové obuvi výrazně menší brzdný peak (černá 

čára), stejně tak i v oblasti odrazu vykazuje křivka menší propulzní peak (růžová čára). Proband 

při chůzi ve sportovní obuvi vynaložil v brzdné i propulzní fázi více síly než při chůzi 

v teniskách. 

 

Z grafu č. 19 určíme, zdali jsou tyto charakteristiky relevantní.  

 

Graf 19: Dělící křivka u P2, SPO/TREK (vlastní zdroj) 

V grafu vidíme, že lze fenomény v oblasti došlapu potvrdit. 
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Tabulka 7: Statistická data u P2, SPO/TREK (vlastní zdroj) 

Směrodatná odchylka výslednice 0,43458 

Medián výslednice 0,9616 

Průměr výslednice 1,1574 

 

Ze statistických dat uvedených v tabulce č. 7 zjišťujeme, že se zatížení nohy při chůzi v trekové 

obuvi v průměru nacházelo v intervalu spolehlivosti. Můžeme tedy konstatovat, že chůze 

v trekové obuvi neovlivnila stojnou fázi v porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. V oblasti 

došlapu dosahuje rozdíl 295 %, v oblasti odvalu se křivka systémově pohybuje pod hodnotou 

1 a rozdíl je -5 %. V oblasti odrazu činí rozdíl taktéž -5 %. 
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5.3 Proband č. 3 

5.3.1 Porovnání chůze ve sportovní obuvi a chůze naboso 

Graf č. 20 znázorňuje průměrné křivky anterio-posteriorní složky reakční síly probanda s TT 

amputací při chůzi naboso (modrá křivka) a při chůzi ve sportovní obuvi (červená křivka). Žlutá 

křivka představuje dělící křivku. Světle zelená je nulová čára. 

 

Graf 20: Průběh průměrných křivek Fy u P3, SPO/BOS (vlastní zdroj) 

Z grafu č. 20 můžeme vyčíst: 

V oblasti došlapu sledujeme rozdíly v distribuci kontaktu (fialová elipsa) a křivka dosahuje při 

chůzi naboso nepatrně větší brzdný peak (černá čára). V oblasti odrazu vykazuje křivka při 

chůzi naboso kratší dobu dosažení propulzního peaku, který je větší než při chůzi ve sportovní 

obuvi (růžová čára) 

Z grafu č. 21 určíme, zdali jsou tyto charakteristiky relevantní.  
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Graf 21: Dělící křivka u P3, SPO/BOS (vlastní zdroj) 

V grafu vidíme, že lze fenomény v oblasti dopadu potvrdit. 

Tabulka 8: Statistická data u P3, SPO/BOS (vlastní zdroj) 

Směrodatná odchylka výslednice 0,24178 

Medián výslednice 1,1287 

Průměr výslednice 1,0677 

 

Ze statistických dat uvedených v tabulce č. 8 zjišťujeme, že se zatížení nohy při chůzi naboso 

v průměru nacházelo v intervalu spolehlivosti. Můžeme tedy konstatovat, že chůze naboso 

neovlivnila stojnou fázi v porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. V oblasti došlapu dosahuje 

rozdíl -55 %, v oblasti odvalu se křivka systémově pohybuje nad hodnotou 1 a rozdíl dosahuje 

20 %.  V oblasti odrazu 20 %. 

5.3.2 Porovnání chůze ve sportovní obuvi a chůze v teniskách 

Graf č. 22 znázorňuje průměrné křivky anterio-posteriorní složky reakční síly probanda s TT 

amputací při chůzi v teniskách (modrá křivka) a při chůzi ve sportovní obuvi (červená křivka). 

Žlutá křivka představuje dělící křivku. Světle zelená je nulová čára. 
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Graf 22: Průběh průměrných křivek Fy u P3, SPO/TEN (vlastní zdroj) 

Z grafu č. 22 můžeme vyčíst: 

V oblasti došlapu sledujeme rozdíly v distribuci kontaktu (fialová elipsa) a křivka dosahuje při 

chůzi v teniskách menší brzdný peak (černá čára). V oblasti odrazu vykazuje křivka při chůzi 

v teniskách kratší dobu dosažení propulzního peaku (růžová čára). Proband při chůzi ve 

sportovní obuvi vynaložil v brzdné fázi více síly než při chůzi v teniskách. V propulzní fázi 

vynaložil proband přibližně stejně síly v obou podmínkách. 

Z grafu č. 23 určíme, zdali jsou tyto charakteristiky relevantní.  

 

Graf 23: Dělící křivka u P3, SPO/TEN (vlastní zdroj) 

V grafu sledujeme, že lze fenomény v oblasti došlapu potvrdit 
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Tabulka 9: Statistická data u P3, SPO/TEN (vlastní zdroj)  

Směrodatná odchylka výslednice 0,44905 

Medián výslednice 1,1381 

Průměr výslednice 1,2525 

 

Ze statistických dat uvedených v tabulce č. 9 zjišťujeme, že se zatížení nohy při chůzi 

v teniskách v průměru nacházelo na hranici horní meze intervalu spolehlivosti. Můžeme tedy 

konstatovat, že chůze v teniskách neovlivnila stojnou fázi v porovnání s chůzí ve sportovní 

obuvi. V oblasti došlapu dosahuje rozdíl 350 % a v oblasti odrazu 5 %. V oblasti odvalu se 

křivka systémově pohybuje nad hodnotou 1 a rozdíl dosahuje 20 %. 

5.3.3 Porovnání chůze ve sportovní obuvi a chůze v trekové obuvi 

Graf č. 24 znázorňuje průměrné křivky anterio-posteriorní složky reakční síly probanda s TT 

amputací při chůzi v trekové obuvi (modrá křivka) a při chůzi ve sportovní obuvi (červená 

křivka). Žlutá křivka představuje dělící křivku. Světle zelená je nulová čára. 

 

Graf 24: Průběh průměrných křivek Fy u P3, SPO/TREK (vlastní zdroj) 

Z grafu č. 24 můžeme vyčíst: 

V oblasti došlapu sledujeme kratší dobu dosažení brzdného peaku při chůzi v trekové obuvi 

a rozdíl v první polovině odvalové fáze (černá čára a fialová elipsa). V oblasti odrazu vykazuje 

křivka při chůzi v trekové obuvi větší propulzní peak (růžová čára). 

Z grafu č. 25 určíme, zdali jsou tyto charakteristiky relevantní.  
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Graf 25: Dělící křivka u P3, SPO/TREK (vlastní zdroj) 

V grafu vidíme, že lze fenomény v oblasti došlapu potvrdit. 

Tabulka 10: Statistická data u P3, SPO/TREK (vlastní zdroj) 

Směrodatná odchylka výslednice 0,41117 

Medián výslednice 1,0912 

Průměr výslednice 1,0928 

 

Ze statistických dat uvedených v tabulce č. 10 zjišťujeme, že se zatížení nohy při chůzi 

v trekové obuvi v průměru nacházelo v intervalu spolehlivosti. Můžeme tedy konstatovat, že 

chůze v trekové obuvi neovlivnila stojnou fázi v porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. 

V oblasti došlapu dosahuje rozdíl -75 % a v oblasti odrazu 10 %. V oblasti odvalu se křivka 

systémově pohybuje nad hodnotou 1 a rozdíl dosahuje 10 %. 

 

 

 

 



57 
 

5.4 Proband č. 4 

5.4.1 Porovnání chůze ve sportovní obuvi a chůze naboso 

Graf č. 26 znázorňuje průměrné křivky anterio-posteriorní složky reakční síly probanda 

s exartikulací KK při chůzi naboso (modrá křivka) a při chůzi ve sportovní obuvi (červená 

křivka). Žlutá křivka představuje dělící křivku. Světle zelená je nulová čára. 

 

Graf 26: Průběh průměrných křivek Fy u P4, SPO/BOS (vlastní zdroj) 

Z grafu č. 26 můžeme vyčíst: 

V oblasti došlapu sledujeme značné rozdíly v distribuci kontaktu (fialová elipsa) a křivka 

dosahuje při chůzi naboso větší brzdný peak (černá čára). V oblasti odrazu můžeme vidět při 

chůzi naboso delší dobu dosažení propulzního peaku a větší propulzní peak (růžová čára). Obě 

křivky vykazují zejména v oblasti dopadu četné ostré peaky. 

Z grafu č. 27 určíme, zdali jsou tyto charakteristiky relevantní.  
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Graf 27: Dělící křivka u P4, SPO/BOS (vlastní zdroj) 

V grafu sledujeme, že lze fenomény v oblasti došlapu i v oblasti odrazu potvrdit. 

Tabulka 11: Statistická data u P4, SPO/BOS (vlastní zdroj) 

Směrodatná odchylka výslednice 0,24954 

Medián výslednice 0,99601 

Průměr výslednice 0,97594 

 

Ze statistických dat uvedených v tabulce č. 11 zjišťujeme, že se zatížení nohy při chůzi naboso 

v průměru nacházelo v intervalu spolehlivosti. Můžeme tedy konstatovat, že chůze naboso 

neovlivnila stojnou fázi v porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. V oblasti došlapu dosahuje 

rozdíl -75 %, v oblasti odrazu je rozdíl 30 %. V oblasti odvalu se křivka systémově pohybuje 

kolem hodnoty 1 a rozdíl tedy není žádný. 

5.4.2 Porovnání chůze ve sportovní obuvi a chůze v teniskách 

Graf č. 28 znázorňuje průměrné křivky anterio-posteriorní složky reakční síly probanda 

s exartikulací KK při chůzi v teniskách (modrá křivka) a při chůzi ve sportovní obuvi (červená 

křivka). Žlutá křivka představuje dělící křivku. Světle zelená je nulová čára. 
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Graf 28: Průběh průměrných křivek Fy u P4, SPO/TEN (vlastní zdroj) 

Z grafu č. 28 můžeme vyčíst: 

V oblasti došlapu dosahuje křivka při chůzi v teniskách menší brzdný peak (černá čára). 

V oblasti odrazu můžeme sledovat větší propulzní peak (růžová čára). Obě křivky vykazují 

četné ostré peaky. Proband při chůzi ve sportovní obuvi vynaložil v brzdné fázi více síly než 

při chůzi v teniskách. V propulzní fázi je tomu naopak. 

Z grafu č. 29 určíme, zdali jsou tyto charakteristiky relevantní. 

 

Graf 29: Dělící křivka u P4, SPO/TEN (vlastní zdroj) 

V oblasti došlapu můžeme fenomény potvrdit. 
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Tabulka 12: Statistická data u P4, SPO/TEN (vlastní zdroj) 

Směrodatná odchylka výslednice 0,677 

Medián výslednice 1,1923 

Průměr výslednice 1,4728 

 

Ze statistických dat uvedených v tabulce č. 12 zjišťujeme, že se zatížení nohy při chůzi 

v teniskách v průměru nacházelo mimo interval spolehlivosti. Můžeme tedy konstatovat, že 

chůze v teniskách ovlivnila stojnou fázi v porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. V oblasti 

došlapu dosahuje rozdíl 380 %, v oblasti odrazu je rozdíl 10 %. V oblasti odvalu se křivka 

systémově pohybuje nad hodnotou 1 a rozdíl je 30 %. 

5.4.3 Porovnání chůze ve sportovní obuvi a chůze v trekové obuvi 

Graf č. 30 znázorňuje průměrné křivky anterio-posteriorní složky reakční síly probanda 

s exartikulací KK při chůzi v trekové obuvi (modrá křivka) a při chůzi ve sportovní obuvi 

(červená křivka). Žlutá křivka představuje dělící křivku. Světle zelená je nulová čára.  

 

Graf 30: Průběh průměrných křivek Fy u P4, SPO/TREK (vlastní zdroj) 

Z grafu č. 30 můžeme vyčíst: 

V oblasti došlapu sledujeme rozdíly při distribuci kontaktu (fialová elipsa) a menší brzdný peak 

při chůzi v trekové obuvi (černá čára). V oblasti odrazu je naopak propulzní peak větší. Obě 

křivky vykazují četné ostré peaky. 

Z grafu č. 31 určíme, zdali jsou tyto charakteristiky relevantní. 
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Graf 31: Dělící křivka u P4, SPO/TREK (vlastní zdroj) 

V oblasti dopadu můžeme fenomény potvrdit. 

Tabulka 13: Statistická data (vlastní zdroj) 

Směrodatná odchylka výslednice 0,55738 

Medián výslednice 1,1946 

Průměr výslednice 1,4424 

 

Ze statistických dat uvedených v tabulce č. 13 zjišťujeme, že se zatížení nohy při chůzi 

v trekové obuvi v průměru nacházelo mimo interval spolehlivosti. Můžeme tedy konstatovat, 

že chůze v trekové obuvi ovlivnila stojnou fázi v porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. 

V oblasti došlapu dosahuje rozdíl 380 %, v oblasti odrazu dosahuje rozdíl 20 %. V oblasti 

odvalu se křivka systémově pohybuje nad hodnotou 1 a největší rozdíl je 30 %. 
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5.5 Souhrn 

U všech probandů můžeme pozorovat u křivky Fy při chůzi naboso charakteristiku „plochého  

průběhu“ v oblasti došlapu a odvalu (obr. č. 23). 

 

Obrázek 23: Charakteristika "plochého průběhu" křivky Fy při chůzi naboso (vlastní zdroj) 

Také můžeme pozorovat u křivky Fy při chůzi v teniskách velmi podobný průběh v oblasti 

došlapu v porovnání se vztažnou sportovní obuví u probandů č. 1, č. 2 a č. 4 (obr. č. 24). 

 

Obrázek 24: Charakteristika křivky Fy při chůzi v teniskách (vlastní zdroj) 

V tabulce č. 14 můžeme sledovat porovnání brzdného a propulzního peaku v jednotlivých 

typech obuvi v porovnání se vztažnou sportovní obuví. 

 

 

 

 

 

P1 
P2 

P3 

P4 

P1 

P2 
P4 



63 
 

Tabulka 14: Přehled porovnání brzdného a propulzního peaku v porovnání s chůzí ve sportovní obuvi (vlastní zdroj) 

  bos tenisky treková obuv 

Proband č. 1     

 brzdný peak menší stejný menší 

 propulzní peak menší menší menší 

Proband č. 2     

 brzdný peak menší menší menší 

 propulzní peak větší stejný menší 

Proband č. 3     

 brzdný peak větší menší stejný 

 propulzní peak větší stejný větší 

Proband č. 4     

 brzdný peak větší menší menší 

 propulzní peak větší větší větší 

2 

U probanda č. 1 a probanda č. 2 vidíme při chůzi v trekové obuvi shodné charakterist iky 

v podobě menšího brzdného i propulzního peaku v porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. U 

probanda č. 3 a probanda č. 4 je shodný větší brzdný a propulzní peak při chůzi naboso 

v porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. U probanda č. 2 a probanda č. 3 sledujeme shodné 

charakteristiky u obou peaků při chůzi v teniskách. 

U probanda č. 1 sledujeme u všech podmínek menší propulzní peak v porovnání se sportovní 

obuví. Mezi jednotlivými podmínkami nebyly nalezeny žádné společné charakteristiky. 

U probanda č. 2 sledujeme u všech podmínek menší brzdný peak v porovnání se sportovní 

obuví. Při chůzi v teniskách dosahuje propulzní peak přibližně stejné hodnoty jako při chůzi se 

sportovní obuví. Mezi jednotlivými podmínkami nebyly nalezeny žádné společné 

charakteristiky. 

U probanda č. 3 sledujeme při chůzi naboso a v trekové větší propulzní peak v porovnání se 

sportovní obuví. Při chůzi v teniskách dosahuje propulzní peak přibližně stejné hodnoty jako 

Mezi jednotlivými podmínkami nebyly nalezeny žádné společné charakteristiky. 

                                                 
2 zeleně vyplněné buňky značí „nulový“ rozdíl, oranžově mírný rozdíl, červeně výrazný rozdíl 
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U probanda č. 4 sledujeme u všech podmínek větší propulzní peak v porovnání se sportovní 

obuví.  Při chůzi naboso a v teniskách vykazuje křivka charakteristické dva peaky v oblasti 

odrazu (obr. č. 25). Tyto peaky se u zbylých probandů neprojevily. 

 

Obrázek 25: Fenomény u P4, zprava: BOS, TENISKY (vlastní zdroj) 

V tabulce č. 15 jsou přehledně zaznamenány procentuální rozdíly a statistické údaje, které byly 

získány na základě poměru křivek vzhledem k vztažné křivce při chůzi ve sportovní obuvi.  

Hodnoty, které se týkají statistických údajů, jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.  

Z tabulky č. 15 vyplývá, že kromě probanda č. 4 při chůzi naboso (červená buňka), jsou hodnoty 

větší než 1 (sloupec AP). Můžeme tedy konstatovat, že došlo k většímu zatížení při všech 

podmínkách měření v porovnání se sportovní obuví. Také můžeme říci, že u probanda č. 1 při 

chůzi v teniskách, probanda č. 2 při chůzi v teniskách, probanda č. 3 při chůzi naboso 

a probanda č. 4 při chůzi naboso se nejvíce blížilo zatížení při chůzi ve sportovní obuvi (žluté 

buňky). Naopak, u probanda č. 1 při chůzi v trekové obuvi, probanda č. 2 při chůzi naboso, 

probanda č. 3 při chůzi v teniskách a probanda č. 4 při chůzi v teniskách byly největší rozdíly 

v zatížení v porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. 

Pokud se podíváme na procentuální rozdíly mezi jednotlivými křivkami, můžeme vidět velký 

rozptyl výsledků mezi všemi probandy.  

U probanda č. 1 dosahuje největšího rozdílu v oblasti došlapu chůze naboso a to 430 %. 

V oblasti odvalu je největší rozdíl při chůzi v trekové obuvi, který je 390 %. V oblasti odrazu 

dosahují největšího rozdílu -40 % shodně chůze naboso a v teniskách.  

 

TEN BOS 
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Tabulka 15: Procentuální rozdíly se statistickými údaji (vlastní zdroj) 

  
Oblast 

došlapu 

Oblast 

odvalu 

Oblast 

odrazu 

Ovlivnění 

stojné 

fáze 

AP SD MED 

Proband 

č. 1 
        

 naboso 430 % 220 % -40 % ano 1,63 0,72 1,37 

 tenisky 45 % 73 % -40 % ne 1,06 0,22 0,98 

 
treková 

obuv 
350 % 390 % -15 % ano 1,7 1,04 0,98 

Proband 

č. 2 
        

 naboso 260 % 25 % 30 % ano 1,34 0,4 1,16 

 tenisky 85 % 10 % 25 % ne 1,12 0,24 1,03 

 
treková 

obuv 
295 % -5 % -5 % ne 1,16 0,43 0,96 

Proband 

č. 3 
        

 naboso -55 % 20 % 20 % ne 1,08 0,24 1,13 

 tenisky 350 % 20 % 5 % ne 1,25 0,45 1,14 

 
treková 

obuv 
-75 % 10 % 10 % ne 1,1 0,41 1,1 

Proband 

č. 4 
        

 naboso -75 % 0 % 30 % ne 0,98 0,25 1 

 tenisky 380 % 30 % 10 % ano 1,47 0,68 1,2 

 
treková 

obuv 
380 % 30 % 20 % ano 1,43 0,56 1,23 

 

 

                                                 
3 AP = aritmetický průměr, SD = směrodatná odchylka, MED = medián  
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 U probanda č. 2 dosahuje největšího rozdílu v oblasti došlapu chůze v trekové obuvi a to 295 

%. V oblasti odvalu je největší rozdíl při chůzi naboso, který je 25 %. V oblasti odrazu dosahuje 

největšího rozdílu 30 % chůze naboso.  

U probanda č. 1 a č. 2 můžeme sledovat řádově shodné rozdíly u všech podmínek v oblasti 

došlapu. Zbylé oblasti se už značně liší.  

U probanda č. 3 dosahuje největšího rozdílu v oblasti došlapu chůze v teniskách, který je 350 

%. V oblasti odvalu je největší rozdíl při chůzi naboso a v teniskách, který je 20 %. V oblasti 

odrazu dosahuje největšího rozdílu 20 % chůze naboso.  

U probanda č. 4 dosahuje největšího rozdílu v oblasti došlapu chůze v teniskách a v trekové 

obuvi, který je 380 %. V oblasti odvalu je největší rozdíl při chůzi v teniskách a v trekové 

obuvi, který je 30 %. V oblasti odrazu dosahuje největšího rozdílu 30 % chůze naboso.  

U všech probandů můžeme vidět při chůzi naboso největší ovlivnění stojné fáze v oblasti odrazu 

v porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. 

U probanda č. 1 a č. 2 můžeme vidět, že chůze v teniskách nejméně ovlivnila stojnou fázi 

v oblasti došlapu. Naopak je tomu u probanda č. 3 a č.4, kde chůze v teniskách nejvíce ovlivňuje 

stojnou fázi v oblasti došlapu. 
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6 DISKUZE 

6.1 Průběh měření 

Během vlastního měření u každého probanda bylo cílem zachovat homogenní podmínky, tak 

aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Toho bylo docíleno správným a stejným postupem při každé 

kalibraci systému.  I tak je množství faktorů, které mohou ovlivnit výsledky experimentu. 

6.1.1 Měření na tenzometrických deskách 

V laboratoři je vytvořen z šesti tenzometrických desek Kistler chodník, po kterém probandi 

v průběhu měření chodí. Probandi byli instruováni o přirozené chůzi podle individuá lní 

rychlosti každého z nich. Jedním z možných nedostatků mohly být rozměry (délka a šířka) 

jednotlivých desek a jejich vzdálenost mezi sebou pro došlap jedné plosky nohy (potažmo 

protetického chodidla) celou plochou. To by mohlo být vyřešeno např. individuální úpravou 

jejich vzdáleností pro každého probanda. V tomto experimentu byl tento faktor do určité míry 

eliminován možností zkušebního projití po měřeném chodníku dle potřeb probanda. Dalším 

možným faktorem, který mohl ovlivnit průběh stojné fáze, je nutnost došlápnout stejnou nohou 

na desky v každém měřeném kolečku. To bylo vyřešeno použitím markerů a díky tomu proband 

nemusel přemýšlet nad tímto vlivem došlápnutí. V softwaru Qualisys Track Manager byl poté 

snadno identifikovatelné, jakou nohou proband došlápl na všech šest desek. 

6.1.2 Výzkumný soubor 

I když výzkumný soubor tvořila v rámci možností homogenní skupina probandů díky vstupním 

podmínkám pro zařazení, tak i přesto existuje řada proměnných, které se týkají protetiky viz 

diskuze 6.1.3. Do experimentu byli zařazeni i probandi, kteří prodělali reamputaci DK, což 

mohlo mít vliv na vzor a jednotlivé parametry krokového cyklu. Taktéž může mít vliv na 

stereotyp chůze věk probanda, kdy do výzkumného souboru byli zařazeni dvě věkové kategorie 

v rozsahu 20-30 let a 40-60 let.  

6.2 Vliv protetických proměnných na chůzi o protéze  

Protéza, jako poslední pasivní struktura, se skládá z několika komponent, které mohou ovlivnit 

chůzi o protéze. Pokud se jedná o TT amputaci, protéza se skládá ze dvou hlavních komponent, 

kterými jsou protetické lůžko a protetické chodidlo. Při TT amputaci je zachovalý kolenní 

kloub, který během zatížení nohy ve stojné fázi působí jako tlumič nárazů, zabraňujíc í 

opotřebení kloubů DK (Isakov et al., 2000). Tato flexe může být ovlivněna podle Isakova et al. 

(2000) typem protetického lůžka nebo podle Hana et al. (2003) typem obuvi na protetickém 

chodidle. Např. plně kontaktní TSB protetické lůžko s rovnoměrně rozprostřeným tlakem 
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zlepšuje chůzi o protéze prostřednictvím snížení pístového pohybu během chůze (Yigiter et al., 

2002). TSB lůžko se používá v kombinaci s různými typy linerů, které spojují pahýl a lůžko. 

Andrysek et al. (2017) uvádí, že tloušťka lineru může mít vliv na chůzi o protéze, kdy byly 

zkoumány dva linery o tloušťce 3 mm a 9 mm. Byl nalezen rozdíl ve vertikálním peaku 

reakčních sil od podložky v oblasti došlapu, kdy s linerem o tloušťce 9 mm byl tento peak 

výrazně větší. 

Zásadní roli hrají také protetická chodidla. V tomto experimentu se sešla velice homogenní 

skupina s velice podobnými typy chodidel.  Jak už bylo zmíněno v odstavci 3.3, protéza je 

nastavena uživateli s určitým typem obuvi a pokud pacient chodí v interiéru bos, dojde ke 

zvětšení plantární flexe. Dynamická chodidla od firmy Össur pro vysoce aktivní uživatele již 

umožňuje manuálně upravovat sklon, resp. nastavovat výšku paty podle typu používané obuvi. 

Tato firma také vyvinula inteligentní bionické protetické chodidlo Proprio foot, které je 

ovládáno elektrickými impulzy svalů prostřednictvím implantovaných myoelektrických 

senzorů. 

Stejné poznatky platí i pro TF amputace. Oproti TT amputaci a bércové protéze je rozhodujíc ím 

faktorem chybějící KK, který nahrazují monocentrické nebo polycentrické protetické kolenní 

klouby.  Veškeré rázy jsou tak korigovány kyčelním kloubem. Díky tomu vzniká další 

významný faktor ovlivňující chůzi o protéze. 

6.3 Výsledky práce 

Jak uvádí Major et al (2018), vlivu obuvi na mechanických vlastnostech a funkci protézy není 

věnována pozornost v literatuře. Ten se ve své studii zabýval vlivem obuvi na mechanických 

vlastnostech protetických chodidel během stojné fáze. Ve studii použil stejné typy obuvi jako 

v našem experimentu a ukázal, že se snížila tuhost a navrácení energie v oblasti paty u všech 

typů obuvi o 4 % až 9 % ve srovnání s chůzí naboso. Největší efekt vykazovala sportovní obuv.  

Podle Svobody et al (2012) souvisí dynamická stabilita chůze s posuny v anterio-posteriorním 

směru. Tomu by odpovídaly i výsledky v našem experimentu, kdy u probanda č. 4 s exartikulac í 

KK vykazovali křivky při všech podmínkách četné ostré peaky v porovnání s ostatními 

probandy s TT amputací. Důvodem je výška amputace, kdy amputace více proximálním 

směrem snižuje samotnou stabilitu a kvalitu chůze. Dalším limitem tohoto experimentu je fakt,  

že si každý proband přinesl svou obuv, která se mezi jednotlivými probandy mohla mírně lišit. 

Unifikovat všechny typy obuvi u jednotlivých probandů bylo velice náročné a nad rámec této 

práce. V této práci byl k dispozici malý soubor dat pro stanovení odpovídajícího interva lu 

spolehlivosti. Proto byl pro účely práce stanoven definovaný interval spolehlivosti viz. odstavec 
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4.5.2, tak aby bylo možné interpretovat výsledky práce. Z těchto důvodů se jedná o pilotní 

studii, kde by bylo vhodné na tuto studii navázat rozsáhlou studií a pracovat tak s velkým 

statistickým vzorkem. Tím by byla ověřena vhodnost definovaného intervalu spolehlivos t i 

a námi zjištěných výsledků. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zjistit posouzení vlivu obuvi na chůzi o protéze, a vytvořit tak základní pohled 

k tomuto tématu. Prostřednictvím navrhnutého experimentu byla získána data potřebná 

k interpretaci výsledků. Díky tomu je možné se vyjádřit ke stanoveným hypotézám: 

Hypotéza č. 1: Chůze naboso ovlivní anterio-posteriorní složku reakčních sil od podložky 

během stojné fáze krokového cyklu v  porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. 

Při přímém porovnání obou křivek se u dvou probandů tato hypotéza potvrdila. U dalších dvou 

se nepotvrdila. Naopak ze statistických dat vykazovala minimální ovlivnění. Dosažené 

výsledky tak svědčí spíše pro neplatnost formulované hypotézy. Pro její jednoznačné potvrzení, 

nebo vyvrácení, by bylo každopádně nutné provést měření s výrazně větším počtem probandů.  

Hypotéza č. 2: Chůze v teniskách neovlivní anterio-posteriorní složku reakčních sil od podložky 

během stojné fáze krokového cyklu v  porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. 

Při přímém porovnání obou křivek se u tří probandů tato hypotéza potvrdila, u jednoho ne. 

Dosažené výsledky tak naznačují, že rozdíl mezi teniskou a sportovní běžeckou obuví je ve 

sledovaném parametru zanedbatelný a hypotézu lze potvrdit. Stejně jako v předchozím případě 

by však pro obecnou platnost uvedeného sdělení bylo vhodné zopakovat měření na větším 

výzkumném vzorku. 

Hypotéza č. 3: Chůze v  trekové obuvi ovlivní anterio-posteriorní složku reakčních sil od 

podložky během stojné fáze krokového cyklu v  porovnání s chůzí ve sportovní obuvi. 

Při přímém porovnání obou křivek se u dvou probandů tato hypotéza potvrdila, u dalších dvou 

se nepotvrdila. Číselné hodnoty sledovaných parametrů hovoří spíše pro potvrzení vyslovené 

hypotézy, pro získání zcela jednoznačného stanoviska však platí výše uvedená potřeba dalších 

měření.   

Přes malý počet probandů předkládaná práce přináší kvalitní východisko pro možnou 

navazující studii zejména z pohledu metodiky měření a následného zpracování a vyhodnocení 

získaných dat. Z praktického hlediska pak práce v souladu s výsledky jiných autorů poukazuje 

na existující nezanedbatelný vliv typu obuvi na chůzi uživatelů protéz dolních končetin. Protože 

cílem zdravotnického týmu zahrnujícího ortoprotetické techniky, fyzioterapeuty a lékaře je 

snaha napodobit přirozený vzor chůze, je na místě věnovat problematice kombinace protézy a 

obuvi větší pozornost.  
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9.1.2 Vzor informovaného souhlasu 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním 

v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve 

výzkumném projektu v rámci bakalářské práce na UK FTVS s názvem Vliv obuvi na chůzi a běhu 

pacientů s amputací prováděné na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v laboratoři 

biomechaniky extrémních zátěží.  

Jde o empiricko-teoretickou bakalářskou práci zabývající se vlivem obuvi na chůzi a běhu pacientů 

s amputací. Teoretická část práce obsahuje základy biomechaniky člověka a protetiky.  

Budete monitorováni při chůzi a běhu, přičemž bude docházet k analýze Vašeho pohybu.  Před 

samotnými laboratorními testy si s Vámi zrekapitulujeme harmonogram laboratorních testů a také 

provedeme shrnutí správné techniky chůze a běhu na atletickém ovále, který se nachází v blízkosti 

laboratoře v prostorách UK FTVS. V tomto experimentu jde o neinvazní metodu. Předpokládaná doba 

trvání laboratorních testů jsou dvě až tři hodiny. Každý z Vás v rámci laboratorních testů bude sledován 

v laboratoři při své chůzi, popřípadě běhu, který bude opakovat nanejvýš pětkrát, tak aby se docílilo 

relevantních výsledků. Každý z Vás ujde po dobu všech testů maximálně 50 m, přičemž samotná chůze 

při každém testu nebude trvat déle jak pár desítek sekund, protože test bude spočívat v chůzi po čtyřech 

speciálních měřících deskách, které dohromady měří 5 m. To stejné bude platit i u těch, kteří budou 

moci běžet. Pauzy pro odpočinutí budou realizovány podle Vašich potřeb. Každému z Vás budeme 

během testů věnovat zhruba 20 minut. Na atletickém ovále budeme sledovat pouze techniku Vaší chůze 

a běhu, kde se párkrát projdete. Samotné testy budou probíhat až v laboratoři, kde se budou zkoumat 

reakční síly od podložky, a vliv různých druhů bot na průběh chůze a běhu. 

Při laboratorních testech bude sledována Vaše každodenní činnost, tedy chůze a běh. Toto testování je 

bezbolestné. 

Dozor při laboratorních testech bude zajišťován Ing. František Lopot, Ph.D, Na Vaší bezpečnost během 

příprav na atletickém ovále budu dohlížet já, jako hlavní řešitel projektu a vedoucí práce Ing. František 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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Lopot, Ph.D. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a 

testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 

Během laboratorních testů Vám bude poskytnuta místnost pro Vaše potřeby.  

Do výzkumu nebudou zařazeni jedinci s nižším stupněm aktivity než dva, s akutním onemocněním či 
v úrazu a v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 
Výzkum je taktéž prováděn s cílem přispět získanými informaci k dané problematice a zlepšit tak chůzi, 

popřípadě běh pacientů s amputací výběrem vhodné obuvi. Po dokončení bakalářské práce Vám budou 

získané výsledky zaslány elektronicky, popřípadě poštou podle Vašeho přání. Vaše účast v projektu je 

dobrovolná a nebude finančně ohodnocená.  

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v bakalářské 

práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou 

využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. 

Anonymizace osob na fotografiích bude provedena začerněním/rozmazáním obličejů či části těla, znaků,  

které by mohly vést k identifikaci jedince. Neanonymizované fotografie budou po ukončení výzkumu 

smazány. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Jiří Bešťák          Podpis: ............................. 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: …………           Podpis: ....................…. 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí 

ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem 

dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast 

ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK 

FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ...................... Podpis: ............................... 
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9.1.6 Dotazník na protetické vybavení probandů 

 

 

 

 
Doba chůze o 

protéze 

Výška 

amputace 

Typ 

protetického 

lůžka 

Typ 

protetického 

chodidla 

Proband č. 1 2 roky TT TSB 
Össur PRO-

FLEX® 

Proband č. 2 2 roky TT TSB 
Össur PRO-

FLEX® 

Proband č. 3 > 5 let TT TSB 
Össur LP 

ROTATE™ 

Proband č. 4 1 rok 
Exartikulace v 

KK 

TSB s 

podtlakem 

Kolenní kloub 

C-leg 2. 

generace, 

chodidlo 1C40 

C-Walk, 

Ottobock 


