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Abstrakt 

Autor: Bc. Barbora Zimová 

 

Název: Vliv postavení chodidla na velikost Q úhlu u pacientů s bolestivými syndromy 

kolenního kloubu 

 

Cíl: Cílem této diplomové práce je posouzení vlivu chodidla na postavení kolenního 

kloubu, konkrétně zda má stupeň plochonoží vliv na velikost Q úhlu, případně zdali může 

aktivní korekce chodidla tento úhel změnit. Dále je úkolem této práce porovnat, zda mají 

bolestivé syndromy kolenního kloubu vliv na tyto parametry. 

 

Metody: Skupina 40 probandů s celkovým průměrným věkem 27 let a jednostranným 

bolestivým syndromem kolenního kloubu, minimálně 6 měsíců od případného 

prodělaného úrazu/ operace, absolvovala komplexní klinické vyšetření se zaměřením 

na zkoumané aspekty spojené s obtížemi kolenního kloubu. Následovalo zhotovení 

plantogramu - vyšetření zatížení chodidla přístrojem firmy Pedikom, pořízení fotografie 

pro vyhodnocení Q úhlu a orientačního postavení v hleznu doplňující kvalitativní 

hodnocení snímku plosky nohy. Poté byla provedena aktivní korekce postavení chodidla 

a jednoduché cvičení na podporu podélné klenby nohy pomocí aktivace myofasciálních 

řetězců s ní souvisejících. Následně byla obě měření zopakována. K vyhodnocení 

velikosti Q úhlu byl využit program Scodiac, kvalitativní hodnocení barometrického 

snímku plantogramu bylo doplněno o výpočet indexu plochonoží Chippaux - Šmiřák. 

Statická analýza byla provedena v programu RStudio. 

 

Výsledky: Bylo potvrzeno, že aktivní korekce plosky má statisticky významný vliv 

na velikost Q úhlu, což znamená, že korekce plosky pomocí aktivace myofasciálních 

řetězců může do jisté míry korigovat velikost Q úhlu. Významný vliv stupně plochonoží 

na velikost Q úhlu, ani výskyt vyššího stupně plochonoží a větší velikosti Q úhlu u dolní 

končetiny s bolestivým syndromem kolenního kloubu nebyl statisticky prokázán. 

 

Závěr: Byl prokázán vliv aktivní korekce plosky nohy pomocí myofasciálních řetězců 

na postavení kolenního kloubu. Souvislost nadměrné velikosti Q úhlu a stupně 

plochonoží s výskytem bolestivého syndromu kolenního kloubu nebyla prokázána. 

 



 

Klíčová slova: plochonoží, bolesti kolenního kloubu, myofasciální řetězce, plantogram 

 



 

Abstract 

Author: Bc. Barbora Zimová 

 

Title: The influence of foot position on the size of the Q angle in patients with painful 

knee joint syndromes 

 

Objectives: This master thesis aims to assess the effect of the foot on the position 

of the knee joint, particularly whether the degree of flat-footedness affects the Q angle 

and whether an active foot correction can change this angle. Furthermore, this thesis aims 

to compare whether painful knee joint syndromes affect these parameters in any way. 

 

Methods: A group of 40 probands with a total average age of 27 years and a unilateral 

painful knee joint syndrome, at least 6 months apart from incidental injuries/surgeries, 

underwent a complex clinical examination with a focus on the researched aspects 

associated with knee joint problems. This was followed by the making of a plantogram - 

- an examination of the pressure distribution of the foot by a machine from the company 

Pedikom, taking a photograph to evaluate the Q angle and the orientation of the talus 

position, complementing the qualitative evaluation of the sole image. An active correction 

of the foot position was then performed along with a simple exercise to support 

the longitudinal arch of the foot by activating the myofascial chains associated with it. 

The two examinations were then repeated. The evaluation of the Q angle was done with 

the software Scodiac, the qualitative evaluation of the barometric image of the plantogram 

was supplemented by a calculation of the foot arch index Chippaux - Šmiřák. The static 

analysis was done with the software RStudio. 

 

Results: It was confirmed, that an active correction of the sole has a statistically 

significant effect on the size of the Q angle, which means, that a correction of the sole 

through an activation of the myofascial chains may, to a certain extent, correct the size 

of the Q angle. A significant effect of the degree of flat-footedness on the size 

of the Q angle or the presence of an increased degree of flat-footedness and a larger size 

of the Q angle in the lower limb with painful knee syndrome was not statistically proven. 

 



 

Conclusion: The effect of an active correction of the sole using myofascial chains 

on the position of the knee joint was confirmed. The association between an excessive 

Q angle size and the degree of flat-footedness with the occurrence of painful knee 

syndrome wasn’t established. 

 

Keywords: flat feet, pes planus, fallen arches, knee joint pain, myofascial chains, 

plantogram 
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1 ÚVOD 
Noha tvoří velmi důležitý článek lidského aparátu. Není pouze 

zprostředkovatelem opory potřebné pro stoj a chůzi, ale díky přenosu proprioceptivních 

a exteroceptivních vzruchů také důležitým zdrojem informací nezbytných pro řízení 

pohybu a zajištění posturální stability. Díky propojení myofasciálních řetězců, kterých 

je noha součástí, její postavení a funkce ovlivňuje i vyšší etáže lidského těla. Její případná 

patologie tedy nemusí být patrná pouze v oblasti dolních končetin, nýbrž může být 

příčinou funkčních poruch i vzdálených segmentů. 

Poslední dobou bývá noha zmiňována zejména v souvislosti se svou hypofunkcí. 

Naše nohy zlenivěly, oslabily se a přestaly vnímat. Přestali jsme se se o naše nohy starat 

a místo věnování chvíle času hledáme radši v případě obtíží rychlou pomoc v podobě 

ortopedických vložek. Tento problém se už však netýká pouze nohou, ale dnešního 

uspěchaného světa hledajícího rychlá a jednoduchá řešení. Přestali jsme vnímat nejenom 

naše nohy, nýbrž naše těla. Tento fakt má pak za důsledek nekoordinovaný a neefektivní 

pohyb a jeho sníženou neuromuskulární kontrolu, která může vést ke zvýšenému riziku 

zranění.  

Tím se dostáváme k tématu této práce, jejíž cílem je posouzení vlivu postavení 

chodidla a jeho případných deformit na osové postavení dolní končetiny. Konkrétně 

se zaměřuje na velikost Q úhlu kolenního kloubu, která je často spojována právě 

s bolestivými syndromy kolene a může být i faktorem zvyšující predispozice k jeho 

případným úrazům. Otázkou této práce je, zda aktivní korekce může toto postavení 

korigovat či nikoliv. 

Tato práce je rozdělena do dvou částí. První z nich je teoretickým podkladem 

věnujícím se problematice chodidla, jeho funkční anatomii, kineziologii, výskytu 

strukturálních a funkčních deformit a jejich následné projekci do postavení celé dolní 

končetiny, zejména kolenního kloubu. Dále zobrazuje vztahy jednotlivých segmentů 

dolní končetiny v kontextu myofasciálních řetězců a představuje vybrané 

fyzioterapeutické koncepty věnující se jejich postavení a funkci. 

Druhá část představuje samotné praktické provedení výzkumu zabývající se výše 

zmíněnými cíli této práce.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Funkce nohy 

 Noha je důležitým segmentem pohybového aparátu, neboť plní současně několik 

nezbytných funkcí najednou. Je zprostředkovatelem přenosu informací z vnějšího 

prostředí a prostřednictvím proprioreceptorů a exteroreceptorů zajišťuje i jeho 

oboustrannou komunikaci mezi ním a centrálním nervovým systémem. Tyto podněty 

spolu s dalšími, taktilními, zrakovými a informacemi z rovnovážného ústrojí jsou 

potřebné pro držení těla a řízení pohybu (Maršáková, Pavlů, 2012; Kinclová, 2016). 

 Dále vytváří pevnou, ale přitom pružnou, základnu pro celé tělo a rozkládá 

rovnoměrné zatížení při stoji i lokomoci. Umožňuje variabilní kontakt s povrchem, 

na kterém se pohybujeme, opírá se o něj a „uchopuje“ ho. Díky těmto schopnostem 

má noha velkou míru adaptibility na nerovnosti terénu. Funguje pro tělo jako primární 

tlumič mechanických nárazů (Véle, 2006). 

Tyto schopnosti nohy a chodidla jako takového jsou však podmíněny jejich 

správnou funkcí. Každý krok začíná s flexibilní nohou, která se po kontaktu s podložkou 

přizpůsobuje jejímu tvaru a rychle se mění v rigidní strukturu přenášející hmotnost 

a udržující tělesnou rovnováhu (Dungl, 2014; Kolář, Vařeka, 2009). 

2.2  Funkční dělení nohy a kineziologie nohy a hlezna 

 Noha je rozdělena do několika funkčních jednotek, jednu z nich představuje 

Lisfrankův kloub, který je tvořen linií kloubů tarzometatarzálních a intermetatarzálních. 

Zapojuje se zejména při pérovacích pohybech nohy. Druhou důležitou funkční jednotkou 

je kloub Chopartův, který je také kloubní linií a nachází se blíže k hleznu, tvoří 

jej talonavikulární štěrbina articulatio talocalcaneonavicularis v tibiální části a articulatio 

calcaneocuboidea ve fibulární. Umožňuje zejména pružnost nohy (Čihák, 2011). 

 Díky liniím, které tyto dva klouby tvoří, můžeme nohu rozdělit ještě do tří 

funkčních oddílů na zánoží, středonoží a přednoží. Zánoží tvoří dvě tarzální kosti 

(calcaneus, talus), středonoží dalších pět tarzálních kostí (os naviculare, os cuboideum, 

tři ossa cuneiformia) a přednoží se skládá z metatarzů a phalangů (Schuenke, Schulte, 

Schumacher, 2006).  

 Jiní autoři se přiklánějí k jednoduššímu dělení pouze na dva funkční 

oddíly - na zánoží a přednoží, které jsou odděleny Chopartovým kloubem, a středonoží 

je tak zahrnuto do přednoží (Root, 1977; Vařeka, Vařeková, 2009).  
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 Chopartův kloub ještě spolu se subtalárním 

kloubem tvoří dolní zánártní kloub. Dle Kapandjiho 

lze jednotlivé osy kloubů tohoto skloubení nahradit 

jednou, tzv. Henkeho osou, která jde 

dorzoplantárně, mediolaterálně a anteroposteriorně. 

Tato osa není fixní, mění se během pohybů nohy 

zároveň i se svou polohou. Samotný subtalární kloub, 

který představuje zadní oddíl a jehož hlavní funkcí 

je kontrola polohy zánoží spolu s nepřímou kontrolou 

dalších distálních skloubení nohy, spojuje talus 

s kalkaneem a umožňuje pohyby především 

do pronace a supinace. Tyto pohyby mají ještě 

dvě zřetelné pohybové komponenty a těmi jsou 

abdukce/addukce a everze/inverze, které jsou 

zajišťovány již zmíněným Chopartovým kloubem, který tvoří přední oddíl dolního 

zánártního kloubu.  (Neumann, 2016). V rámci tohoto kloubu je potřeba zmínit 

lig. bifurcatum, tvořené lig. calcaneonaviculare spolu s lig. calcaneocuboideum, které 

je považováno za tzv. klíč Chopartova kloubu, neboť je velmi důležitý pro jeho stabilitu 

(Dylevský, 2009; Vařeka, Vařeková, 2009).  

 Dále proximálně se nachází articulatio talocruralis, neboli horní kloub zánártní 

či hlezenní kloub. Jedná se o složený, kladkovitý kloub propojující tibii a fibulu 

s trochleou tali., pohyby v něm probíhají kolem příčné osy. Díky ose kloubu probíhající 

šikmo mezi malleoly, dochází při plantární flexi nohy k pohybu talu do supinace, stočení 

nohy do inverze a posunutí fibuly anteriorně, laterálně a kaudálně. Naopak při dorzální 

flexi, která je doprovázena everzí, je pohyb talu do pronace a fibula se posouvá 

posteriorně a kraniálně (Dylevský, 2009; Kapandji, 1987). 

2.3 Nožní klenba a posturální funkce nohy 

  Nožní klenba je klenuta příčně a podélně, skládá se ze tří částí. Pilíře těchto tří 

oblouků jsou ve třech bodech - vrcholu calcaneu, hlavičce I. a V. metatarsu, nejvyšším 

místem chodidlové strany skeletu nohy je talus v místě fibrocartilago navicularis. (Kolář, 

Vařeka, 2009; Vařeka, 2003). Tento statický tripodní model se v dnešní době používá 

zejména při anatomickém popisu a pro snadnější představu samotné opory. Z hlediska 

biomechaniky je posturální funkce nohy realizována především určitými segmenty, které 

 

Obrázek č. 1: Dorzální řez 

klouby nohy (Vařeka, Vařeková, 

2003) 
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lze označit za opěrné body, avšak v praxi je nelze chápat tak jednoduše, jak představuje 

klasický statický tripodní model, nýbrž v modifikované podobě kontinuálně se měnících 

kombinací opěrných bodů. Larsen ve své publikaci považuje za správné plošné rozložení 

hmotnosti (Vařeka 2003, 2004; Larsen, 2005). 

 

Obrázek č. 2 Tři hlavní oblouky klenby (Kapandji, 2010) 

 

 Udržení příčné a podélné klenby je pro pružnou chůzi, stoj i další pohybové 

stereotypy nesmírně důležité. Závisí na třech faktorech: celkovém tvaru kostry nohy 

a architektonice jednotlivých kostí, vazivovém systému a svalech nohy (Dylevský, 2009). 

 Podélnou klenbu tvoří dva paprsky - mediální a laterální. První zmiňovaná část, 

nejdelší a nejvíce klenutá, také nazývána jako palcová, se skládá z calcaneu, talu, 

os naviculare, os cuneiforme mediale a I. metatarzu. Přes talus je na klenby přenášena 

hmotnost těla. Z hlediska statiky a dynamiky je tento oblouk nejdůležitější (Hudák, 

Kachlík, 2013; Kapandji, 1987). Laterální paprsek- malíkový tvoří calcaneus, 

os cuboideum a V. metatarz., je méně flexibilní než mediální. Kostěná část podélné 

klenby je doplněna ještě pasivní vazivovou výztuží - zejména ligamentem 

calcaneonaviculare plantare, ligamentem plantare longum a plantárními vazy 

intertarzálními a tarzometatarzálními. Důležitou úlohu má zde také plantární aponeuróza. 

(Čihák, 2011; Kapandji, 1987). 

 Příčná klenba se rozkládá mezi hlavičkami prvního až pátého metatarzu, 

kde pasivní podporu zajišťují slabší intermetatarzální ligamenta a příčná hlava 

m. adductor hallucis (Hudák, Kachlík, 2013).  

 Kapandji popisuje příčnou klenbu vytvořenou v celé délce nohy. Přední oblouk 

v úrovni metatarzů doplňuje ještě středním příčným obloukem tvořeným čtyřmi 

kostmi - ossa cuneiformia a os cuboideum, která se jako jediná z nich dotýká povrchu. 
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Tento oblouk je udržován šlachou m. peroneus longus. 

Poté ještě uvádí poslední příčný oblouk - zadní, který 

probíhá v oblasti os naviculare a os cuboideum 

a podporuje jej m. tibialis posterior (Kapandji, 1987 ). 

 Aktivní složku tvoří svaly, v první řadě 

všechny jdoucí longitudinálně plantou. Z nich 

důležitou roli hrají flexory prstů- m. flexor digitorum 

longus, m. flexor hallucis longus a m. tibialis posterior, 

který svým průběhem podchycuje nejvyšší místo 

klenby v již zmiňovaném fibrocartilago navicularis. 

Tyto svaly se chovají vůči klenbě jako tětiva luku. 

Do další skupiny spadá m. tibialis anterior, zdvihající 

tibiální okraj nohy, spolu s m. fibularis longus. Tyto 

svaly vytvářejí šlašitý třmen, který klenbu podchycuje 

a tahem zdvihá tak, aby udržel klenbu podélnou, 

zatímco m. fibularis longus, který jde z laterální strany 

pod a napříč plantou a upíná se stejně jako m. tibialis anterior,  svým tahem pod plantou 

udržuje klenbu příčnou. Vlivem hypofunkce těchto svalů se první bolesti při poklesu 

klenby objevují v proximální části lýtka právě v jejich průběhu (Čihák, 2011, Dylevský 

2009). Véle mezi významné stabilizátory řadí m. quadratus plantae, který propojuje patu 

s přednožím a je důležitý pro udržení podélné i příčné klenby (Véle, 2006). 

 Klenba nožní chrání měkké tkáně a je důležitá pro pružnost nohy. Na aktivitu 

jejího svalstva reagují například bránice a hrudník změnou postavení a stereotypu 

dýchání. V dnešní době však následkem neustálého nošení pevné obuvi dochází vlivem 

hypoaference k oslabení těchto funkcí (Kolář, Vařeka, 2009; Kapandji, 2010). 

 Véle rozděluje svaly pro funkci nohy do dvou skupin na dlouhé zevní svaly 

(extrinsic muscles) a krátké vnitřní svaly (intrinsic muscles). Svaly první skupiny, tedy 

svaly lýtkové a bércové, slouží k udržování stabilní polohy ve vzpřímeném stoji, které 

je neustále doprovázeno drobným kolísáním mezi supinací, pronací flexí a extenzí nohy. 

Mají tedy vliv na udržení nožní klenby, především však slouží k odvíjení chodidla 

při chůzi. V případě jejich dysfunkce je při stoji patrná hra šlach, což popisuje Véle 

ve svém testu (Kolář, Vařeka, 2009; Véle, 1997). Krátké svaly nohy mají za úkol 

především díky svému proprioceptivnímu vnímání nastavení samotného profilu nohy 

Obrázek č. 3 Oblouky příčné klenby 

(Kapandji, 1987) 
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při adaptaci na terén a při iniciaci vzpřímeného držení. Velká míra funkční adaptibility 

nohy dokáže v případě nouze nahradit i úchopovou funkci ruky (Véle, 2006). 

 

 

Obrázek č. 4: Mechanismy udržující klenbu nohy (Čihák, 2011) 

 

Modře - působící zatížení nohy 

Zeleně - lig.  pomáhající udržovat klenby 

Červeně - výslednice tahů svalů bérce 

 

 

 

 

 

Černě - směry tahů svalů 

1 m. tibialis anterior 

2 m. tibialis posterior 

3 m. flexor hallucis longus, 

m. flexor digitorum longus 

4 m. fibularis longus 

5 m. fibularus brevis 

(Čihák, 2011) 

2.4 Kineziologie dolní končetiny během zatížení 

 Během zatížení nohy ve stoji dochází k posunutí hlavy talu a laterálního výběžku 

hrbolu patní kosti mediálně k zemi, což následně vyvolá pohyb v transverzotarzálním 

kloubu, zánoží jde do addukce, mírné extenze a pronace, přednoží naopak do abdukce, 

mírné flexe a supinace (Kapandji, 1987). Zároveň dochází k mírnému oddálení metatarzů, 

poklesu tarzálních kostí k podložce a oploštění kleneb (Vařeka, Vařeková, 2009). 
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 V klidném stoji se váha těla přenáší přes talus- oblast trochlea tali do tří opěrných 

bodů nožní klenby. „Talus je kostí, v jejíž hmotě se rozkládá váha těla“ (Dylevský, 2009).  

Váha je fyziologicky rozložena z 1/6 na hlavičce pátého metatarzu, ze 2/6 na hlavičce 

prvního metatarzu a 3/6 zatížení by měly být přenášeny na calcaneus (Kapandji, 1987; 

Kolář, Vařeka, 2009). Tyto již zmiňované hlavní opěrné body se promítají do otisku nohy. 

Ten však není tvořen pouze jimi nebo trojúhelníkovou plochou, kterou vymezují, 

ale celou nášlapnou plochou chodidla. Tu určují měkké tkáně chodidla a tvar obou kleneb 

nohy (Čihák, 2011; Shuenke, Schulte, Schumacher, 2006). V případě stoje na jedné dolní 

končetině vznikají váhou těla okamžité varózní deformační síly působící na hlezenní, 

kolenní i kyčelní kloub stojné končetiny. Díky nim dochází ke stejnostranné vnitřní rotaci 

pánve a rovnováha je zajištěna dynamicky pomocí abduktorů kyčelního kloubu. 

 V uzavřeném kinematickém řetězci, který noha během 

stojné fáze krokového cyklu představuje, je kalkaneus stabilní 

a fixovaný přenosem zatížení na dolní končetinu, která následně 

rotuje kolem společně s trupem. Díky tomuto mechanismu 

se chodidlo svým způsobem stává nezávislým na postavení 

proximálních kloubů dolní končetiny a umožňuje tak již 

zmiňovanou adaptaci na okolní nerovný, kopcovitý terén, chůzi 

v něm a i například rychlou změnu směru při běhu (Neumann, 

2016). 

 V pojetí spirály, na kterém je založený koncept 

Spiraldynamik, dochází ve stojné fázi k zevní rotaci stehenní kosti, 

která je způsobena převahou zevních rotátorů kyčelního kloubu, 

a vnitřní rotaci bérce, což zajišťuje kostěnou stabilitu pro zkřížené 

vazy kolenního kloubu. Vnitřní rotace holenní kosti tak zároveň 

podporuje stabilitu kosti hlezenní, tím působí optimálně na kost 

patní a následně i na ideální rozložení sil v přednoží (Kazmarová, 

2016). 

Obrázek č. 6: Torzní síly 

dolní končetiny (Gross, 

2005) 

Obrázek č. 5: Přední oblouk příčné klenby v 

zatížení (Kapandji 1987) 
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 Funkce subtalárního kloubu v uzavřeném řetězci je vysvětlována pomocí 

tzv. Inmanova modelu pantu, který se nachází mezi talem a kalkaneem. Rotace jednoho 

ramena kolem své dlouhé osy vyvolává rotační pohyb opět kolem dlouhé osy i v rameni 

druhém, kdy například při vnitřní rotaci bérce dochází k pronaci zánoží a naopak, během 

pohybu se mění i úhel svírající obě ramena (Kapandji, 1987; Vařeka, Vařeková, 2009)  

 

Obrázek č. 7: Subtalární kloub, model pantu (Vařeka, Vařeková 2009) 

 

 Během chůze tvoří oporná fáze 60% krokového cyklu. Začíná dotykem paty (heel 

strike), který je doprovázen vnitřní rotací celé dolní končetiny a everzí subtalárního 

kloubu. Položením paty dochází k uvolnění Chopartova kloubu a hlezno přechází 

z iniciální dorzální flexe do plantární, klenby se oplošťují a prstce extendují a abdukují. 

Poté nastává fáze postupného zatěžování (loading response), začínající zatížením 

laterálního okraje chodidla až do položení celé plosky (foot flat), kdy se klouby nacházejí 

v neutrálním postavení. „Noha ve stojné fázi uchopuje zem, adaptuje se na strukturu 

a tvar, opře se všemi prsty do země“ (Lewitová, 2016). Následně začíná období střední 

opory (mid stance), které končí v okamžiku přenesení centra zátěže do přednoží, 

odvíjením paty od podložky mediálním okrajem a následně jejím odlepením (heel off). 

V poslední fázi statického kroku je charakteristické zvýšené zatížení přednoží, 

kdy dochází k vystupňované zevní rotaci tibie a stabilizaci nohy, která se opět 

stává rigidní pákou, aby byla znova připravena k odrazu (Buchtelová, Vaníková, 2010; 

Vařeka, Vařeková, 2009). 

2.5 Ontogenetický vývoj 

 Základ tkáně pro postupný vývin dolní končetiny se u člověka během 

intrauterinního života objevuje velmi brzo, již během třetího týdne embryonálního 

vývoje. Samotná noha začíná být patrná ve čtyřech a půl týdnech. Základ podélné a příčné 
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klenby nožní vzniká od třetího měsíce, kdy se chodidla stáčejí ze supinačního postavení 

do pronačního a dochází k dorzální flexi (Buchtelová, Vaníková, 2010). 

 Klenba se však dotváří až během extrauterinního vývoje a to vlivem zatěžování 

při chůzi. Klinicky zřetelnou se stává až po druhém roce života, kdy na otisku nohy 

přibývá mediální klenutí. Do té doby je vyplněna tukovým polštářem (Adamec, 2005; 

Larsen et al., 2009). Noha se vyvíjí do 6.-7. roku života dítěte. Do té doby je tedy 

i fyziologická valgozita patní kosti, valgozita v kolenních kloubech i vnitřní rotace 

v kyčelních kloubech (Kolář et al., 2009). 

 Při ontogenezi je důležitá především role svalové aktivity, kdy se kosti a vazy 

teprve formují. Po ukončení vývoje nohy dochází ke zvýšení tuhosti spojení a omezení 

pohyblivosti v kloubech nohy, a tak i k částečnému poklesu svalové aktivity (Buchtelová, 

Vaníková, 2010). 

2.6 Patologie hlezenního kloubu a nohy 

 Vady a deformity jsou děleny na vrozené, dále na polohové a strukturální, a vady 

získané, které se rozlišují na deformity statické a deformity sekundární vzniklé 

po chorobách a úrazech.  

Základní dělení deformit: 

• pes equinus - noha koňská, 

• pes equinovarus - noha kososvislá, 

• pes calcaneus - noha hákovitá, 

• pes cavus - noha vyklenutá, 

• pes planus - plochá noha, 

• metatarsus adductus, 

• metatarsus varus, 

• pes (plano) valgus - plochovbočená noha, 

• pes transversoplanus - příčně plochá noha, 

• talus verticalis. 

 Kombinací základních typů, zejména při neurologických postiženích, vznikají 

složené typy odchylek, například pes equinocalvovalgus apod. Velmi časté jsou 

i deformace postavení metatarzofalangeálních kloubů palce, které mohou být způsobeny 

špatnou zátěží při odvíjení nohy či nevhodnou obuví (Dungl, 2014; Véle, 1997). 
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U vrozených vývojových vad má rehabilitace zásadní význam zejména v léčbě 

polohových vad. U strukturálních je terapii potřeba doplnit ortopedickým zásahem (Kolář 

et al., 2009). 

2.7 Statické deformity 

2.7.1 Hallux valgus 

 Tato deformita je definována valgózním postavením a rotací palce 

v metatarzophalangeálním skloubení, varózním postavením a prominencí hlavičky 

prvního metatarzu. Může docházet až k překřížení ostatních prstů.  Je několik faktorů, 

které se na vzniku tohoto postižení podílejí. Patří mezi ně vrozené predisponující faktory, 

nošení nevhodné obuvi, dále také plochonoží nebo dlouhá statická zátěž. Kendall zmiňuje 

jako jednu z hlavních příčin pronační postavení chodidla (Kendall, 2014; Kolář et al., 

2009). 

2.7.2 Hallux rigidus 

 Při tomto postižení není palec nohy vyosen, avšak díky degenerativnímu 

onemocnění metatarzofalangeálnímu kloubu dochází k bolesti a omezení dorzální flexe 

v tomto segmentu. Následkem je pak změna zatížení chodidla při stoji a chůzi, konkrétně 

zatěžování nohy zejména zevní hrany nohy a vymizení odvalu chodidla přes palec (Kolář 

et al. 2009; Lowe, Chaitow, 2009). 

2.7.3 Plochonoží 

Klasifikaci plochonoží Kolář dělí do dvou podskupin. Do první z nich patří 

vrozeně plochá noha, která může být buď rigidní - způsobena vrozeně strmým talem, 

nebo flexibilní - pes calcaneovalgus. Do druhé skupiny je řazena plochá noha získaná. 

Ta může vzniknout na podkladě revmatických nebo nervosvalových onemocnění, 

při kontrakturách nebo při chabosti vazivového aparátu (Kolář et al., 2009). 

2.7.4 Plochá noha u dětí (pes planovalgus) 

Do poslední zmíněné, tedy ploché nohy získané chabostí vaziva, řadíme dětskou 

flexibilní nohu, se kterou se v klinické praxi setkáváme nejčastěji. Tato deformita, 

latinsky nazývána pes planovalgus, vzniká v období růstu, kdy je podmínkou pro její 

rozvoj zvýšená laxicita vaziva. Podílet se na ni však může i obezita, malnutrice 

nebo dlouhodobý pobyt na lůžku. V případě, že je takto predisponovaná noha zatížena, 
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dochází k poklesu hlavice kosti hlezenní plantárně a mediálně, kost patní se staví 

do valgozity a její přední část se stáčí spolu s celým přednožím zevně. Tímto 

mechanismem dochází k přesunu těžiště na vnitřní stranu nohy, která je následně 

přetížena. Nejprve se flexibilní noha dlouhodobým působením zátěže v biomechanicky 

nevýhodném postavení stává zdrojem nocicepce, poté postupně dochází k omezení 

hybnosti a fixaci patologického postavení kostí (Adamec, 2005). 

Plochonoží u dětí bývá nejčastěji asymptomatické, potíže se objevují až v období 

adolescence. Většinou se jedná o únavu nohou a bolesti na přední straně bérce, 

do m. tibialis anterior. K objektivnímu nálezu patří zkrácení Achillovy šlachy, které 

pak jako jedna z příčin způsobuje pronační držení nohy (Kolář et al., 2009). 

2.7.5 Získaná plochá noha u dospělých 

Získaná plochá noha u dospělých vzniká na podkladě dlouhého přetěžování. Může 

se vyvinout z dětské ploché nohy nebo i na noze původně zdravé (Kolář et al., 2009). 

Kolaps nožní klenby nastává díky oslabení její podpěry, kterou vykonávají již výše 

zmíněné svaly a ligamenta. Pokud vlivem svalové hypofunkce dochází během zatížení 

k přílišnému natažení ligament, hroutí se klenba nastálo 

(Kapandji, 1987). Na vzniku plochonoží u dospělých se kromě 

dlouhodobého působení statické zátěže může podílet také nošení 

nevhodné obuvi či hormonální nerovnováha, například gravidita 

a klimakterium. Nejčastějším klinickým obrazem je bolest 

v oblasti hlezna a subtalárního skloubení, s maximem pod 

zevním kotníkem, dále propagující se na přední stranu bérce. 

K objektivnímu nálezu patří valgozita patní kosti, zevní hrana 

paty ztrácející kontakt s podložkou a přednoží v abdukci a 

pronaci. Často bývají přidružené otoky a varixy. Noha 

s takovouto deformitou ztrácí funkci pružníku a schopnost 

odvalu chodidla, což je patrné zejména při funkčním vyšetření 

chůze. Plochonoží je jedním z faktorů vzniku úponových 

bolestí v oblasti hlezna a nohy (Kolář et al., 2009). 

Kapandji popisuje klinický obraz pes planovalgus jako mediální posun talu 

o 2 - 6 mm a laterálního hrbolu patní kosti o 2 - 4 mm. Následkem je pak rotace nohy 

v transverzálním kloubu, kdy se zadní část nohy posouvá mediálně do addukce, pronace 

Obrázek č. 8: Pes 

planovalgus (Kapandji, 

1987) 
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a lehké extenze (na obr. 3 šipka 1) a zároveň přednoží laterálně do flexe, abdukce 

a supinace (na obr. 5 šipka 2) (Kapandji, 1987). 

2.7.6 Příčné plochonoží 

 Jedná se o pokles předního oblouku klenby tvořeného hlavičkami metatarzů 

zapříčiněnou jejich divergencí, která bývá způsobena dlouhodobou zátěží a nevhodnou 

obuví. V případě obtíží této oblasti jsou bolesti označovány jako metatarzalgie. 

Přidruženým jevem bývá parestezie 3. a 4. prstu zvaná Mortonovou neuralgií. Příčné 

plochonoží je doprovázeno zvýšeným tahem extenzorů prstů, jehož následkem dochází 

k flekčním deformitám prstů - kladívkovitým prstům (Kapandji, 1987; Kendall, 2014). 

2.7.7 Funkční typy nohy (vnitřní deformity) dle Roota 

 Root rozdělil postavení dospělé nohy na čtyři typy dle vzájemného postavení 

přednoží a zánoží: 

 

 

 

Obrázek č. 9: Nezatížená noha a stoj 

(Mařenčáková, 2013) 

- Varózní zánoží 

- Varózní přednoží 

- Valgózní přednoží.  

-  

• varózní zánoží - patní kost 

je vytočená, stojí na zevní hraně, 

 

• varózní přednoží - patní kost 

je v rovině, ale přednoží 

je vytočeno palcem vzhůru, 

 

• valgózní přednoží - patní kost 

je v rovině, ale přednoží 

je vytočeno malíčkem vzhůru, 

 

• normální typ nohy - patní kost 

je v rovině s přednožím 
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 Jednotlivé typy dělí ještě do subtypů na kompenzované, resp. flexibilní, částečně 

kompenzované, resp. semiflexibilní, a nekompenzované resp. rigidní (Root, 1977). 

Vařeka a Vařeková ve své knize uvádějí studii, kde zkoumali procentuální výskyt těchto 

funkčních typů. U mužů bylo nejčastěji zjištěno varózní zánoží (46 %), u žen valgózní 

předonoží (36,9 %) a varózní zánožní (32,6 %). Neutrální typ nohy se vyskytoval pouze 

ve 14,9 % u žen a 19,5% u mužů (Vařeka, Vařeková, 2009). 

 Root také zavedl klinický pojem „neutrální postavení hlezenního kloubu“, 

kdy noha není pronována ani supinována. K tomu dochází pouze ve chvíli, kdy je osa 

dolní třetiny bérce a osa zadní paty totožná za současného neutrálního postavení 

v subtalárním kloubu, zamknutém transverzotarzálním kloubu a roviny plosky 

pod přednožím a zánožím jsou shodné (Root, 1977). 

2.7.8 Mechanismus zatížení u jednotlivých subtypů 

 Kompenzované varózní zánoží, s dostatečnou kompenzační pronací v subtalárním 

kloubu, umožňuje kontakt mediálního okraje nohy s podložkou. Během zatížení v oporné 

fázi přetrvává pronace po celou dobu. Podélná klenba je tak snížená. 

 U nekompenzovaného varózního zánoží naopak k pronaci v subtalárním kloubu 

nedochází, takže při došlapu zůstává trvale zatížení na laterálním kraji nohy. 

Jako náhradní kompenzační mechanismus se plantárně flektuje I. paprsek, což vede 

k akcentaci mediálního oblouku. Kapandji dodává, že tento kompenzační mechanismus 

je zároveň spojen se zvýšenou dorzální flexí v I. MTP skloubení, která prostřednictvím 

kladkového mechanismu plantární aponeurózy přispívá k akcentaci podélné klenby. 

 Kompenzované varózní přednoží je typické hyperpronací v subtalárním kloubu 

s valgotizací paty při došlapu, což způsobuje odemknutí transverzotarzálního kloubu 

a oploštění podélné klenby nohy. U nekompenzovaného subtypu k tomuto odemknutí 

a oploštění podélné klenby nedochází. 

 Flexibilní valgózní přednoží má dostatečnou možnost supinace přednoží kolem 

podélné osy transverzotarzálního kloubu. Při zatížení tedy přednoží dosahuje podložky 

a nevyžaduje kompenzační supinaci v subtalárním kloubu. Tento supinační mechanismus 

v tranzverzotarzálním kloubu však ale odemyká předonoží, a to je pak méně odolné vůči 

zatížení při opoře a ve fázi odrazu. Dochází tak ke kolabování mediálního oblouku. 

U rigidního valgózního přednoží opět k této kompenzaci nedochází, pro kontakt přednoží 

s podložkou je však pak potřebná kompenzační supinace celého kalkaneu a tím 

k přetížení laterálního okraje nohy (Kapandji, 1987; Vařeka, Vařeková, 2009). 
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2.8 Nadměrná supinace nohy 

 Supinované předonoží má velmi podobnou etiologii varóznímu přednoží 

popsanému Rootem (1977), má však jinou etiologii. Nejčastěji se jedná o výraznou zevní 

rotaci špiček spojenou s retroverzním krčkem femuru, v méně případech jde o funkční 

pes equinus. Tento typ je často způsoben deformitou měkkých tkání vzniklou následkem 

odstranění deformačních sil. Z hlediska léčby je poté nutné řešit primární příčinu, 

ne pouze kompenzace důsledků (Vařeka, Vařeková, 2013). 

Naopak nadměrná supinace subtalárního kloubu bývá spojena s deformitou pes 

cavus. Noha má poté sníženou funkci pronovat a je náchylnější k podráždění a vzniku 

např. plantární fascitidy, patní ostruhy, tendinitidy Achillovy šlachy, metatarzalgie a patní 

burzitidy (Donatelli, 1987). Ta je spojována s nekompenzovaným varózním zánožím 

vyznačujícím se trvalým zatížením na laterálním okraji nohy a náchylností k distorzím 

hlezen. Pokud je tato funkční deformita kompenzovaná, pojí se naopak s hyperpronačním 

syndromem (Vařeka, Vařeková, 2005). 

2.9 Nadměrná pronace nohy 

 Pronace nohy není rigidní stav ale funkce, proto nesmí být zaměňována s plochou 

nohou, protože ne všechna plochonoží musí být bezpodmínečně spojena se zvýšenou 

pronací nohy (Sanches- Alfonso, 2006). Pronace v subtalárním kloubu nohy umožňuje 

maximální rozsah pohybu na úkor stability kloubu. Díky ní se podélné osy spojující talus 

s kalkaneem a os. cuboideum s os naviculare dostávají do rovnoběžné pozice a dávají 

tak prostor pro větší rozsah pohybu kolem příčné osy. Naopak zvětšující se supinace opět 

tyto pomyslné osy křižuje, činí kloub stabilnější a rozsah pohybu menší (Kirby, 2000; 

Vařeka, Vařeková, 2009). 

 

 U některých lidí se může zvýšená pronace a kolaps mediální klenby projevit 

až při větším zatížení (Kirby, 2000). Nadměrná pronace nohy, kterou popisují i Root 

(1977) a následně i Vařeka s Vařekovou (2009,2013), vede ke zvýšení Q úhlu, 

 

Obrázek č. 10: Vliv postavení 

subtalárního kloubu na 

transverzotarzální kloub (Vařeka, 

Vařeková, 2009) 
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a tak i ke zvýšení nárazových sil do kolenního kloubu z důvodu nedostatečného zvýšení 

nožní everze, která je důležitým tlumícím mechanismem snižující právě nárazové síly, 

které vznikají např. během chůze a běhu. Způsobuje také rotaci tibie, která poté ovlivňuje 

právě femoropatelární dynamiku (Aminaka, Gribble, 2005; Post, 1999). 

 Dle Roota (1977) nejčastěji se vyskytující vnitřní deformitou způsobující 

nadměrnou pronaci je varózní přednoží. Je popsána jako deformita ve frontální rovině 

kompenzovaná everzí v subtalárním kloubu nebo valgózní pozicí paty v zatížení. 

Hyperpronační spojení s varózním přednožím je jednou z nejčastějších příčin 

mechanické bolesti a dysfunkce nohy, spodní třetiny nohy a kolene (Donatelli, 1987).  

 Gross (2005) popisuje s poklesem talu, jehož stabilitu zajišťují 

lig. calcaneonaviculare plantare a šlacha m. tibialis posterior, everzi zánoží a zvýšenou 

vnitřní rotaci celé dolní končetiny. Tento mechanizmus poté může způsobit nadměrné 

zatížení na několika místech dolní končetiny: 

• nadměrné protažení v m. tibialis posterior (Shin splints); 

• zvýšená vnitřní rotace kolenního kloubu, laterální subluxace pately, zvýšení 

napětí vnitřního retinakula pately, zvýšené napětím. m. popliteus; 

• zvýšená vnitřní rotace v kyčelním kloubu, zvýšené napětí zevních rotátorů 

kyčelního kloubu, syndrom m. piriformis, iritace n. ischiadicus; 

• valgotizace a vnitřní rotace prvního metatarzofalangového kloubu, 

deformita hallux valgus, vznik bolestivé burzitidy (Gross, 2005, Kirby, 

2000). 

 Nadměrná pronace má následně vliv 

na biomechaniku celé dolní končetiny. Dochází díky 

ní k vnitřní rotaci v kolenním i kyčelním kloubu (Barwick, 

Smith, Chuter, 2012; Khamis, Yizhar, 2007). 

 Abnormální pronace nohy bývá také spojována 

s omezenou dorzální flexí v hleznu při neutrální pozici 

v subtalárním skloubení. Toto znemožnění posunu tibie 

anteriorně nad talus může být způsobeno zkrácením 

Achillovy šlachy nebo anatomickým oploštěním talu. 

Kompenzace této deformity je poté právě přílišná pronace 

v subtalárním kloubu (Donatelli, 1987). Obrázek č. 11: Vliv pronačního 

postavení chodidla (Khamis, 

Yizhar,  2007) 
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 Mezi nejčastější vrozené vady způsobující nadměrnou pronaci nohy se řadí 

dysplasie kyčlí, torze femuru a tibie a genu varum nebo valgum. Jako sekundární je uvádí 

anteverze pánve, zkrácení vnitřních rotátorů nebo flexorů kyčelních kloubů, dysbalance 

v oblasti pánve a dolních končetin. Všechny výše uvedené deformity způsobují rotaci 

dolních končetin, která poté bývá často kompenzována pronací subtalárního kloubu 

(Donatelli, 1987). 

2.10 Q úhel 

 Úhel kvadricepsu neboli Q úhel je klinickým měřítkem pozice čtyřhlavého 

stehenního svalu vzhledem k základním kosterním strukturám pánve, stehenní kosti 

a holenní kosti. Vyznačuje se jako úhel mezi průsečnicemi přímek vedených ze spina 

iliaca anterior superior přes střed pately a z tuberositas tibie opět přes střed pately 

(Horton, Hall, 1989; Čihák, 2011).  

 Osa tahu kontrahujícího se kvadricepsu směřuje 

na bérec mírně mediálně, přičemž zároveň osa ligamenta 

patellae je odkloněna naopak lehce laterálně. Je tedy 

vytvářen laterálně směřující silový vektor, tzv. valgózní 

vektor, působící na patelu. Tento tah podporuje laterální 

subluxaci pately, působí proti ligamentu patelofemorale 

mediale a zvyšuje trakční napětí v úponu ligamentum 

patelae na čéšce. Ke zvětšení Q úhlu dochází při anteverzi 

pánve, zevní rotaci tibie, genu valgum, dále při zvýšeném 

napětí m. tensor fasciae latae a iliotibiální skupiny, 

oslabení m gluteus medius nebo při pronaci nohy. Úhel 

kvadricepsu je dynamická veličina měnící se během 

pohybu. Například při flexi kolenního kloubu z plné 

extenze dochází k derotaci tibie a tím ke snížení Q úhlu 

a valgózního vektoru (Sachso- Alfonso, 2006).  

  Nadměrný Q úhel je spojován s bolestmi přední strany kolene, patelární subluxací 

nebo dislokací, v poslední době také jako možný rizikový faktor při nekontaktním 

poranění předního křížového vazu (Livingston, Spaulding, 2002). 

 Jednotliví autoři se však neshodují na tom, jaké hodnoty by měly být 

již považovány za patologické. Někteří zastávají názor, že problematická je velikost úhlu 

nad 20° (Horton, Hall, 1989; Post, 1999), jiní už od 15° výše (Aminaka, Gribble, 2005; 

Obrázek č.12: Q úhel na dolní  Obrázek č. 12: Q úhel na dolní 

končetině (Gross, 2005) 
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Gross, 2015). Dále někteří autoři zmiňují i patologicky nízkou hodnotu pod 10° 

(Livingston, Spaulding, 2002). Většina se shoduje na tom, že ženy mají díky 

anatomickým proporcím - širší pánvi a kratším stehenním kostem predispozice pro větší 

Q úhel než muži (Horton, Hall, 1989; Sandfridsson et al., 2001)). To však ve své studii 

vyvrací Grelsamer (2005), který tuto skutečnost připisuje spíše tělesné výšce, která 

je v průměru populace vyšší u mužů. Ani fyziologická míra není jednotná. Může 

za to mimo jiné fakt, že není přesně daný standardizovaný postup měření, kterého 

by se všichni autoři jednotlivých výzkumů drželi. Je několik variant. Hlavní rozdíl 

je v pozici těla, v které měření probíhá - je uváděn leh na zádech a pozice vestoje.  

 Dále není ani jasně definována pozice chodidel, relaxace/ kontrakce m. quadriceps 

femoris a poloha kolenního kloubu, kdy někteří autoři měření provádějí měření 

s extendovaným kolenem, jiný ve 20-30° flexi. Všechny tyto proměnné snižují možnost 

porovnání jednotlivých výzkumů a značně tak validitu a reliabilitu tohoto měření, která 

je dle ICC hodnocena od 0,22 do 0,75 (Post, 1999; Smith, Hunt, Donell, 2008). I z těchto 

důvodů se pravděpodobně liší i velký rozdíl fyziologické velikosti Q úhlu u zahraničních 

a českých autorů. Studie srovnávací jednotlivé postupy měření neshledaly statisticky 

významný rozdíl mezi měřením vestoje a vleže, avšak signifikantní byly rozdíly 

naměřených hodnot se změnou aktivace m. quadriceps femoris. Díky nové pozici čéšky 

vlivem kontrakce kvadricepsu došlo ke zmenšení Q úhlu (Guerra, Arnold, Gajdosik, 

1994). Jako rozhodující se ukázala také pozice nohy zejména během měření ve stoje. 

Její vliv na velikost Q úhlu byla porovnávána ve studii Oleruda a Bergera, která ukázala, 

dochází k lineárnímu nárůstu Q úhlu s přechodem ze zevní rotace nohy do vnitřní 

a zmenšení při přesunu nohy z pronace do supinace. 

 

 

Obrázek č. 14 Závislost Q úhlu na posunu nohy ze 

ZR do vnitřní (Olerud, Berger, 1984) 

 Zevní rotace je znázorněna jako záporná vnitřní 

rotace. Sklon je signifikantně rozdílný od „0“  

Obrázek č. 13 Závislost Q úhlu na posunu nohy 

z pronace do supinace (Olerud, Berger, 1984)  

 Pronace je znázorněna jako záporná supinace. 

Sklon je signifikantně rozdílný od „0“ 
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 Tato studie také porovnávala reliabilitu měření pomocí fotografického záznamu 

a pomocí goniometru přímo na těle s téměř totožným výsledkem (r= 0, 96) (Olerud, 

Berger, 1984). Kromě fotografického záznamu je využíván také rentgenový snímek, 

který je signifikantně přesnější, avšak také nákladnější a měřeného vystavující 

rentgenovému záření (Scott, 1994). 

 Neely ve své studii (1998) uvedl přehled jaká míra Q úhlu je u různých autorů 

fyziologická či nikoliv. Většina autorů se shoduje na fyziologické velikosti 11±3°u mužů 

a 16±4°u žen. Hodnoty Q úhlu kolenního kloubu pod tuto hranici jsou vyhodnoceny 

jako genu varum, vyšší naopak jako genu valgum (Dungl, 2014).  

 Na to, zda velikost Q úhlu je opravdu významný faktor v závislosti na bolesti 

přední strany kolenního, je mnoho rozporuplných názorů. Jsou studie, které toto tvrzení 

podporují (Caylor, Fites, Worell, 1993; Neely, 1998), jiní jsou naopak proti (Sandfrisson, 

Arnbjörsson et al., 2001). 

 Sandfridsson et al (2001) ve své studii popisují změnu Q úhlu v zatížení 

v závislosti na rotaci femuru a tibie, během kterého došlo ke změně v průměru o 2 - 3° 

a k tomu posunu o 3 mm, což by mohlo mít roli v případném výskytu bolesti v kolenním 

kloubu. Ve své další studii (Sandfrisson, Arnbjörsson et al., 2001) popisuje opět změnu 

rotace u pacientů s dislokovanou patelou  nebo traumatickým úrazem kolenního kloubu 

v anamnéze oproti vzorku bez problémů s kolenním kloubem. V této studii měli probandi 

s dislokovanou patelou menší rozdíl v rotacích než ostatní probandi. Tato skupina měla 

navíc i menší velikost Q úhlu než zdraví jedinci, což opět vyvrací původní tvrzení 

(Sandfrisson, Arnbjörsson et al., 2001)  

2.11 Noha a kolenní kloub v myofasciálních řetězcích 

 Na těle je popsáno velké množství myofasciálních, jindy také označovaných jako 

šlachosvalových, řetězců. Jejich popis se autor od autora může mírně lišit, na jednom 

se ale shodnou všichni - díky těmto liniím se může primární problém řetězit do celého 

těla. 

 Spojení svalů do jednoduchých smyček či složitějších řetězců integruje jejich 

funkci, proto je potřeba se při vyšetření či analýze pohybových vzorů soustředit nejen 

na daný segment, nýbrž přemýšlet v širších souvislostech celých řetězců (Véle, 2006). 
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2.11.1 Povrchový zadní řetězec (SBL) 

 Tato linie propojuje zadní část celého těla jako krunýř - od chodidel až po hlavu. 

Je rozdělována do dvou částí - od prstů po kolena a od kolen po obočí. Rozděluje ji pohyb 

v kolenním kloubu, neboť ten je jedinou flekční komponentou tohoto řetězce. Celkovou 

pohybovou funkcí této linie je vytvoření prodloužení a hyperextenze.  Mimo to má 

ale i funkci posturální, drží tělo v plném vzpřímení a zabraňuje jeho stočení do flexe, 

která představuje polohu plodu. Jedná se o hlavní řetězec primárně zprostředkovávající 

držení těla a pohyb v sagitální rovině (Myers, 2009).. 

 

Průběh povrchového zadního řetězce: 

(plantární strana prstů nohy) - plantární fascie a krátké flexory prstů - (calcaneus) 

- m. gastrocnemius/ Achillova šlacha - (kondyly femuru) - flexory kolenního 

kloubu - (tuber ischiadicum) - ligamentum sacrotuberale - (sacrum) - 

-  sakrolumbální fascie/ erector spinae - (linea nuchae) - galea aponeurotica - 

(kost čelní). 

 

 Ačkoliv je zmiňován v jednotném čísle, jedná 

se o dva jednotlivé řetězce v levé a v pravé polovině těla, jejichž 

případná nerovnováha způsobuje asymetrii. 

 V případě přetížení a zkrácení této linie může docházet 

k několika posturálním kompenzačním mechanizmům, 

mezi které patří omezená dorzální flexe v kotníku, hyperextenze 

kolen, zkrácené hamstringy (náhrada za hluboké zevní rotátory 

kyčelních kloubů), přední posun a anteflexe pánve, fixovaná 

nutace a rotace pánve, omezení flexe hrudní páteře, či předsun, 

rotace a nebo hyperextenze krční páteře. U osob s touto vadou 

je aspekčně patrné naklonění těla a přenesení těžiště více 

nad prsty nohou, což má za následek mimo jiné zvýšený tlak 

kalkaneu ventrálně na subtalární kloub, a to poté může vést 

k omezení jeho funkce. Napjatá plantární fascie omezuje 

pohyblivost chodidel a nohou a celkově i délku tohoto řetězce 

(Myers, 2009). 

Obrázek č. 15: Povrchový 

zadní řetězec (Myers, 

2009) 
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 Lewit a Lepšíková popisují předsunuté držení těla jako typický řetězec způsobený 

funkčními změnami chodidla díky triggerpointům a blokádám. U tohoto řetězení 

nalézáme kromě TrPs na chodidle také blokádu hlavičky fibuly a TrPs v m. rectus femoris 

a m. biceps femoris, které způsobují nedostatečnou fixaci pánve zespoda a následnou 

kompenzaci pomocí TrPs v m. rectus abdominis. Ten pak vytváří ono předsunuté držení 

těla a TrPs v erector trunci a extenzorech krční páteře včetně blokád hlavových kloubů, 

které zase odpovídají triggerpointy v kývači hlavy. Uvedený řetězec bývá především 

na jedné straně (Lewit, Lepšíková, 2008) 

2.11.2 Povrchový přední řetězec (SFL) 

 Celkovou posturální funkcí tohoto řetězce je vyvažování 

povrchové zadní linie a vytahování kosti pubické, hrudního koše 

a tváře vzhůru proti gravitaci. Dále udržuje posturálně extenční 

postavení kolen a má také za úkol ochranu měkkých a citlivých částí 

ventrální strany lidského těla. Co se týče pohybu, vytváří flexi trupu 

a boků, extenzi kolenních kloubů a dorzální flexi v hleznu. Je dělen 

pánví do dvou částí - od chodidel k pánvi a od pánve k laterální 

straně lebky. Při extenčním postavení v kyčlích se spojují a fungují 

dohromady jako jedna souvislá linie (Myers, 2009).  

 

Průběh povrchového předního řetězce: 

(dorzální strana prstů nohy) - krátké a dlouhé extenzory prstů, 

m. tibialis anterior - (tuberositas tibiae) - ligamentum patellae - 

- (patella) - m. rectus femoris/ m. quadriceps femoris - (spina 

iliaca anterior inferior) - (tuberculum pubicum) - m. rectus 

abdominis - (páté žebro) - fascia sternalis - (manubrium 

sternae) - m. sternocleidomastoideus - (processus mastoideus) 

- galea aponeurotica. 

 

 Stejně jako zadní povrchová linie, je i přední ve skutečnosti párová. Častým 

patologickým vzorem spojeným se zkrácením tohoto řetězce je jeho stažení dopředu 

a vytažení zadního povrchového řetězce nahoru, což má za následek předsunuté držení 

hlavy, protrakci ramen a kyfotizaci hrudní páteře. Toto vadné držení těla pak často vede 

k bolestem krční páteře, paží a beder. Dále jsou jako společné patologické znaky 

Obrázek č. 16: 

Povrchový přední 

řetězec (Myers,2009) 
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popisovány omezená plantární flexe, hyperextenze kolenních kloubů, sešikmení 

nebo posun pánve, omezená pohyblivost horních žeber a s ní spojený změněný dechový 

stereotyp (Myers, 2009).  

2.11.3 Boční řetězec (LL) 

 Posturální funkcí bočních řetězců je vyvažování předního a zadního řetězce 

a zároveň stranové vyvážení těla. Zprostředkovává síly mezi dalšími povrchovými 

liniemi - povrchovou přední linií, zadní linií, řetězci horních končetin a spirální linií. 

Fixuje trup a dolní končetiny při jakékoliv aktivitě horních končetin. Její pohybovou 

funkcí je úklon trupu, vytažení pánve, everze nohy, ale zároveň funguje jako brzda 

pro laterální a rotační pohyby trupu (Myers, 2009).   

 

Průběh bočního řetězce: 

(základ 1. a 5. metatarzu) - peroneální svaly, vnější kompartment 

bérce - (hlavička fibuly) - přední vazy hlavičky fibuly - (condylus 

lateralis tibiae) - iliotibiální trakt/ abduktory kyčelního kloubu - 

- m. tensor fasciae latae - m. gluteus maximus -(SIAS, SIPS) -

- m. obliquus abdominis internus et externus -  (žebra) - 

- mm. intercostales internii et externii - (1. a 2. žebro) -

- m. splenius capitis/ m. sternocleidomastoideus - (processus 

mastoideus). 

 

 Mezi společné posturální kompenzační vzorce léto linie patří 

pronace nebo supinace hlezna, omezení dorzální flexe, vbočená 

či vybočená kolena, hypertonus či zkrácení adduktorů kyčelních 

kloubů, zkrácení v bederní oblasti či omezení pohybu ramenních 

kloubů. V případě omezení této linie může dojít k různým formám 

syndromu kompartmentu bérce.  

 Ačkoliv laterální část plantární fascie je zařazena do povrchového zadního 

řetězce, napomáhá svou funkcí a polohou i funkci vnějšího kompartmentu (Myers, 2009). 

2.11.4 Spirální řetězec (SPL) 

 Spirální linie se obepíná kolem těla ve dvojité šroubovici. Její posturální funkcí 

je udržovat rovnováhu napříč všemi rovinami. Spojuje oblouky nožní klenby s pánví, 

Obrázek č. 17: Boční 

řetězec (Myers, 2009) 
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napomáhá udržet správnou trajektorii pohybů kolenních kloubů při chůzi. Z hlediska 

pohybu vytváří a zprostředkovává v excentrické i koncentrické kontrakci rotační pohyby 

a stabilizaci trupu zejména v závislosti na pohybech dolních končetin, kde brání 

jejich  rotování (Myers, 2009). 

 

Průběh spirálního řetězce: 

(Linea nuchae/ processus mastoideus/ processi transversi C1, 

C2) - m. splenius capitis and cervicis - (processi transversi 

CThp) - m. rhomboideus major et minor - (scapula- mediální 

okraj - m. serratus anterior - (laterální část žeber) -  aponeuróza 

m. obliquus abdominis externus, linea alba - m. obliquus 

abdominis internus - (SIAS) - m. tensor fasciae latae/ iliotibiální 

trakt - (condylus lateralis tibiae) - m. tibialis anterior - (základ 

1. metatarzu) - m. peroneus longus - (hlavička fibuly) - m. biceps 

femoris - (tuber ischidicum) - ligamenutm sacrotuberale - 

- (sacrum) - m. erector spinae, sakrolumbální fascie - (linea 

nuchae).  

 

 Nerovnováha se projevuje rotací a posuny těla ve frontální 

rovině laterálně a to v závislosti na stoji a pohybových vzorech, 

kdy je jedna dolní končetina v odlehčení. Její velká část se podílí 

i na funkci hlubokého řetězce ramenních kloubů, proto se její omezení častokrát projevuje 

právě v této oblasti. Tah spodní zadní části spirální linie, která spojuje laterální oblouk 

podélné klenby s hlavičkou fibuly a pánví, může omezit pohyb v SI skloubení (Myers, 

2009). 

 Úloha m. tibialis anterior a m. peroneus longus již byla popsána v přechozích 

kapitolách (2.3). Kromě toho existuje i vzájemný vztah těchto dvou svalů. Oslabený, 

nebo patologicky prodloužený („locked long“) m. tibialis anterior (SPL) v kombinaci 

se zkráceným („locked short“) m. fibularis longus (SPL) způsobí  everzi/ pronační 

postavení nohy se sklonem k poklesu mediálního oblouku příčné klenby. Opačný vzorec, 

kdy je zkrácený m. tibialis anterior a prodloužený m. fibularis longus, má naopak tendenci 

k inverznímu/ supinačnímu postavení nohy a zvýšenému oblouku nožní klenby 

s přenesením váhy na laterální část chodidla (Myers, 2009). Véle (2006) popisuje 

Obrázek č. 18: Spirální 

řetězec (Myers, 2009) 



  

 
33 

33 

tento vztah jako „třmen držící podélnou klenbu“. K tomu také popisuje m. peroneus 

longus ve svalové smyčce spojující nohu s hrudníkem, jehož průběh je následovný: 

 (os cuneiforme I) - m. peroneus longus - (tibila) - fascia, cruris - m. biceps femoris, 

m. adduktor longus - m. obliquus abdominis internus - m. obliquus abdominis externus 

druhé strany - (thoracis) (Véle, 2006). 

2.11.5 Hluboký přední řetězec (DFL) 

 Tento řetězec se rozprostírá mezi všemi výše zmíněnými liniemi 

jako myofasciální jádro těla, je nutné ho vnímat spíše jako trojrozměrný prostor. 

Jeho funkce je především posturální, zvedá vnitřní oblouk nohou, stabilizuje každý 

segment dolních končetin, stabilizuje bederní páteř a hrudník během dýchání, udržuje 

vyvážení těžké hlavy, která je na vrcholu celého těla. Hraje roli u všech pohybů těla, 

kde zajišťuje stabilitu, a vytváří tak podklad pro snadnější a účinnější práci povrchových 

struktur (Myers, 2009). 

.  

 Průběh hlubokého předního řetězce: 

 společná část pro dolní končetiny: (plantární část tarzálních 

kostí a prstů) - m tibialis posterior, m. flexor diggitorum 

longus - (tibia, fibula přední a zadní část) - popliteální fascie, 

vazivové pouzdro kolenního kloubu - (epicondylus femoris 

medialis); 

zadní řetězec dolních končetin: (epicondylus femoris 

medialis) - m. adductor magnus et minimus, zadní 

mezisvalové septum - (ramus ossis ischii) - m. levator ani, 

fascie pánevního dna a m. obturatorius internus - 

- (coccygeus) - přední sakrální fascie, ligamentum 

longitudinal anterior - (bederní obratle); 

Přední řetězec dolních končetin: (epicondylus femoris 

medialis, linea aspera femoris) -přední mezisvalové septum, 

m. adductor brevis et longus - (trochanter minor femoris) - 

- m. iliacus, m.psoas,, m.  pectineus, trigonium femorale 

Scarpae - (bederní obratle);  

horní zadní řetězec: (bederní obratle) - ligamentum longitudinal anterior - m. colli 

et capitis - (pars basilaris ossis occipitalis); 

Obrázek č. 19: Hluboký 

přední řetězec (Myers, 

2009) 
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horní střední řetězec: (bederní obratle) - diaphragma pars posterior, crus sinistrum 

diaphragmatis, crus dextrum diaphragmatis, centrum tendineum diaphragmatis - 

- pericardium, mediastinum, pleura parietalis - fascia paravertebralis, 

mm. scalenii, fascie m. schalenus medius, raphe pharyngealis- (pars basilaris ossis 

occipitalis) 

horní přední řetězec: (bederní obratle) - diaphragma pars posterior, crus sinistrum 

diaphragmatis, crus dextrum diaphragmatis, centrum tendineum diaphragmatis - 

- diaphragma pars anterior - (processus xiphoideus, chrupavka) - nitrohrudní 

fascie, m. transversus thoracis - (manubrium posterior) - m. infrahyoideus, 

pretrachialis fasciae cervicalis - (oss hyoideum) - m. suprahyoideus - (mandibula). 

 

 V případě nedostatečné podpory, rovnováhy a správného tonu 

tohoto myofasciálního jádra dochází k celkovému zkrácení šlachosvalových struktur 

v celém těle a kolapsu v oblasti trupového jádra vč. oblasti pánevní, což je pak podkladem 

pro všechny již výše popsané kompenzační mechanizmy ostatních linií. Dále dochází 

k omezení pohybů v kyčelních kloubech a útlumu dechové vlny bránice. Společnými 

znaky pro posturální kompenzaci tohoto řetězce jsou chronická plantární flexe, oploštělé 

či vysoké klenby nohy, pronace/supinace chodidla, genu valgum a varum, ventrální posun 

pánve, dysfunkce pánevního dna, posun bederních obratlů, omezené dýchání, flexe 

nebo hyperextenze krční páteře, dysfunkce temporomandibulárního kloubu, celkový 

kolaps hlubokého stabilizačního systému páteře (Myers, 2009).  

 Dle Véleho (2006) se rotace femuru ve stoji přenáší až na postavení nohy, 

a naopak postavení nohy přes lýtko ovlivňuje postavení kyčelního kloubu. Vliv rotace 

v kyčelním kloubu na funkci nohy popisuje i Kapandji (1987). Je-li ve stoji femur rotován 

dovnitř, směřuje pak patella směrem k palci a přenáší tak rotaci až na nohu, která bude 

mít tendenci ke stočení do pronace a snížit tak podélnou klenbu nohy. Naopak zevní 

rotace femuru směřuje patelu k malíku, nutí nohu do supinace a podélnou klenbu 

tak zvyšuje (Kapandji, 1987). 

 Dále Véle ve své knize popisuje krátký a dlouhý řetězec mezi pánví a lýtkem, 

který popisuje další možnou kooperaci mezi výše zmíněnými liniemi. Jejich průběh 

je takový: 

krátký řetězec: (os ilium) - m. gluteus maximus - (femur) - m. iliacus - (os ilium) - 

- (femur) - m. psoas -> (Lp) - (os sacrum) - (os ileum); 
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dlouhý řetězec: (pánev- spina iliaca) - m. rectus femoris - (tibia) - semisvaly - (pánev 

- tuber ischiadicum) - (fibula) - m. biceps femoris - (pánev - tuber ischiadicum). 

 

2.12 Kolenní kloub a faktory vedoucí k jeho poranění 

 Kolenní kloub je největším a nejsložitějším synoviálním kloubem v lidském těle. 

Je tvořen femorotibiálním a femoropatelárním kloubem, přičemž první z nich je díky 

většímu zakřivení femorálních kondylů neodpovídajících kloubním plochám kondylů 

tibie vrozeně nestabilní (Gross, 2005). Tato malá kongruence kloubních ploch je proto 

zvětšena přítomností menisků. Největší míra nestability je popisována především 

při pohybu do flexe, což je dáno zejména uspořádáním vazů tohoto kloubu. Pohyb kloubu 

do flexe a extenze není jednoduchý, ale je výsledkem složité řady dějů. Během 

těchto pohybů dochází navíc ke kombinaci transverzální rotace, valivého pohybu 

a klouzavého pohybu (Kapandji, 1987). Tento složitý děj je doprovázen tzv. „šroubovým 

mechanizmem“, kdy během pohybu z flexe do extenze v otevřeném kinematickém řetězci 

dochází nejprve k valivému a klouzavému pohybu tibie, který je zakončen rotací tibie. 

Pro pohyby z extenze do flexe to platí přesně naopak, kdy je pohyb zahájen odemknutím 

kolenního kloubu pohybem tibie do vnitřní rotace následovaným valivým a klouzavým 

pohybem. Zevní rotace tibie je důležitá pro uzamčení kolene v extenzi (Neumann, 2016). 

 Pohyby v kolenním kloubu málokdy probíhají izolovaně. Koleno je funkčně úzce 

spjato s ostatními klouby dolní končetiny, což dokládá i fakt, že velké množství svalů 

probíhajících přes kolenní kloub pokrývají zároveň i kyčelní nebo hlezenní kloub 

(Kapandji, 1987; Neumann, 2016). 

 Složitá kineziologie kolenního kloubu s velkým podílem měkkých tkání může být 

jedním z důvodů vysoké prevalence výskytu bolesti přední strany kolene a úrazů kloubu, 

což bylo například v knize Trnavského a Rybky spojeno pod jednotné označení syndrom 

bolestivého kolene (Trnavský, Rybka, 2006).  

 Například studie Petersena et al. (2013) vyvrací výskyt patelofemorálního 

syndromu, jemuž se přikládá největší podíl bolestí přední strany kolene, v souvislosti 

s jakoukoliv strukturální změnou včetně zvětšené hodnoty Q úhlu. Naopak potvrdil 

tvrzení, že v případě výskytu tohoto syndromu se jedná spíše o vliv funkčních poruch 

dolních končetin. Biomechanické studie spojují problémy u pacientů s patelofemorálním 

syndromem s odchylkami vedení čéšky během pohybu a zmiňují termín „dynamic 

valgus“. 
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 Dynamic knee valgus může být způsoben oslabením abduktorů kyčelního kloubu, 

nebo například nadměrnou everzí čí pronací nohy. Patelofemorální syndrom je také 

spojován se svalovou dysbalancí mezi m. vastus medialis a m. vastus lateralis, 

hypertonem nebo zkrácením hamstringů či iliotibiálního traktu. Zdůrazňováno 

je především oslabení m. gluteus medius et minimus (Petersen et. al, 2013). Stejného 

názoru, že bolesti přední strany kolene nesouvisí 

s velikostí Q úhlu, ale neuromuskulární kontrolou 

dolní končetiny během pohybu, zejména s patologií 

označovanou jako dynamic knee valgus, 

je i brazilská studie z roku 2015 (Almeida et al., 

2016). Dynamic knee valgus je v poslední době také 

často spojován s omezením dorzální flexe 

v kotníku, což potvrzuje meta-analýza na toto téma 

z roku 2018 (Lima et al., 2018). Omezení dorzální 

flexe může být způsobeno patologií v povrchovém 

zadním myofasciálním řetězci (viz kapitola 2.11.1) 

a může způsobovat následnou hyperpronaci 

v subtalárním kloubu (viz. kapitola 2.9), která je 

pak naopak spojována s patologickou 

biomechanikou dolní končetiny projevující se 

zvýšenou vnitřní rotací v kolenním a kyčelním 

kloubu (Khamis, Yizhar, 2007). 

 Zvýšená vnitřní rotace v kyčelním kloubu 

a rotace tibie spolu s vbočeným kolenem (knee 

valgus) je také uváděna jako jeden z mechanizmů 

nekontaktní ruptury LCA, která často bývá 

přidružena s poraněním vnitřního postranního vazu kolene. Mezi další úrazové 

mechanizmy vedoucí k poranění LCA je řazen přední posun tibie (Quatman, Hewett, 

2009). 

  

Obrázek č. 20: vnitřní kolaps kolenního 

kloubu (Powers, 2003) 

(1) Pokles pánve na 

kontralaterální straně, 

(2) vnitřní rotace femuru, 

(3)knee valgus, 

(4) vnitřní rotace tibie, 

(5) pronace nohy 

(Powers, 2003). 
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2.12.1 Vliv myofasciálních řetězců na postavení kolenního kloubu 

 Nerovnováha spirální linie, konkrétně jeho částí m. tibialis anterior a m. peroneus 

longus, byla blíže představena v kapitole 2.11.4. Oba tyto patologické vzorce lze pak 

v rámci šlachosvalových řetězců, i díky propojenosti spirální linie s ostatními, rozšířit 

na postavení celé dolní končetiny a pánve.  

 Řetězec m. tibialis anterior pokračuje na m. rectus 

femoris (SFL), m. sartorius (alternativní trasa SFL) 

a tractus iliotibialis (SPL), kdy všechna tyto spojení 

směřují k přední části kosti kyčelní (SIAS nebo SIAI). 

Řetězec m. fibularis longus naopak pokračuje přes dlouhou 

hlavu m. biceps femoris k zadní straně pánve, konkrétně na 

tuber ischiadicum.  Tím pádem tahem předního řetězce 

může dojít k anteverzi pánve a může tak docházet až 

k poklesu mediální oblouku podélné klenby, retroverze 

zas může vést k inverznímu postavení nohy (Obr. č. 21). 

V případě, že dojde ke zkrácení zadní linie tak, 

že přetáhne přední a způsobí tak retroverzi pánve, může dojít 

naopak k everznímu postavení nohy a naopak (Obr č.22) 

(Myers, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dolní část spirální linie přímo ovlivňuje i dráhu a směr kolenního kloubu. 

V ideálním případě by koleno mělo během stoje i pohybu směřovat rovnoběžně s nohou 

nad druhý metatarz, tedy víceméně udržovat stejný směrový vektor jako kyčelní kloub 

a hlezno (Obr. č.23). 

Obrázek č. 21: Kompenzační 

mechanizmus SPL (Myers, 2009) 

Obrázek č. 22: Kompenzační 

vzorec SPL (Myers, 2009) 
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Obrázek č. 23 : Kompenzační vzorec SPL (Myers, 2009) 

 

 To samé platí i u hluboké přední linie, pokud dojde ke zkrácení peroneálních 

svalů, může to způsobit everzi/ pronaci kotníku nebo zevně rotované přednoží. Naopak 

při zkrácení m. tibialis posterior dochází k inverzi/supinaci v hleznu a vnitřně rotované 

přednoží. Při nevyvážení hluboké přední linie a boční linie může dojít k patologii 

v postavení kolenních kloubů. Genua vara mohou být způsobeny zkrácením („locked 

short“) DFL v oblasti stehna, současně jsou v protažení a hypertonu („locked long“) 

struktury LL - iliotibiální trakt a peroneální svaly. Naopak u genua valga bude platit opak, 

boční struktury (LL) budou zkrácené a svaly DFL v protažení. V obou případech se bude 

klinicky objevovat bolest na „protažené straně“ (Myers, 2009).  

I povrchový přední myofasciálním řetězec se podílí na postavení kolenního 

kloubu. V případě zkrácení může dojít ke změně polohy čéšky a tím k narušení 

její biomechaniky (viz. 2.11.2) (Myers, 2009). 

 Aktivace řetězců dolní končetiny byla aplikována ve studii Resende et al. (2015), 

která měla za úkol sledovat vliv balanční boty na postavení kolenního a kyčelního kloubu. 

V rámci této studie bylo ozřejmeno, že v případě pronace nohy dochází ke zvýšení vnitřní 

rotace v kolenním a kyčelním kloubu a zároveň k poklesu pánve. V případě aktivace 

pomocí balančních bot došlo ke snížení těchto hodnot (Resende et al, 2015). 

 Vliv na poranění kolenního kloubu může mít i omezení povrchového zadního 

řetězce. Konkrétně v podobě omezené dorzální flexe (viz 2.11.1.). Studie spojující 

tuto patologii s poraněním kolenního kloubu byly popsány v kapitole 2.12. 
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2.13 Ovlivnění chodidla ve fyzioterapii 

 Ve fyzioterapii je několik konceptů, které ať už přímo či nepřímo pracují 

s nastavením chodidla a jeho aktivací. Zde je uvedeno několik z nich hojně využívaných 

v české fyzioterapeutické praxi. 

2.13.1 Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) 

 Tato metoda profesora Pavla Koláře využívá neurofyziologické principy 

vycházející z posturální ontogeneze, jejímž prostřednictvím ovlivňuje sval 

v jeho posturálně lokomoční funkci. Vyváženost svalových skupin, kdy je následný 

pohyb realizován koordinovanou, synchronní svalovou koaktivitou agonistů 

a antagonistů, umožňuje centrované postavení kloubů a jejich stabilitu v rámci 

vzpřímeného držení těla a lokomoce. Funkce nohy je jedním z důležitých kritérií 

zodpovědných za kvalitu posturální stabilizace a pohybu. V případě její dysfunkce může 

negativně ovlivnit postavení a funkci dalších segmentů dolních končetin a osového 

orgánu. Vytvořením kvalitní opory prostřednictvím aference dochází k aktivaci 

vzpřímení těla a trupové stabilizace páteře, která je naopak prostřednictvím hlubokého 

stabilizačního systému páteře základním předpokladem pro cílenou funkci končetin. DNS 

ve svém konceptu využívá cvičení ve vývojových řadách a s ním ipsilaterální 

a kontralaterální lokomoční vzor (Kinclová, 2016; Kolář, 2009). Při nácviku stabilizační 

funkce (nejen) nohy je potřeba dbát na centrované postavení kloubů a zaměřit 

se na kvalitu a správné provedení cviku.  

 Příklady pozic, které lze využít pro zapojení chodidla: třetí měsíc s oporou 

na zádech, sed, vysoký klek, tripod, medvěd, squat, závěsný stoj (Kinclová, 2016). 

 Lewit ve svém článku zdůrazňující chodidlo jako významnou část stabilizačního 

systému (Lewit, Lepšíková, 2008) popisuje demonstraci profesora Pavla Koláře, 

kdy při správné aktivaci hlubokého stabilizačního systému došlo k vymizení TrPs 

a blokád v postižené oblasti, což podporuje tvrzení, že většina TrPs a blokád kompenzuje 

nedostatečnou funkci HSS (viz kapitola 2.11.15). 

2.13.2 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

 Základním neurofyziologickým mechanizmem této metody, vypracované 

dr. Hermanem Kabatem a následně rozvinuté fyzioterapeutkami Margaret Knottovou 

a Dorothy Vossovou, je cílené ovlivňování motorických neuronů předních rohů míšních 

prostřednictvím aferentních vzruchů ze svalových, šlachových a kloubních 
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proprioreceptorů. Kromě toho dochází i k eferentnímu ovlivňování z vyšších 

motorických center reagujících navíc na aferentní impulzy ze sluchových, taktilních a 

zrakových exteroreceptorů. Jedná se o facilitaci a inhibici prostřednictvím pohybových 

vzorů majících diagonální průběh (Holubářová, Pavlů, 2014). V jednotlivých technikách 

PNF se využívá základních neurofyziologických mechanizmů - následného podráždění, 

časové a prostorové sumace, sukcesivní indukce a reciproční inhibice (Bastlová, 2013). 

 Diagonály DK k ovlivnění chodidla: 

• I. flekční diagonála - posílení m. abduktor hallucis, m. tibialis anterior 

(mediální oblouk podélné klenby); 

• I. extenční diagonála - posílení m. peroneus longus, m. flexor diggitorum 

longus (mediální oblouk podélné klenby); 

• II. flekční diagonála - posílení m. peroneus brevis, m. abduktor digiti minimi 

(laterální oblouk podélné klenby); 

• II. extenční diagonála - posílení m. tibialis posterior, m. flexor diggitorum 

longus, m. flexor hallucis longus (mediální oblouk podélné klenby) 

(Holubářová, Pavlů, 2014). 

2.13.3 Senzomotorická stimulace 

 Tato metodika dle Jandy a Vávrové je založena na podkladě využívající stimulaci 

aferentních systému k facilitaci eferentních center a drah (Haladová, Nechvátalová, 

2005). Aferentní vstupy jsou zásadní pro řízení motoriky (Kolář, 2009).  

 Tento koncept vychází z původní metody anglického ortopeda M. A. R Freemana, 

dle kterého každý úraz vede ke změně propriocepce, ta vede ke svalové inkoordinaci 

a to je poté hlavní příčinou vzniku instabilního kloubu (Freeman et al, 1965; Haladová, 

Nechvátalová 2005). Proto je i dnes tento koncept využíván zejména v poúrazové 

fyzioterapii. 

 Tato metoda je založena dvoustupňového modelu motorického učení. V prvním 

stupni pacient opakuje pomalu a precizně nový pohyb, což podléhá korovému řízení 

z frontálního a parietálního laloku - tedy oblasti senzorické a motorické. Druhým stupněm 

je automatizace pohybu a přesun jeho řízení do podkorových center. Technika 

senzomotorické stimulace se zakládá na soustavě balančních cviků prováděných 

v různých posturálních polohách, které mají za úkol dosáhnout zautomatizované svalové 

aktivity potřebné pro odstranění svalové nerovnováhy v určité oblasti těla. Využívá 

k tomu také velké množství balančních pomůcek- např. válcové a kulové úseče, Fitter, 
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minitrampolínu nebo pro tento koncept typické balanční sandály (Haladová, 

Nechvátalová, 2005, Kolář, 2009). 

2.13.4 Spirální dynamika 

 Koncept Spiraldynamik lékaře Dr. Christiana 

Larsena je trojdimenzionální koncept pohybové 

koordinace, založený na principu spirály. Opírá 

se o přítomnosti spirálovitého zašroubování nejen 

v lidském těle (DNA, stavba kostí, svalů, vzájemné 

spirálovité stočení jednotlivých segmentů vůči sobě 

aj.), ale i v přírodě kolem nás. Na noze popisuje 

princip spirály tak, že pata se vytáčí směrem ven, 

přednoží směrem dovnitř za základem palce. 

Toto zašroubování je předpokladem stability klenby, 

které pokračuje spirálovitým nastavením dlouhých 

kostí dolní končetiny až do celého těla. (Kazmarová, 2016; Larsen, 2008). 

2.13.5 Vojtův princip : reflexní lokomoce (VRL) 

 Autorem této diagnostické a terapeutické metody je český neurolog a pediatr 

profesor Václav Vojta. Vycházel z představy, že „základní hybné vzory 

jsou programovány geneticky v centrálním nervovým systému každého jedince“ (Kolář, 

2009). Terapie touto metodou využívá reflexní lokomoce, jejíž pomocí se snaží obnovit 

tyto vrozené pohybové vzory. VRL je na podkladě vývojové kineziologie a probíhá 

bez volního úsilí pacienta pomocí přesného výchozího úhlového nastavení a stimulace 

spoušťových zón. Dochází poté k vyvolání automatických lokomočních 

pohybů - reflexnímu plazení, reflexnímu otáčení a procesu vzpřimování. První 

zmiňované - plazení, vycházející z polohy na břiše, probíhá v kontralaterálním 

lokomočním vzoru  Ipsilaterální model představuje reflexní otáčení, které je využíváno 

v různých fázích tohoto pohybu v poloze na zádech a na boku (Kolář, 2009). 

 Jako příklad využití lze uvést polohu reflexního plazení, kdy při stimulaci patní 

zóny ve fázi stoje a odrazu záhlavní DK dochází k dorzální flexi a inverzi nohy aktivací 

Obrázek č. 24: Princip spirály u 

nohy z pohledu Spiraldynamik 

(https://www.spiraldynamik.cz/spiral

dynamik-noha/) 
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synergické funkce m. peroneus longus et brevis a m. tibialis anterior et posterior, a dojde 

tak ke korekci valgózního postavení nohy (Vojta, Peters, 2010). 

2.13.6 Jóga 

 Jóga je filosofie s dlouhou historií pocházející z Indie. Ačkoliv se nejedná 

o metodu fyzioterapeutickou, její část zaměřující se na fyzické tělo, je založena na velmi 

podobných principech. Stejně jako výše uvedené koncepty pracuje s oporou aker, centrací 

jednotlivých kloubních segmentů, aktivací hlubokých svalových vrstev a to vše 

v koncentrické a excentrické práci v rámci dlouhých šlachosvalových řetězců (Larsen, 

Wolf, Hager-Fortenlechner, 2013; Pfeiff, Wörle, 2010). Ve svých knihách ji například 

zmiňoval Véle (2006), Mayers (2009) uvádí jógové polohy jako možné varianty 

kompenzace jednotlivých patologií v myofasciálních řetězcích, ze spojení jógy 

a Spiraldynamiku dokonce vzešel nový jógový směr - Spirální, neboli „Medical jóga“ 

(Larsen, Wolf, Hager-Fortenlechner, 2013). 

 Příklady protažení laterálního a spirálního myofasciálního řetězce:  

  

Obrázek č. 26:Utthita Parsvakonasana (Kaminoff, 

2007) 

Obrázek č. 25: Parivrtta Trikonasana 

(Kaminoff, 2007) 
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3 CÍLE PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

 Cílem teoretické části této práce je zpracování problematiky chodidla 

a jeho funkční anatomie a kineziologie, přehledu základních typů statických i funkčních 

deformit a jejich následného vlivu na postavení zbylé DK, zejména kolenního kloubu 

a jeho funkci. Práce má také za úkol zobrazení vztahů jednotlivých segmentů dolní 

končetiny v kontextu myofasciálních řetězců a představit některé fyzioterapeutické 

koncepty zabývající se postavením a funkcí těchto částí DK.  

 Cílem praktické části práce je posouzení, zda má stupeň plochonoží vliv 

na velikost Q úhlu, případně zdali aktivní korekce chodidla tento úhel změní. Dále také 

porovnává tyto hodnoty a jejich vliv u pacientů s jednostrannými bolestivými syndromy 

kolenního kloubu. 

 

3.2 Úkoly 

1. provedení literární rešerše informačních zdrojů zabývajících se tématem Q úhlu, 

plochonoží a jejich vztahem k syndromům bolestivého kolenního kloubu; 

2. stanovení metodického postupu práce; 

3. výběr vhodných probandů; 

4. provedení klinického vyšetření a stanovených měření; 

5. Analýza a vyhodnocení získaných dat; 

6. diskuze a závěr práce. 

3.3 Výzkumné otázky 

Do jaké míry patologické odchylky postavení chodidla ovlivňují velikost Q úhlu v oblasti 

kolenního kloubu? 

Je možné ovlivnit bolestivé syndromy kolenního kloubu prostřednictvím změny postavení 

chodila? 

Mají syndromy bolestivého kolenního kloubu vliv na změnu postavení chodidla? 

Zvyšuje stupeň plochonoží riziko výskytu bolestivých syndromů kolene? 

Souvisí syndromy bolestivého kolene s velikostí Q úhlu? 

Je rozdíl ve velikosti Q úhlu kolenních kloubů s bolestivým syndromem na základě 

funkčního nebo strukturálního charakteru?  
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3.4 Hypotézy 

 Na základě výzkumných otázek byly formulovány tyto hypotézy: 

 

H1: Předpokládám, že aktivní korekce plosky bude mít vliv na zmenšení velikosti Q úhlu. 

 

H2: Předpokládám, že vyšší index plochonoží bude spojen s větší velikostí Q úhlu. 

 

H3: Předpokládám, že hodnota indexu plochonoží a velikost Q úhlu bude větší u DK 

s bolestivým syndromem kolenního kloubu než u DK se zdravým kolenem. 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Charakter práce 

Tato práce má charakter experimentálně deskriptivní studie. 

Teoretická část diplomové práce byla zpracována formou literární rešerše. 

Praktická část byla provedena v NZZ Rehamil, s.r.o. v Milovicích, jehož vedení 

souhlasilo s provedením výzkumu a zapůjčením vybavení k jeho realizaci (viz. Příloha 

č.3). Před zahájením měření byl každý účastník seznámen s průběhem i formou měření 

a souhlasil se zpracováním získaných dat podepsáním informovaného souhlasu (viz. 

Příloha č.2). Výzkum byl schválen etickou komisí UK FTVS (viz. Příloha č.1). 

4.2 Vymezení  práce 

Vyhledávání informačních zdrojů probíhalo v českém a anglickém jazyce 

a to z oblasti oborové bibliografie, odborných časopisů, online databází, webových 

stránek, diplomových a disertačních prací. Vyhledávání probíhalo v období 

říjen - prosinec 2019. 

Knihy, z kterých bylo čerpáno, pocházejí z období 1971 - 2016, odborné časopisy 

1965 - 2018. 

Probandi do výzkumného souboru byli ve věku 19-36 let, všichni byli pravidelně 

sportující (alespoň 1x týdně) a jejich účast byla dobrovolná, proto nelze provedený 

výzkum vztáhnout na celou populaci. 

4.3 Charakteristika výzkumného souboru 

 Pro experimentální část bylo na základě klinického vyšetření vybráno 

40  probandů ve věku 19- 36 let (věk± 27 let, výška ± 175 cm, váha ± 77,5kg). Podmínkou 

účasti byl jednostranný syndrom bolestivého kolene funkčního i strukturálního 

charakteru, avšak s vyloučením degenerativních změn a minimálně 6 měsíců 

od prodělaného úrazu/operace kolenního kloubu nebo jiného zranění dolních končetin. 

U nikoho z vyšetřovaných se v době výzkumu nevyskytovaly žádné poruchy 

s rovnováhou ani žádné interní onemocnění. 

 Vyšetření a měření probandů probíhalo v listopadu 2019. 

 Všichni probandi byli pravidelně sportující s následující četností: 

• 1-2x týdně - 7 probandů, 

• 3-4x týdně - 22 probandů, 
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• více než 5x týdně - 11 probandů. 

 Z celkového počtu probandů bylo 21 s levostranným a 19 s pravostranným 

syndromem kolenního kloubu.  

Z celkového počtu probandů bylo 19 s funkčním syndromem kolenního kloubu 

a 21 po úraze kolenního kloubu. 

• luxace pately (proband č. 30); 

• poranění mediálního menisku (probandi č. 1, 9, 14, 22, 29, 40); 

• ruptura LCA (probandi č. 4, 11, 17, 20, 28, 34, 37); 

• ruptura LCA a poranění mediálního menisku (probandi č. 10, 21, 23, 33, 36, 38); 

• ruptura LCP (proband č. 13). 

 

 Výzkumu se účastnilo 22 žen a 18 mužů. 

 

Tabulka č. 1: Vstupní informace o probandech s levostranným bolestivým syndromem kolenního kloubu 

Číslo 

probanda 
Pohlaví Věk Výška/cm Váha/kg BMI 

Funkční/ 

Úraz 

Sportovní 

aktivita/týden 

1 Ž 32 169 74 26,0 Ú 5x a více 

4 M 26 178 75 23,7 Ú 1-2x 

5 M 26 181 76 23,2 F 3-4x 

7 M 31 175 75 24,5 F 1-2x 

8 Ž 30 166 58 21,0 F 3-4x 

9 Ž 25 177 58 18,5 Ú 3-4x 

10 M 26 175 98 32,0 Ú 3-4x 

11 M 28 193 100 26,8 Ú 3-4x 

12 M 33 183 82 24,5 F 5x a více 

14 Ž 31 186 83 24,0 Ú 3-4x 

16 Ž 32 186 77 22,3 F 1-2x 

18 M 27 176 98 31,7 F 3-4x 

19 M 27 185 120 35,0 F 1-2x 

21 Ž 24 158 55 22,0 Ú 3-4x 

22 Ž 24 155 52 21,6 Ú 5x a více 

24 Ž 29 165 70 25,7 F 3-4x 

26 M 21 182 83 25,0 F 5x a více 

27 Ž 28 168 75 26,5 F 3-4x 

30 M 19 183 85 25,4 Ú 5x a více 

34 Ž 26 170 59 20,4 Ú 1-2x 

40 M 28 183 83 24,8 Ú 5x a více 

* Legenda: M = muž, Ž = žena, F = syndrom bolestivého kolene funkční etiologie, Ú = syndrom bolestivého 

kolene úrazové etiologie  
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Tabulka č. 2: Vstupní informace o probandech s pravostranným bolestivým syndromem kolenního kloubu 

Číslo 

probanda 
Pohlaví Věk Výška/cm Váha/kg BMI 

Funkční/ 

Úraz 

Sportovní 

aktivita/týden 

2 M 34 178 108 34,1 F 3-4x 

3 Ž 23 170 62 21,4 F 3-4x 

6 Ž 27 173 62 20,7 F 1-2x 

13 M 26 183 106 32,3 Ú 3-4x 

15 Ž 28 168 67 23,7 F 3-4x 

17 M 22 183 80 23,9 Ú 5x a více 

20 M 31 179 80 25,0 Ú 3-4x 

23 Ž 29 158 56 22,4 Ú 5x a více 

25 Ž 27 172 80 27,1 F 1-2x 

28 M 36 178 72 22,7 Ú 5x a více 

29 Ž 19 171 85 29,1 Ú 3-4x 

31 Ž 20 168 63 22,3 F 5x a více 

32 Ž 26 173 73 24,4 F 3-4x 

33 M 31 176 77 24,9 Ú 3-4x 

35 Ž 22 165 76 27,9 F 3-4x 

36 Ž 27 176 76 24,5 Ú 3-4x 

37 M 25 173 69 23,0 Ú 3-4 

38 Ž 28 173 75 25,0 Ú 5x a více 

39 Ž 27 164 55 20,5 F 3-4x 

*Legenda: M = muž, Ž = žena, F = syndrom bolestivého kolene funkční etiologie, Ú = syndrom bolestivého 

kolene úrazové etiologie  

 

4.4 Použité vyšetřovací metody a postup měření  

4.4.1 Klinické vyšetření 

 Všichni probandi byli nejprve důkladně obeznámeni s průběhem a obsahem 

měření a celého výzkumu (viz. Příloha č. 2). Poté absolvovali komplexní klinické 

vyšetření, které obsahovalo odebrání anamnézy se zaměřením na zkoumané aspekty, 

tedy zejména na obtíže s kolenním kloubem. Z tohoto vyšetření byly vybrány jen některé 

aspekty, které byly zahrnuty do výzkumné části této práce. Zahrnuté otázky vstupního 

vyšetření jsou uvedeny jako příloha č. 6). 

4.4.2 Přístrojové vyšetření- dynamický plantogram  

 Následoval záznam zatížení chodidla - plantogram, který probíhal pomocí 

přístroje Pedikom, jenž digitálně snímá tlakové hodnoty plosky nohy. Vyhodnocování 

tlaků je prováděno optickou metodou. Přístroj je tvořen skleněnou deskou, na kterou 
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si vyšetřovaný stoupá a na opačné straně 

pak díky červenému podsvícení vzniká 

věrný tlakový obraz. Jedná se o tlakovou 

mapu sloužící pro následné počítačové 

vyšetření. 

 „Počítač zhotoví ze stejně 

jasných izofotonových oblastí oblasti 

izochromatické, které jsou stejné barvy. 

Tyto oblasti znamenají místa stejných tlaků 

a izobarů. Hodnoty tlaků jsou přímo úměrné 

sytosti barev. Tyto tlaky lze vypočítat z váhy 

těla a z přesného změření izobarových ploch.“ (www.pedikom.cz). 

 Barevná škála je uvedena v kapitole 5.3. 

 

 První měření probíhalo bez jakékoliv slovní instrukce, probandi byli vyzváni 

pouze ke svému přirozenému stoji tak, aby se oběma chodidly vešli do snímajícího 

prostoru skleněné desky.  

4.4.3 Zaznamenání fotografie pro vyhodnocení Q úhlu a postavení hlezna 

 Poté byla přímo při stoji na desce přístroje Pedikom pořízena fotografie 

pro následné vyhodnocení Q úhlu a postavení hlezna. V rámci klinického vyšetření bylo 

na probandech pomocí malého kousku pevného tapu vyznačeny vztyčné body potřebné 

pro jeho určení, které byly nalezeny pomocí palpace - jedné z nejvyužívanějších 

fyzioterapeutických metod. Jedná se o periostové body spina aliaca anterior superior 

a tuberositas tibie, třetí bod byl vyznačen na středu čéšky. Pro přesné zaznamenání 

posledního bodu bylo použito posuvné měřítko (šuplér, přesnost měření 0,1mm). 

Fotografický snímek byl pokaždé pořízen ze stejného místa ze vzdálenosti 1 m a výšky 

80 cm.  

4.4.4 Aktivní korekce plosky 

 Všem probandům byl vysvětlen princip opory a kleneb (hlavní pilíře 

1. a 5. metatarz, pata), zkorigováno postavení nohy do rovnoběžné polohy s opornou bazí 

na šířku boků, zkorigována aktivace flexorů, aby nedocházelo ke drápovitému postavení 

prstců a nebyly patrné šlachy extenzorů prstů. Poté byly vyzváni k uvědomění výše 

Obrázek č. 27: Přístroj Pedikom 

(Pedikom.com) 
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zmíněných bodů opory pro podpoření aktivace hlubokého předního myofasciálního 

řetězce (viz. kapitola 2.11.5), následně dostali za úkol provádět jednoduché cvičení 

na podporu podélné klenby pomocí aktivace bočního a spirálního myofasciálního řetězce 

(viz. kapitoly 2.11.3, 2.11.4), a to 3x 10 opakování, vždy s jednou sérií v jedné minutě. 

 

 Poté byl pacient opět vyzván ke stoji na přístroj Pedikom s ohledem 

na provedenou korekci, kdy byla opět vyhotovena fotografie k naměření uvedených úhlů. 

 Celkový čas vyšetření a měření včetně instruktáže nepřesáhl 30 minut. 

4.5 Analýza a zpracování dat 

 Všechna data z níže uvedených měření byla zaznamenána do tabulky v programu 

Microsoft Excel pro následné zpracování. 

4.5.1 Zpracování hodnot Q úhlu 

 Q úhel byl vyhodnocen elektronicky pomocí programu Scodiac. Tento program, 

původně určený pro měření deformit páteře a trupu, vyvíjený ortotikem - protetikem 

Pavlem Černým v letech 2008 až 2015 a následně ve spolupráci s Lukaszem Stolinskim, 

složí pro vyhodnocování rentgenových a fotografických snímků. Původní záměr bych 

rozšířen o naprogramování měření několika nových úhlů v rámci celého těla, včetně tedy 

tibiofemorálního úhlu, který byl použit na vyhodnocování Q úhlu 

(www.anglespine.com). Reliabilita měření Q úhlu vestoje byla pilotní studií Boling et al. 

(2009) vyhodnocena jako dobrá s hodnotou ICC = 0.83. 

4.5.2 Vyhodnocení postavení v hlezenním kloubu 

 Stejná fotografie, aby bylo zachováno totožné postavení segmentů DKK, 

a zamezeno tak co největší míře možných odchylek, byla poté použita pro vyhodnocení 

postavení v hlezenním kloubu, které s postavením samotné plosky velmi souvisí. Jedná 

se o spojnici vnitřního a zevního kotníku svírající úhel s rovnoběžkou stojné plochy, 

kdy spojnice kotníků představuje osu hlezna v transverzální rovině.  

 Dle Vařeky a Vařeková je fyziologická hodnota pro tento úhel cca 20-30° 

a uvádějí toto měření jako ne příliš přesné (Vařeka, Vařeková, 2009). Pro naše využití, 

kdy naměřené hodnoty budou zejména pro dokreslení pohledu při vyhodnocení 

plantogramu, bylo toto měření vyhodnoceno jako dostačující. Na základě kapitol 2.7.7, 
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2.7.8, 2.8, 2.9 teoretická části, budou nižší hodnoty hodnocené jako valgózní, vyšší 

varózní, hraniční hodnoty jsou doplněny slovem mírně (mírně varózní, mírně valgózní). 

 Tento úhel byl vyhodnocován pomocí aplikace My Measures společnosti Top 

App d.o.o. navržené pro architekty, konstruktéry a kutily (www.topapp.si/my-measures/). 

 

 

Obrázek č. 28: Vyhodnocení postavení hlezenního kloubu a Q úhlu (zdroj vlastní) 

 

4.5.3 Vyhodnocení plosky nohy 

 Pro vyhodnocení plantogramu a doplnění barometrického snímku Pedikomu byla 

použita metoda Chippaux - Šmířák (CSI). Tato indexová metoda je vhodná pro svou 

jednoduchost při vyhodnocování a dobré zpracování, v praxi patří k jedné 

z nejvyužívanějších (Villaroya et al, 2009). Spočívá v naměření nejužšího a nejširšího 

místa plantogramu, vedených kolmo na jeho laterální tečnu, z kterého se následně 

vypočítává index nohy dle následujícího vzorce: 
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i[%] = (D2/D1) * 100 

 

D2 = rozměr nejužšího místa plantogramu [mm] 

D1= rozměr nejširšího místa plantogramu [mm] 

 (Klementa, 1987; Šenkýř, 2011) 

 

 

 

 Tuto metodu využil ve své studii Klementa 

(1987) a stanovil normy pro jednotlivé stupně ploché nohy 

(Urban et al., 2000). 

 

 

Tabulka č. 3: Škála hodnocení pro metodu Chippaux - Šmiřák (zdroj Klementa, 1987)  

HODNOCENÍ 

TYP NOHY STUPNĚ PROCENTA/ CM 

Normálně klenutá noha 

1. 0,1 - 25 % 

2. 25,1 - 40 % 

3. 40,1 - 45 % 

Plochá noha 

Mírně plochá 45,1 - 50 % 

Středně plochá 50,1 - 60 % 

Silně plochá 60,1 - 100 % 

Vysoká noha 

Mírně vysoká 0,1 - 1,5 cm 

Středně vysoká 1,6 - 3 cm 

Velmi vysoká 3 cm a více 

 

 Měření Chippaux - Šmiřák signifikantně koreluje s normalizovanou výškou 

klenby (Queen et al., 2007). 

4.5.4 Statistické zpracování 

 Pro statistické zpracování dat a hodnocení výsledků byl vybrán program RStudio. 

4.5.4.1 Teorie 

 Tato kapitola popisuje několik statistických testů, které byly použity 

během analýzy sebraných dat. Konktrétně je zde vysvětleno několik variací 

Obrázek č. 29: Index klenby 

Chippaux - Šmiřák (Přidalová, 

Riegerová, 2005 
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tzv. Studentova t- testu (dále jen t-test). Tato kapitola je shrnutím sekcí z knihy Základy 

matematické statistiky (Anděl, 2011). 

 

Jednovýběrový t-test 

 Obecně řečeno, t-test umožňuje statisticky otestovat, zda je střední hodnota 

náhodného výběru s normálním rozdělením rovna nějaké dané hodnotě. Pro každý test 

rozlišujeme tzv. nulovou hypotézu H0 a alternativní hypotézu HA. Dosáhne-li testová 

statistika námi zvolené hladiny významnosti, říkáme že zamítáme nulovou hypotézu 

ve prospěch alternativní hypotézy. Formálně zapisujeme hypotézy následovně: 

 

𝐻0: 𝜇 = 𝜇0, 𝐻𝐴: 𝜇 ≠ 𝜇0 

 

kdy 𝜇 značí průměr náhodného souboru. Jinými slovy, pokud zamítáme nulovou 

hypotézu, říkáme, že střední hodnota náhodného výběru je statisticky rozdílná od zvolené 

hodnoty 𝜇0.  V tomto případě mluvíme o jednovýběrovém oboustranném testu. Pokud 

formulujeme alternativní hypotézu formou střední hodnota je menší/větší než zvolená 

hodnota, mluvíme o jednostranném testu. Dále, máme-li náhodný výběr X={x1,x2,…xn}, 

kde n je počet měření náhodné veličiny a 𝑋 je naměřená střední hodnota toho výběru, 

potom spočteme testovou statistiku následující rovnicí: 

 

𝑡 =
𝑋 − 𝜇0

𝑠
 √𝑛 

 

kde s přestavuje naměřený rozptyl výběru. Absolutní hodnotu této testové statistiky 

poté porovnáme s tabulkovou hodnotou t-distribuce 𝑡𝛼

2
,𝑛−1 se zvolenou hladinou 

významnosti 𝛼 a počtem stupňů volnosti n-1. Neboli |𝑡| ≥ 𝑡𝛼

2
,𝑛−1. Pro jednostranné 

hypotézy 𝑡 ≥ 𝑡𝛼,𝑛−1, 𝑡 ≤  −𝑡𝛼,𝑛−1. 

 

Párový test 

 V případě párového testu pracujeme s náhodným výběrem, který se skládá 

z dvojce hodnot (yi,zi). Definujeme-li naši náhodnou proměnou jako xi = yi-zi, pak test 

je stejný jako v případě jednovýběrového testu.  

 



  

 
53 

53 

Nepárový dvouvýběrový test 

 Dále v této práci používáme dvouvýběrový nepárový test s různě 

velkými náhodnými výběry. Pro správný výpočet testové statistiky musíme použít 

správný předpoklad o rozptylu náhodných výběrů. Jsou-li rozptyly obou výběrů stejné, 

testová statistika se pro náhodné výběry 𝑋1a 𝑋2 spočte následovně: 

 

𝑡 =
𝑋1 − 𝑋2

𝑠𝑝 × √
1

𝑛1
+

2
𝑛2

  

 

Kde 𝑠𝑝 je odhad sdružené směrodatné odchylky, který se vypočte takto  

 

𝑠𝑝 = √
(𝑛1 − 1)𝑠𝑋1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠𝑋2

2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
  

 

Mají-li náhodné výběry rozptyly různé, použijeme pro výpočet testové statistiky 

následující vzorec: 

 

𝑡 =
𝑋1 − 𝑋2

√
𝑠1

𝑛1
+

𝑠2

𝑛2

  

 

Kde 𝑠𝑖 a 𝑛𝑖 je naměřený rozptyl a počet prvků příslušného náhodného výběru.  

 

F-test o shodnosti rozptylu 

Pro stanovení shodnosti rozptylu dvou náhodných výběrů používáme takzvaný 

F-test. Pro tento test používáme následující hypotézy: 

 

𝐻0:  𝜎1
2 = 𝜎2

2, 𝐻𝐴: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 

 

Kdy 𝜎𝑖
2 představuje rozptyl daného rozptylu. Nepodaří-li se nám zamítnout nulovou 

hypotézu na zvolené hladině významnosti, konstatujeme, ze rozptyly daných náhodných 

výběrů jsou stejné. Opak platí při zamítnutí nulové hypotézy. Testová statistika 

se vypočítá jako poměr naměřených rozptylů, neboli: 
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𝐹 =
𝑠1

2

𝑠2
2  

Tuto hodnotu poté porovnáme s tabulkovými hodnotami Fisherova rozdělení s parametry 

(n1 – 1), (n2 – 1) a zvolenou hladinou významnosti. 
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5  VÝSLEDKY 

 Následující  kapitola je zaměřena na výsledky jednotlivých měření a ověření 

hypotéz stanovených v úvodu praktické části práce. 

Vzhledem k charakteru této práce a hypotéze č. 3, která se zabývá vlivem lokalizace 

bolestivého syndromu kolenního kloubu, byly výsledky měření rozděleny do dvou skupin 

dle tohoto parametru. 

5.1 Vyhodnocení Q úhlu 

 Dle studií zmíněných v kapitole 2.10 byla stanovena fyziologická hodnota 

velikosti Q úhlu u mužů (8 - 14°) a u žen (12 - 20°). Hodnoty nižší než je tato hranice 

byly vyhodnoceny jako genu varum, vyšší jako genu valgum. Pro vyhodnocení tohoto 

úhlu byly zprůměrovány hodnoty obou měření uvedené v následující tabulce č. 5. 

 

Tabulka č. 4: Vyhodnocení Q úhlu 

Číslo 

probanda 
Ž/M 

Q úhel 

L 

Q úhel 

P 

Číslo 

probanda 
Ž/M 

Q úhel 

L 

Q úhel 

P 

1 Ž fyziolog. fyziolog. 2 M g.varum g.varum 

4 M g.varum g.varum 3 Ž g.varum g.varum 

5 M fyziolog. fyziolog. 6 Ž g.varum fyziolog. 

7 M fyziolog. fyziolog. 13 M g.varum g.varum 

8 Ž g.varum g.varum 15 Ž fyziolog. fyziolog. 

9 Ž fyziolog. fyziolog. 17 M g.varum g.varum 

10 M fyziolog. g.varum 20 M g.varum g.varum 

11 M g.varum g.varum 23 Ž g.varum fyziolog. 

12 M fyziolog. g.varum 25 Ž fyziolog. fyziolog. 

14 Ž g.varum g.varum 28 M fyziolog. g.varum 

16 Ž g.varum fyziolog. 29 Ž g.varum g.varum 

18 M g.valgum fyziolog. 31 Ž fyziolog. g.valgum 

19 M g.varum fyziolog. 32 Ž fyziolog. fyziolog. 

21 Ž fyziolog. fyziolog. 33 M g.varum g.varum 

22 Ž g.valgum fyziolog. 35 Ž fyziolog. fyziolog. 

24 Ž fyziolog. g.varum 36 Ž g.varum g.varum 

26 M fyziolog. fyziolog. 37 M g.varum g.varum 

27 Ž fyziolog. fyziolog. 38 Ž fyziolog. g.varum 

30 M g.varum g.varum 39 Ž g.varum g.varum 

34 Ž fyziolog. fyziolog.     

40 M fyziolog. g.varum     

* legenda:  Ž = žena, M = muž, g = genu, fyziolog. = fyziologický 

** V levé části tabulky jsou probandi s levostranným bolestivým sy.kol. kl, v pravé s pravostranným 
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Zastoupení jednotlivých hodnocení u DK s bolestivým syndromem kolenního 

kloubu: 

• genu varum: 19 probandů………………………….47,5 %, 

• fyziologická hodnota Q úhlu: 18 probandů……....45,0 %, 

• genu valgum: 3 probandi…………………………...7,5 %. 

 

Zastoupení jednotlivých hodnocení u probandů s bolestivým syndromem 

kolenního kloubu funkční etiologie: 

 

• genu varum: 6 probandů………………………….31,6 %, 

• fyziologická hodnota Q úhlu: 11 probandů……. 57,9 %, 

• genu valgum: 2 probandi……………………..….10,5 %. 

 

Zastoupení jednotlivých hodnocení u probandů s bolestivým syndromem 

kolenního kloubu strukturální etiologie: 

 

• genu varum: 13 probandů…………………….….61,9 %, 

• fyziologická hodnota Q úhlu: 7 probandů………33,3 %, 

• genu valgum: 1 proband…………………………..4,8 %. 

 

 

 Naměřené hodnoty hlezenního kloubu v následující tabulce jsou určeny 

pro doplnění vyhodnocení plantogramu v kapitole 5.3. 
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Tabulka č. 5: Výsledky měření Q úhlu a postavení hlezna v prvním a druhém měření 

Číslo 

probanda 
Ž/M 

Q 

úhel 

L/ 1 

Q 

úhel 

P/ 1 

Q 

úhel 

L/ 2 

Q 

úhel 

P/ 2 

Hlezno 

L/ 1 

Hlezno 

P/ 1 

Hlezno 

L/ 2 

Hlezno 

P/ 2 

1 Ž 18 20 16 18 9 13 10 14 

4 M 2 4 1 4 16 19 14 18 

5 M 12 11 11 10 8 9 9 8 

7 M 12 10 10 10 11 14 13 15 

8 Ž 13 10 11 10 7 8 9 10 

9 Ž 19 18 17 15 14 17 16 18 

10 M 11 5 11 5 9 10 10 11 

11 M 6 5 6 4 17 17 21 20 

12 M 10 7 9 6 15 17 17 16 

14 Ž 10 9 8 6 7 8 6 9 

16 Ž 11 15 11 13 21 20 22 21 

18 M 15 12 15 10 8 14 12 17 

19 M 8 10 5 10 14 16 16 16 

21 Ž 20 16 15 12 11 14 14 18 

22 Ž 22 18 20 14 11 16 9 12 

24 Ž 15 9 12 6 12 14 13 13 

26 M 10 10 9 10 14 11 17 15 

27 Ž 15 19 12 16 13 12 13 14 

30 M 7 6 4 1 11 15 17 20 

34 Ž 17 19 13 16 15 16 15 16 

40 M 12 7 9 5 21 23 21 23 

2 M 4 6 5 5 7 9 7 10 

3 Ž 10 10 11 9 17 19 15 18 

6 Ž 14 16 6 8 19 13 16 14 

13 M 7 6 5 4 11 10 13 11 

15 Ž 14 15 13 14 22 24 22 26 

17 M 2 3 1 1 12 14 11 14 

20 M 8 8 6 6 15 19 16 18 

23 Ž 16 18 12 17 22 23 22 21 

25 Ž 15 17 16 17 19 18 20 18 

28 M 12 6 10 6 11 14 10 14 

29 Ž 12 12 7 8 31 30 30 30 

31 Ž 19 22 18 19 14 12 12 11 

32 Ž 15 15 13 14 23 25 28 24 

33 M 5 8 3 6 15 15 15 15 

35 Ž 13 13 15 11 7 11 12 15 

36 Ž 11 13 9 10 14 16 14 17 

37 M 8 5 6 5 15 18 21 23 

38 Ž 21 11 16 11 18 20 20 20 

39 Ž 9 10 6 8 20 19 22 20 

* legenda: Ž = žena, M = muž, g = genu, fyziolog. = fyziologický 

** naměřené hodnoty jsou uvedeny ve stupních 

*** vrchní část tabulky- probandi s levostranným bolestivým sy kolenního kloubu 

spodní část tabulky - probandi s pravostranným bolestivým  sy kolenního kloubu 
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5.2 Vyhodnocení klenby nohy dle CSI 

  dle indexu Chippaux - Šmiřák doplněného Klementou (1987) (hodnoty 

viz. kapitola 4.5.3). Vyhodnoceny byly na základě hodnot uvedených v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 6: Vyhodnocení klenby nohy (CSI) 

Číslo 

probanda 
L/1 P/1 L/ 2 P/ 2 

1 N 1. N 1. N 1. N 1. 

4 N 1. N 2 N 2 N 1. 

5 V mírně V mírně V mírně V mírně 

7 N 2. N 2. N 2. N 2. 

8 V mírně V mírně V mírně N 1. 

9 N 1. N 1. N 1. N 1. 

10 N 2. N 2. N 3. N 2. 

11 N 1. N 2. N 1. N 2. 

12 N 2. N 2. N 2. N 2. 

14 N 3. N 3. N 3. N 3. 

16 V mírně V mírně N 1. N 1. 

18 N 1. N 2. N 1. N 1. 

19 N 1. N 1. N 1. N 1. 

21 N 2. N 2. N 2. N 2. 

22 N 1. N 2. N 1. N 2. 

24 N 1. N 2. N 1. N 1. 

26 N 1. N 1. N 1. N 2. 

27 V mírně V mírně V mírně V mírně 

30 N 2. N 2. N 2. N 2. 

34 N 1. N 2. N 1. N 1. 

40 N 2. N 2. N 1. N 2. 

2 N 2. N 2. N 2. N 2. 

3 N 2. N 2. N 2. N 2. 

6 N 1. N 1. N 1. N 1. 

13 N 1. N 2. N 2. N 2. 

15 N 2. N 2. N 2. N 1. 

17 N 3. N 3. N 3. N 2. 

20 N 1. N 1. N 2. N 1. 

23 N 2. N 2. N 2. N 2. 

25 V středně V středně V středně V středně 

28 N 2. N 1. N 1. N 1. 

29 N 2. N 2. N 2. N 2. 

31 N 3. N 2. N 2. N 2. 

32 N 2. N 2. N 2. N 2. 

33 N 1. N 2. N 1. N 2. 

35 N 3. N 3. N 2. N 3. 

36 N 1. N 2. N 2. N 2. 

37 N 1. N 2. N 2. N 2. 

38 N 1. N 1. N 2. N 2. 

39 V mírně V mírně V mírně V mírně 

*Legenda: N = Normálně klenutá noha, P = plochá noha, V = vysoká noha 

** Vrchní část tabulky- probandi s levostranným bolestivým sy kol. kl., spodní - s  pravostranným 
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Tabulka č. 7: Výsledky hodnocení plosky dle indexu Chippaux - Šmiřák,  

Číslo 

probanda 

CSI [°] 

L/1 

CSI [°] 

P/1 

CSI [°] 

L/ 2 

CSI [°] 

P/ 2 

Vysoká 

noha 

[mm] 

L/ 1 

Vysoká 

noha 

[mm] 

P/ 1 

Vysoká 

noha 

[mm] 

L/ 2 

Vysoká 

noha 

[mm] 

P/ 2 

1 16 8 16 10 - - - - 

4 20 26 26 21 - - - - 

5 0 0 0 0 8 6 9 9 

7 36 31 37 35 - - - - 

8 0 0 0 12 15 7 4 - 

9 23 17 23 20 - - - - 

10 34 36 41 38 - - - - 

11 24 30 24 30 - - - - 

12 32 38 33 38 - - - - 

14 42 44 41 41 - - - - 

16 0 0 10 12 4 4 - - 

18 21 27 21 24 - - - - 

19 12 19 12 23 - - - - 

21 31 29 32 33 - - - - 

22 24 35 23 31 - - - - 

24 20 34 24 25 - - - - 

26 5 22 15 28 - - - - 

27 0 0 0 0 2 8 1 9 

30 36 34 27 33 - - - - 

34 21 28 24 18 - - - - 

40 33 33 17 30 - - - - 

2 39 35 38 37 - - - - 

3 36 31 35 33 - - - - 

6 20 18 23 17 - - - - 

13 24 26 26 26 - - - - 

15 30 27 30 24 - - - - 

17 41 41 41 40 - - - - 

20 20 23 26 25     

23 30 33 29 30     

25 0 0 0 0 20 19 19 17 

28 28 21 21 15 - - - - 

29 29 31 32 29 - - - - 

31 42 36 38 35     

32 38 38 39 39     

33 21 29 23 31     

35 41 42 39 43 - - - - 

36 21 31 29 31 - - - - 

37 20 34 32 33 - - - - 

38 18 21 28 28 - - - - 

39 0 0 0 0 2 2 1 1 

* vrchní část tabulky- probandi s levostranným bolestivým sy kolenního kloubu 

   spodní část tabulky - probandi s pravostranným bolestivým sy kolenního kloubu  
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5.3 Vyhodnocení plantogramu 

 Tato kapitola je věnována kvalitativnímu hodnocení plantogramu naměřeným 

přístrojem Pedikom zobrazující rozložení tlaku probanda na plosce nohy. 

Jelikož neexistuje žádná standardizovaná metoda a jednotný názor, jak by správné 

zatížení nohy mělo vypadat, jsou snímky doplněny o slovní hodnocení vzhledem 

ke kapitole 2.3 a popis změn zatížení mezi měřeními. 

První měření je uvedeno vždy jako snímek vlevo, z druhého měření po korekci 

vpravo. Vyobrazení je zrcadlové, tj. otisk levého chodidla je promítnut na snímku vpravo 

a naopak. Pro lepší představu o jednotlivých probandech jsou uvedeny i ostatní 

vyhodnocené parametry. 

 Jako společné parametry změn po aktivní korekci plosky, ke kterým došlo 

u většiny probandů, lze uvést následující: rozšíření zatížení v liniích klenby, symetrizace 

zatížení, vytažení vnitřního kotníku - korekce postavení hlezenních kloubů. U nikoho 

z probandů není patrné tlakové rozlišení oblouku příčné klenby, pouze v případě 

propadnutí klenby. 

 

Tlaková škála programu Pedikom pro vyhodnocení rozložení zatížení 

na jednotlivých snímkách: 

 

  

Obrázek č. 30: Tlaková škála 

programu Pedikom 

(Pedikom.com) 



  

 
61 

61 

5.3.1 Příklady vyhodnocení plantogramů u vybraných probandů 

Plantogramy ostatních probandů jsou v práci uvedeny jako příloha č. 7. 

Proband č. 3 

• syndrom kolenního kloubu: vpravo funkční etiologie; 

• vyhodnocení Q úhlu (viz tabulka č. 4): genus varum bilaterálně; 

• vyhodnocení klenby nohy dle CSI (viz tabulka č. 6): normálně klenutá noha 

st. 2 bilaterálně 

• orientační postavení v hleznu (viz tabulka č. 5) : mírně valgózní 

Slovní hodnocení plantogramu: rozložení zatížení v liniích klenby, kdy v prvním 

měření bylo zatížení zejména na patě levé nohy a základu palce nohy pravé. Zvýšila 

se plocha zátěže palce a zátěže přednoží u levé nohy. U obou plosek došlo k většímu 

zatížení laterální části chodidla, na pravé je i přesto absence opory malíčku. V oblasti 

vnitřního kotníku došlo k mírnému poklesu (značí barevná škála zatížení, linie vnitřního 

kotníku na plantogramu  a dokládá i číselná hodnota v tabulce č. 5). 

 

 

 
Obrázek č. 31: Plantogram probanda č. 3 (zdroj vlastní) 
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Proband č. 9 

• syndrom kolenního kloubu: vlevo po úraze 

• vyhodnocení Q úhlu (viz tabulka č. 4): fyziologický bilaterálně 

• vyhodnocení klenby nohy dle CSI (viz tabulka č. 6): normálně klenutá noha 

st. 1 bilaterálně 

• orientační postavení v hleznu (viz tabulka č. 5) : mírně valgózní 

Slovní hodnocení plantogramu: po aktivní korekci plosky došlo opět k vyvážení 

zátěže v liniích klenby upravení pozice vnitřních kotníků (značí barevná škála zatížení, 

linie vnitřního kotníku na plantogramu a dokládá i číselná hodnota v tabulce č. 5). 

 

 

 
Obrázek č. 32: Plantogram probanda č. 9 (zdroj vlastní) 
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Proband č. 16 

• syndrom kolenního kloubu: vlevo funkční etiologie 

• vyhodnocení Q úhlu (viz tabulka č. 4): genus varum vlevo, fyziologický vpravo 

• vyhodnocení klenby nohy dle CSI (viz tabulka č. 6): před korekcí mírně vysoká 

noha bilaterálně, po korekci normálně klenutá noha st. 1 bilaterálně 

• orientační postavení v hleznu (viz tabulka č. 5) :fyziologické bilaterálně 

Slovní hodnocení plantogramu: u tohoto probanda je patrný značný pokles příčné 

klenby a vysoká noha, která v tomto případě nemusí být následkem vysokého nártu, 

ale absence zatížení laterálního paprsku nohy, což dosvědčuje i barevné znázornění 

4.a 5. prstu. Následkem aktivní korekce došlo k rozložení váhy v oblasti přednoží, 

avšak stále převládá zatížení zejména v oblasti 3. a 4. metatarzu. Díky aktivaci 

a zvýraznění laterálního paprsku, je v druhém měření ploska hodnocena již jako normálně 

klenutá. Opět je patrné „zvednutí“ celé klenby a oblasti vnitřního kotníku kotníků (značí 

barevná škála zatížení, linie vnitřního kotníku na plantogramu  a dokládá i číselná hodnota 

v tabulce č. 5) 

 

 

 
Obrázek č. 33: Plantogram probanda č 16 (zdroj vlastní) 
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Proband č. 24 

• syndrom kolenního kloubu: vlevo funkční etiologie 

• vyhodnocení Q úhlu (viz tabulka č. 4): fyziologický vlevo, genus varum vpravo 

• vyhodnocení klenby nohy dle CSI (viz tabulka č. 6): před korekcí normálně 

klenutá noha st. 1 vlevo, 2 vpravo, po korekci normálně klenutá noha stupeň 

1 bilaterálně 

• orientační postavení v hleznu (viz tabulka č. 5) : valgózní 

Slovní hodnocení plantogramu: po aktivní korekci plosky došlo opět k vyvážení 

zátěže v liniích klenby upravení pozice vnitřních kotníků (značí barevná škála zatížení, 

linie vnitřního kotníku na plantogramu  a dokládá i číselná hodnota v tabulce č. 5). 

Před korekcí byla značná absence váhy pod základem palce vpravo, kontaktní plocha 

prstů byla u pravé nohy v odlehčení, palcová zatížena minimálně, po korekci došlo 

k mírnému upravení. Aktivací kleneb nohy je patrné „nadlehčení“ chodidla, zejména 

v přednoží.  Stoj je také více symetrický. 

 

 

 
Obrázek č. 34: Plantogram probanda č 24 (zdroj vlastní) 

  



  

 
65 

65 

Proband č. 28 

• syndrom kolenního kloubu: vpravo po úraze 

• vyhodnocení Q úhlu (viz tabulka č. 4): fyziologický vlevo, genus varum vpravo 

• vyhodnocení klenby nohy dle CSI (viz tabulka č. 6): normálně klenutá noha 

st. 2 vlevo a 1 vpravo, po korekci normálně klenutá noha st. 1 bilaterálně 

• orientační postavení v hleznu (viz tabulka č. 5) : valgózní 

Slovní hodnocení plantogramu: u tohoto probanda je před korekcí patrné hlavně 

odlehčení palce levé nohy. Barva menšího zatížení pod metatarzem palce a malíku navíc 

značí příčné plochonoží. Aktivní korekcí plosky došlo k rozložení tlaku v liniích klenby, 

symetrizaci stoje a lepší distribuce zátěže zejména v levém přednoží. 

 

 

 
Obrázek č. 35: Plantogram probanda č 28 (zdroj vlastní) 
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5.4 Statistika 

5.4.1 Hypotéza č. 1 

H1: Předpokládám, že aktivní korekce plosky bude mít vliv na zmenšení velikosti Q úhlu. 

 

 K vyhodnocení hypotézy H1 byl nejprve využit dvoustranný párový t-test, který 

porovnával výsledky z 2x 80 měření. Tento test zjišťuje, zda korekce mezi měřeními měla 

vůbec nějaký vliv. 

 

Tabulka č. 8: Data k hypotéze H1 - 1.část 

H1 - dvoustranný párový test 

n t df p-value 

80 9.8351 79 2.301e-15 

 

 Závěr: Na základě testové statistiky 9.835 zamítáme nulovou hypotézu na hladině 

významnosti 1 procenta. Neboli našli jsme statisticky signifikantní rozdíl mezi prvním 

měřením a měřením po aktivní korekci plosky. 

 

 K vyhodnocení samotné hypotézy H1 byl využit tentokrát jednostranný párový 

t test, který opět porovnával výsledky z 2x 80 měření. 

 

Tabulka č. 9: Data k hypotéze H1 - 2. část 

H1 - jednostranný párový t-test 

n t df p-value 

80 9.8351 79 1.151 e-15 

 

 Závěr: H1: Na základě použitého t-testu se nám podařilo potvrdit hypotézu, 

že velikost Q úhlu byla po korekci a aktivaci plosky menší než v prvním měření. 

Jednostranný párový t-test potvrdil hypotézu, že velikost Q úhlu při druhém měření bude 

menší než při prvním měřením s testovou statistikou 9.835 a 79 stupni volnosti. 

Tato statistika zamítá nulovou hypotézu i na hladině významnosti 1 procenta (p-value). 
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5.4.2 Hypotéza č. 2 

H2: Předpokládám, že vyšší index plochonoží bude spojen s větší velikostí Q úhlu. 

 

 K testování této hypotézy byla použita lineární regrese. Předpokládáme, že vztah 

mezi Q úhlem a indexem plochonoží (CSI) je dán následující rovnicí: 

y= a + b x 

kde y představuje Q úhel, a je posunutí po ose ypsilon (neboli Q úhel při CSI rovné nule), 

b vyjadřuje, o kolik stupňů se změní Q úhel, změníme-li CSI o jeden bod. Nezávisle 

proměnná x představuje index plosky. Koeficient v této rovnici odhadneme pomocí 

metody nejmenších čtverců. 

 

Tabulka č. 10: Data k hypotéze H2 

H2 - Lineární regrese 

 Odhad Chyba odhadu t- stat p-value 

a 11.895 1.200 9.910 1.88e-15 

b -0.0852 0.0435 -1.959 0.0536 

 

 Závěr H2: hodnota je přibližně 11.89, tento koeficient a je signifikantní 

i na 1 procentní hladině významnosti. Koeficient b, který zachycuje závislost Q úhlu 

na CSI je záporný. Tudíž výsledkem je, čím větší ploska, tím menší Q úhel. Nicméně 

koeficient je signifikantní jen na 10 procentní hladině významnosti. Koeficient 

determinace R-squared je roven cca 0.035, což je velmi malá hodnota. Tento koeficient 

udává, kolik procent variability Q úhlu je vysvětleno naším modelem, což je tedy v našem 

případě jen 3,5 procenta. 

5.4.3 Hypotéza č. 3 

H3: Předpokládám, že hodnota indexu plochonoží (CSI) a velikost Q úhlu bude větší 

u DK s bolestivým syndromem kolenního kloubu než u DK se zdravým kolenem. 

 

 Tato hypotéza byla rozdělena do dvou částí, kdy první - H3.1 je zaměřena 

na hodnotu CSI, druhá - H3.2 na velikost Q úhlu.  

 

 K vyhodnocení hypotézy H3.1 byl využit jednostranný párový t-test, data 

byla využita z prvního měření CSI, tj. před korekcí a aktivací plosky. 
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Tabulka č. 11: Data k hypotéze H3.1 

H3.1 - jednostranný párový t-test 

n t df p-value 

80 -0.3609 77.97 0.6404 

 

 Závěr H3.1: Nepodařilo se nám vyvrátit nulovou hypotézu na žádné z běžných 

hladin významnosti. Náš předpoklad o rozdílu hodnoty indexu plochonoží mezi kolenem 

s bolestivým syndromem a kolenem zdravým se nepotvrdil. 

 

 K vyhodnocení hypotézy H3.2 byl také využit jednostranný nepárový t-test, data 

byla využita z prvního měření Q úhlu, tj. před korekcí a aktivací plosky. 

 
Tabulka č. 12: Data k hypotéze H3.2 

H3.2 - jednostranný nepárový t-test 

n t df p-value 

80 0.57929 77.998 0.282 

 

 Závěr: H3.2: Na základě použitého t-testu s testovou statistikou 0.579 

se nám nepodařilo vyvrátit nulovou hypotézu o stejném průměru Q úhlu u zdravé DK 

a DK s bolestivým syndromem kolenního kloubu. 

 

 Závěr H.3: Na základě provedených jednostranných nepárových t-testů, 

kdy se nepotvrdil náš předpoklad o rozdílu hodnoty CSI/ velikosti Q úhlu u DK 

s bolestivým syndromem kolenního kloubu a zdravým kolenem, můžeme konstatovat, 

že tato hypotéza nebyla potvrzena. 

 

5.4.4 Dodatečná analýza dat   

DA: Je velikost Q úhlu větší u funkčního bolestivého syndromu kolenního kloubu nebo 

u kolenního kloubu s bolestivým syndromem kolenního kloubu strukturální etiologie? 

 

Jelikož je rozdílný počet probandů v těchto dvou skupinách, byl použit 

tzv. dvouvýběrový nepárový test. K použití správného dvouvýběrového t-testu je nutné 

nejprve otestovat, zda mají obě skupiny vzorku stejný rozptyl, což bylo otestováno 

prostřednictvím tzv. F-testu. Tato hypotéza byla testována zvlášť pro 1. a 2. měření 

Q úhlu. 
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Tabulka č. 13: Data k dodatečné analýze - 1. část 

DA - F test 

Měření n F Num df Denom df p-value 

1. 80 0.4145 37 41 0.007764 

2. 80 0.48355 37 41 0.0272 

 

F test s testovou statistikou 0.414 u prvního měření a 0.483 u druhého měření 

nevyvrátil nulovou hypotézu o stejných rozptylech obou skupin. Proto dále 

předpokládáme, že obě skupiny mají u obou měření stejný rozptyl a použijeme příslušný 

t-test. 

 
Tabulka č. 14: Data k dodatečné analýze - 2. část 

DA - dvouvýběrový t-test 

Měření n t df p-value 

1. 80 1.2987 70.724 0,09914 

2. 80 2.1166 73.327 0.01884 

 

Závěr DA: U prvního měření je testová statistika rovna 1.298, což je nízká hodnota 

pro vyvrácení nulové hypotézy na jakékoliv běžné hladině významnosti. Během prvního 

měření jsme tedy nenašli žádný statisticky významný rozdíl mezi těmito skupinami. 

U druhého měření dvouvýběrový t-test vyvrátil nulovou hypotézu 

na pětiprocentní hladině významnosti s testovou statistikou rovnou 2.116. 

Dá se tedy tvrdit, že při měření po korekci a aktivaci plosky je Q úhel větší u DK 

s funkčním bolestivým syndromem kolenního kloubu než u DK s bolestivým syndromem 

kolenního kloubu strukturální etiologie. 
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6 DISKUZE 

6.1 Diskuze k teoretické části práce 

Cílem této práce bylo poukázat na vliv chodila a jeho důležitou roli ve funkci 

osového zatížení končetin, potažmo celého trupu, a následně konkrétněji demonstrovat 

jeho vztah ke kolennímu kloubu. 

Bolesti přední strany kolene jsou jedny z nejfrekventovanějších obtíží, výzkum 

z roku 2014 uvádí, že postihují dokonce až 1 ze 4 mladých sportujících jedinců (Hahn, 

Foldspang, 1998; Hiemstra, Kerslake, Irving, 2014). Podobné je to i s úrazy kolenního 

kloubu, kdy poranění menisků a LCA patří na pomyslné přední příčky sportovních 

poranění (Murphy, Connollx, Beynnon 2003). 

Jak již bylo zmíněno na začátku této práce, noha má několik funkcí (kapitola 2.1). 

Je zprostředkovatelem informací z vnějšího prostředí, funguje pro tělo jako tlumič, 

je součástí několika funkčních svalových smyček včetně té, která je v poslední době brána 

za gró správného fungování těla, hluboké přední linie (kapitola 2.11.5), označované také 

jako hluboký stabilizační systém (Kolář et al., 2009; Myers, 2009; Véle, 2006). 

Vzhledem k charakteru této práce a vymezení vzorku probandů, je teoretická část 

věnována zejména funkčním poruchám, získaným deformitách nohy a jejich dalšímu 

vlivu na dolní končetinu, vrozené patologie proto pouze okrajově zmiňuje. 

V současnosti je velmi diskutované téma snížení funkce nohou vlivem 

hypoaferentace díky neustálému nošení bot (Véle, 2006). Lewitová (2016) hovoří o ztrátě 

schopnosti člověka komunikovat se svými nohami, a tím skrz ně o ochuzení potřebných 

informací. Stejně tak se hovoří o nárůstu úrazů zejména mezi mladou populací (Shaw, 

Finch, Bekker, 2018). Nabízí se otázka možné souvislosti, či zda je příčinou současný 

životní styl „z nuly na sto“, kdy z pasivity sedavého zaměstnání/ školy se jdeme na hodinu 

„zničit“, nebo neustále se zvyšujícími se nároky a posouvání limitů lidského těla 

ve sportovní sféře. Bohužel zatím neexistují potřebná data pro potvrzení či vyvrácení 

tohoto tvrzení. Je však několik výzkumů referujících o negativním vlivu plochonoží 

a funkčních patologií nohy na biomechanické vlastnosti dolních končetin (Barwick, 

Smith, Chuter, 2012; Khamis, Yzhar, 2007; které byly popsány v kapitolách 2.7.7, 2.7.8., 

2.8., 2.9. 

Další výzkumy dokazují pozitivní efekt ortopedické vložek, které suplují 

správnou funkci nohy, na biomechaniku dolních končetin a snížení bolesti pření strany 
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kolene (Donatelli, 1987; Hume et al, 2008; Mills, Blanch, Vincenzino, 2012). 

Wanddington a Adams (2003) zas ve své studii porovnávali citlivost chodidla na změnu 

povrchu u bosé nohy a nohy v kopačce, kdy první zmiňovaná měla výrazně lepší 

výsledky.  

Bolesti přední strany kolene a možné riziko úrazu je také často dáváno 

do souvislosti se strukturálními a anatomickými predispozicemi dolních končetin. Možné 

vlivy často zmiňovaného a námi v této práci měřeného Q úhlu byly popsány v kapitole 

2.10. Odborné studie mají na toto téma protichůdné názory. Jedny považují nadměrnou 

velikost Q úhlu jako jeden z důležitých faktorů zejména v kontextu bolestí přední strany 

kolene, především patelofemorálního syndromu, z důvodu zvýšeného napětí na 

úponovou část m. quadriceps femoris rostoucí s velikostí Q úhlu (Caylor, Fites, Worell, 

1993; Neely, 1998), jiné nikoliv (Sandfrisson, Arnbjörsson et al., 2001). Metaanalýza 

z roku 2018 (Smith et al., 2018) považuje faktory vedoucí k patelofemorálnímu 

syndromu, včetně nadměrné velikosti Q úhlu, rovněž za faktory zvyšující 

pravděpodobnost zranění kolenního kloubu. Nadměrná velikost Q úhlu jako taková je 

také spojována i s bezkontaktními úrazy LCA (Livingston, Spaulding, 2002; Neely, 

1998). 

Obě kategorie problémů s kolenním kloubem u sportující populace jsou však 

v poslední době především dávány do souvislosti s „dynamickou verzí“ Q úhlu, 

konkrétně s termínem „dynamic knee valgus“, tedy vnitřním kolapsem kolenního kloubu 

během pohybových aktivit (Almeida et al., 2016; Lima et al., 2018; Petersen et al, 2013; 

Quatman, Hewett, 2009; Powers, 2003). Tento mechanismus, spojený s torzními silami 

vznikajícími v koleni, je popisován jako výsledkem snížení neuromuskulární kontroly 

pohybu a svalové nerovnováhy, což bylo více rozvinuto v kapitolách 2.12 a 2.12.1. 

Tyto studie tedy zastávají spíše takový názor, že problémy s kolenním kloubem nezávisí 

na anatomické velikosti Q úhlu, nýbrž jakou trajektorii pohybu kolenní kloub má. 

Příčina bolestí kolenního kloubu může být díky vlivu myofasciálních řetězců 

různá (kapitola 2.11; Myers, 2009; Véle 2006). Často bývá spojována s dysfunkcí 

kyčelního kloubu (Kapandji, 1987; Véle, 2006), což dokládají i výzkumné publikace, 

např. Whyte Ferguson, 2006.  

Příčiny bolestivých syndromů kolenního kloubu, ať už funkční nebo strukturální 

etiologie, jsou popisovány zejména jako multifaktoriální (Kunene, Ramklass, 

Taukobong, 2018; (Murphy, Connollx, Beynnon 2003). 
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6.2 Diskuze k praktické části práce 

V první řadě je nutné připomenout, že probandi účastnící se této studie byli 

z důvodu vyloučení degenerativních změn věkově limitovaní, všichni jsou pravidelně 

sportující (alespoň 1x týdně), proto získané výsledky nemůžeme vztáhnout na celou 

populaci. 

Praktická část této práce je zaměřena na vztah chodidla s kolenním kloubem 

a zabývá se otázkou, zda má jejich vztah a postavení nějaký vliv na výskyt bolestivých 

syndromů kolenního kloubu. Než přejdeme k samotným hypotézám, je důležité zmínit 

několik faktů, které vyvstaly z vyšetření a naměřených hodnot. 

Vyhodnocením Q úhlu bylo zjištěno, že u pouhých 7,5 % probandů (konkrétně 

10,5% u funkční etiologie, 4,8% u strukturální) je na dolní končetině s bolestivým 

syndromem kolenního kloubu přítomna i patologie genu valgum. Naopak celkově 

převažuje patologické postavení genu varum a to s 47,5 % (konkrétně 31,6% u funkční 

etiologie, 61,9% u strukturální). 

Díky těmto výsledkům se tato práce přiklání spíše ke studiím odmítajících 

souvislost bolestivých syndromů kolenního kloubu s nadměrnou velikostí Q úhlu. 

Naopak by se dalo hovořit o souvislosti s malou hodnotou tohoto úhlu. 

Tuto patologii okrajově zmiňuje v souvislosti s přední bolestí kolene několik článků 

a to spíše u probandů - adolescentů (Asadi, 2015; Braz, Carvalho, 2010; Waryasz, 

McDermott, 2008). Například studie Samaei et al. z roku 2012 uvádí vyšší náchylnost 

ke zranění kolenního kloubu právě u genua vara. Celkově však výzkumy spojené 

s nadměrnými hodnotami Q úhlu značně převažují.  

Dle vyhodnocení klenby nohy dle indexu Chippaux - Šmiřák doplněného 

hodnotami vysoké nohy dle Klementa (1987) nebylo zjištěno plochonoží ani u jednoho 

probanda. 

35 probandů (87,5%) spadá do kategorie normálně klenuté nohy zbylých 5 má 

dle tohoto indexu vysoký nárt (přesné stupně uvedeny v kapitole 5.2). Hodnocení 

vysokého nártu může být diskutabilní, neboť dle plantogramu nevíme, zda měl 

vyšetřovaný opravdu vysoký nárt, nebo zda došlo k odlehčení laterálního paprsku klenby 

z důvodu přenesení váhy na mediální hrany. Příkladem této situace může být proband 

č. 16 (viz. Kapitola 5.3.1) 



  

 
73 

73 

 Z důvodu naměřených hodnot nemůže tato studie odpovědět na výzkumné otázky 

spojené s patologií stupně plochonoží, nýbrž dále pracuje pouze s číselnými hodnotami 

CSI. 

 U kvalitativního hodnocení rozložení tlaku na plosce nohy po aktivní korekci 

chodidla můžeme konstatovat, že ke změně došlo u všech probandů. Bohužel tento 

parametr nedisponuje jasně danými číselnými hodnotami a my jej můžeme posuzovat 

pouze subjektivně na základě známých principů nožních kleneb, anatomické stavby 

a kineziologie nohy (viz kapitoly 2.2, 2.3, 2.4) a dosavadních studií na toto téma (Hennig, 

Staats, Rosenbaum, 1994; Kanatli, Yetkin, Yalcin, 2003; Stolwijk et. al, 2013) 

Například studie Stolwijk et al. z roku 2013 porovnávala rozložení tlaku chodidel 

u probandů z Nizozemska a Malawi a došla k zajímavým poznatkům. Obyvatelé Malawi 

měli na základě jiných anatomických predispozic nohy plosku výrazně plošší, díky 

lepšímu rozložení a distribuci tlaku však bylo zatížení na jednotlivé struktury menší 

a jejich hodnocení tak lepší. Zde může najít paralelu s naším hodnocením plosky 

po aktivní korekci, kdy došlo u všech probandů k rozšíření zatížení v liniích klenby.  

6.2.1 Diskuze k jednotlivým hypotézám 

Tato část je věnována samotnému vyhodnocení jednotlivých hypotéz, které byly 

položeny na začátku realizace práce. 

 

H1: Předpokládám, že aktivní korekce plosky bude mít vliv na zmenšení velikosti Q úhlu. 

 

Tato hypotéza byla potvrzena s vysokou hladinou významnosti (p-value < 0, 001), 

což nám značí, že aktivací svalových řetězců nožní klenby je možné tento úhel do jisté 

míry korigovat. 

Na toto téma byla provedena např. v roce 2014 (Lee, J., Lee, H., Lee. W., 2014), 

která porovnávala vliv terapeutického cvičení na velikost Q úhlu v jeho statické 

i dynamické formě. U obou variant došlo k signifikantnímu poklesu hodnoty Q úhlu. 

 

H2: Předpokládám, že vyšší index plochonoží bude spojen s větší velikostí Q úhlu. 

 

Tato studie byla potvrzena jen na 10 procentní hladině významnosti a se záporným 

výsledkem koeficientu b, který značí, že čím je větší index plochonoží (CSI), tím menší 

je Q úhel. 
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Pokud vezmeme v potaz naměřené parametry CSI jednotlivých probandů 

(viz. kapitola 5.2) s faktem, že ani jeden netrpí plochonožím, a navýšení procenta indexu 

plochonoží zde značí zlepšení kvality a distribuce tlaku, jak bylo zmíněno v předchozí 

kapitole a také v kapitole 5.3, můžeme do jisté míry tvrdit, že s aktivací svalových řetězců 

nohy a lepší distribucí tlaků plosky dochází ke zlepšení postavení v Q úhlu. 

Toto tvrzení nepřímo potvrzují již zmiňované studie porovnávající vliv 

ortopedických vložek na funkci dolních končetin (Donatelli, 1987; Hume et al, 2008; 

Mills, Blanch, Vincenzino, 2012). S kladným výsledkem závislosti stupně plochonoží 

na velikost Q úhlu přišel Letafatkar se svou studií v roce 2013, kdy porovnával 

tyto parametry u wrestlerů. 

 

H3: Předpokládám, že hodnota indexu plochonoží (CSI) a velikost Q úhlu bude větší 

u DK s bolestivým syndromem kolenního kloubu než u DK se zdravým kolenem. 

 

  Ani jedna z částí této hypotézy nebyla potvrzena.  

Tento výsledek, jak již bylo zmiňováno na začátku kapitoly 6.2, podporuje spíše 

tvrzení studií, které nenašly souvislost mezi bolestivým syndromem kolenního kloubu 

a nadměrnou velikostí Q úhlu (Almeida et al., 2016; Lima et al., 2018; Petersen et al, 

2013; Quatman, Hewett, 2009; Sandfrisson, Arnbjörsson et al., 2001). 

Vliv plochonoží na výskyt bolesti kolenního kloubu zmiňuje například studie 

Lanstein et al. Z roku 2010. Naše výsledky této hypotézy můžou být zkresleny faktem, 

že ani jeden z probandu netrpí patologickým plochonožím. 

 

Na závěr statistického vyhodnocování jsme se rozhodli dodatečně zanalyzovat 

jednu otázku: 

 

 DA: Je velikost Q úhlu větší u funkčního bolestivého syndromu kolenního kloubu nebo 

u kolenního kloubu po úraze? 

 

 Tento test byl hodnocen pro výsledky 1 a 2. měření zvlášť a přinesl jeden zajímavý 

výsledek. Zatímco pří prvním měření nebyl shledán žádný statistický rozdíl 

mezi testovanými skupinami, při druhém měření, které následovalo po aktivní korekci 

plosky, již ano.  
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 Výsledkem tohoto testu provedeným na hodnotách z 2. měření můžeme 

na pětiprocentní hladině významnosti tvrdit, že po aktivní korekci plosky je Q úhel větší 

u dolní končetiny s bolestivým syndromem kolenního kloubu funkční etiologie než u DK 

s bolestivým syndromem kolenního kloubu úrazové etiologie. Tento výsledek by mohl 

podpořit tvrzení, že funkční problémy s kolenním kloubem, hromadně označovány 

jako bolesti přední strany kolene, by mohly souviset se zhoršenou neuromuskulární 

kontrolou šlachosvalových řetězců dolní končetiny (Powers, 2003; kapitola 2.12). 

6.3 Nedostatky práce a možnosti dalšího výzkumu 

Na základě zjištěných poznatků z teorie i naměřených výsledků bych v rámci 

této studie zvážila i jiné postupy měření. Průkaznost velikosti Q úhlu ve statické podobě 

se ukázala být diskutabilní, proto by byla průkaznější jeho „dynamická verze“ pomocí 

kinematické analýzy.  

 Zároveň s tím by poté bylo vhodné naměřit hodnotu tlaku plosky nohy během 

dynamiky, neboť statické zatížení nám o kvalitě chodidla poskytne jen omezené množství 

informací.  

Dalším z nedostatků této práce je její široký záběr. Z důvodu malého omezení 

při výběru probandů, tj. hlavní kritérium bolestivý syndrom kolenního kloubu, spadají 

účastníci do různých kategorií etiologie vzniku. 

Bližší a přesnější specifikací se nám však naskytuje několik dalších možností 

případného dalšího výzkumu. Například: 

• bolestivé syndromy kolenního kloubu funkční etiologie u jedinců s genua vara, 

• rizikové faktory vedoucí k poranění kolenního kloubu u jedinců s genua vara, 

• vliv postavení pánve na kvalitu opory plosky nohy, 

• vliv pánve na postavení kolenního kloubu, 

• vliv kyčelního kloubu na kvalitu opory plosky nohy,  

• vliv jednotlivých typů funkčních deformit na kolenní kloub během pohybu, 

• vliv dominance dolní končetiny na výskyt bolestivých syndromů kolenního 

kloubu, 

• vliv jednotlivých typů funkčních deformit na fáze krokového cyklu, 

• kinematická analýza doskoku u jedinců s genua vara, 

• kinematická analýza odrazu a doskoku u jedinců s omezenou dorzální flexí. 

Nebo zvolit výše zmíněné metody a uskutečnit „dynamickou“ verzi tohoto provedeného 

výzkumu. 
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7 ZÁVĚR 

V teoretické části této práce byly shrnuty poznatky týkající se problematiky 

chodidla, jeho funkční anatomie, kineziologie, posturální funkce a jeho základní statické 

a funkční deformity. Vzhledem k charakteru této práce se tato část následně věnuje 

především získaným funkčním deformitám nohy, jejich roli v zatížení a následnému vlivu 

na postavení dolní končetiny, zejména kolenního kloubu. 

Práce dále zobrazuje vztahy jednotlivých segmentů dolní končetiny v kontextu 

myofasciálních řetězců, souvislosti nohy a kolenního kloubu a možné příčiny vedoucí 

k poranění kolene, či jeho bolestem funkční etiologie. Na závěr představuje některé 

fyzioterapeutické koncepty zabývající se postavením a funkcí těchto segmentů dolní 

končetiny. 

 Cílem následné praktické části práce bylo posouzení, zda má stupeň plochonoží 

vliv na velikost Q úhlu, případně zdali aktivní korekce chodidla tento úhel změní. Dále 

také porovnává tyto hodnoty a jejich vliv u pacientů s jednostrannými bolestivými 

syndromy kolenního kloubu. 

Na základě výsledků výzkumu provedeného v rámci praktické části práce 

můžeme potvrdit, že aktivní korekce plosky nohy může do jisté míry korigovat velikost 

Q úhlu, neboť došlo k signifikantnímu zmenšení Q úhlu při druhém měření. 

Vliv stupně plochonoží, který byl určen dle Chippaux - Šmiřák indexu (CSI), 

byl potvrzen pouze na nízké hladině významnosti a to v záporné hodnotě, kdy platí, 

že čím větší ploska, tím menší Q úhel. Výsledek této hypotézy však může být zkreslen 

faktem, že nikdo z probandů netrpěl deformitou plochonoží. Dle plantogramu bylo lehké 

zvýšení procenta zatížení jednotlivých probandů vyhodnoceno jako kladné zlepšení 

distribuce tlaku a rozšíření zatížení v liniích klenby, proto je možné chápat výsledek 

této hypotézy ve smyslu „čím lepší distribuce tlaku v liniích klenby, tím menší Q úhel“. 

Možná souvislost plochonoží a velikost Q úhlu s bolestivým syndromem 

kolenního kloubu nebyla statisticky potvrzena. 

Náš výzkum byl ještě doplněn o jeden statistický test na základě výzkumných 

otázek, který porovnával velikosti Q úhlu u bolestivých syndromů kolenního kloubu 

dle etiologie - funkční a strukturální. U výsledků z prvního měření Q úhlu nebyl nalezen 

žádný statisticky významný rozdíl, avšak z porovnávání výsledků druhého měření vyšel 

výsledek na střední hladině významnosti, který tvrdí, že po aktivní korekci plosky 

je Q úhel větší u dolní končetiny se syndromem kolenního kloubu funkční etiologie. 
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Toto tvrzení podporuje důležitost správné neuromuskulární kontroly v rámci 

myofasciálních řetězců, která je často spojována s výskytem předních bolestí kolene 

a jejíž význam je zmiňován v teoretické části práci. 

Na základě těchto výsledků můžeme konstatovat, že všechny uvedené cíle 

této diplomové práce, stanovené na začátku její realizace, byly splněny. Jako celkový 

přínos této práce můžeme zmínit potvrzení významnosti myofasciálních řetězců, 

které funkčně propojují plosku i koleno s ostatními segmenty lidského těla. 

 Věřím, že tato práce by mohla být přínosem pro další fyzioterapeuty a inspirovat 

pro další výzkum s touto tématikou, neboť ze širokého tématu této práce vyvstává spoustu 

dalších otázek, které by zasloužily být zodpovězeny.  
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Příloha č. 2.- Návrh Informovaného souhlasu pacienta 

 

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 diplomové 

práce s názvem Vliv postavení chodidla na velikost Q úhlu u pacientů s bolestivými 

syndromy kolenního kloubu prováděné v NZZ Rehamil, s.r.o. v Milovicích.  

 

Cílem projektu je zjistit, zda má vliv postavení chodidla a jeho korekce na velikost Q úhlu a zda 

se tyto hodnoty liší u končetiny s bolestivým kolenním kloubem oproti druhé. Dále má také za cíl 

určit rozdělení míry plochonoží. 

Vyšetření bude probíhat pomocí běžných fyzioterapeutických postupů, goniometru a přístroje 

podoskop firmy Pedikom. 

Použité metody jsou neinvazivní, vyšetření nebudou nikterak fyzicky náročná a nebudou 

přesahovat běžnou ambulantní rehabilitaci. 

Vyšetření bude jednorázové a bude trvat přibližně 30 minut pod odborným dohledem PhDr. Jitky 

Malé, PhD. Budete před samotným vyšetřením seznámen/a s průběhem, rizika prováděného 

výzkumu nebudou vyšší než běžně očekávaná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci 

tohoto typu výzkumu. Budou zajištěné adekvátní podmínky daného prostředí a adekvátní příprava 

účastníků k provádění aktivit v rámci daného výzkumu 
Vyšetření se můžete zúčastnit v případě, že jste neprodělal/a v posledních šesti měsících úraz či 

operaci na dolní končetině a nemáte problém s rovnováhou, nemáte akutní onemocnění nebo 

nebudete v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu 
Účast v projektu je dobrovolná a bez nároku na odměnu. 

Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly vymezenými nařízením 

Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů. V tomto 

výzkumu nebudou shromažďována ani zpracovávána žádná data, které jednotlivě či ve svém 

souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby. Před začátkem vyšetření bude jednotlivým 

probandům přiděleno číslo, pod kterým budou jednotlivé části výzkumu provedeny. 

Neanonymizované údaje bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném 

prostoru. Anonymizace osobních dat bude provedená do jednoho dne po testování. 

Neanonymizované údaje budou bezprostředně po skončení výzkumu smazány. Získaná data 

budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě v diplomové práci, 

případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou 

využita při další výzkumné práci na UK FTVS. 

Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků: Anonymizace osob na fotografiích bude 

provedena začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci 

jedince. Neanonymizované fotografie budou bezpečně uchovány na zabezpečeném externím 

disku ve vlastnictví autora, přístup k ním bude mít pouze autor výzkumu. Neanonymizované 

fotografie budou bezprostředně po skončení výzkumu smazány. Diplomová práce bude 

uveřejněna na webu a ve studentském informačním systému (SIS), v případě zájmu budou data 

zpřístupněna na e-mailu: barazimova@gmail.com 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Barbora Zimová 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Barbora Zimová  Podpis:........................  

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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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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Příloha č. 3.- Dokument č. 1 k žádosti o vyjádření EK UK FTVS 

Potvrzení pracoviště o možnosti realizace výzkumného projektu z hlediska 

bezpečnosti účastníků projektu a možnosti publikace názvu pracoviště 

 



  

 
93 

Příloha č. 4.- Seznam obrázků 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obrázek č. 1: Dorzální řez .......................................................................................................... 13 

Obrázek č. 2 Tři hlavní oblouky klenby (Kapandji, 2010) ......................................................... 14 

Obrázek č. 3 Oblouky příčné klenby (Kapandji, 1987) .............................................................. 15 

Obrázek č. 4: Mechanismy udržující klenbu nohy (Čihák, 2011)............................................... 16 

Obrázek č. 5: Přední oblouk příčné klenby v zatížení (Kapandji 1987) ..................................... 17 

Obrázek č. 6: Torzní síly dolní končetiny (Gross, 2005) ............................................................ 17 

Obrázek č. 7: Subtalární kloub, model pantu (Vařeka, Vařeková 2009) .................................... 18 

Obrázek č. 8: Pes planovalgus (Kapandji, 1987) ........................................................................ 21 

Obrázek č. 9: Nezatížená noha a stoj (Mařenčáková, 2013) ....................................................... 22 

Obrázek č. 10: Vliv postavení subtalárního kloubu na transverzotarzální kloub (Vařeka, 

Vařeková, 2009) ................................................................................................................. 24 

Obrázek č. 11: Vliv pronačního postavení chodidla (Khamis, Yizhar,  2007) ........................... 25 

Obrázek č. 12: Q úhel na dolní končetině (Gross, 2005) ............................................................ 26 

Obrázek č. 14 Závislost Q úhlu na posunu nohy z pronace do supinace (Olerud, Berger, 1984)27 

Obrázek č. 13 Závislost Q úhlu na posunu nohy ze ZR do vnitřní (Olerud, Berger, 1984) ........ 27 

Obrázek č. 15: Povrchový zadní řetězec (Myers, 2009) ............................................................. 29 

Obrázek č. 16: Povrchový přední řetězec (Myers,2009) ............................................................. 30 

Obrázek č. 17: Boční řetězec (Myers, 2009) ............................................................................... 31 

Obrázek č. 18: Spirální řetězec (Myers, 2009)............................................................................ 32 

Obrázek č. 19: Hluboký přední řetězec (Myers, 2009) ............................................................... 33 

Obrázek č. 20: vnitřní kolaps kolenního kloubu (Powers, 2003) ................................................ 36 

Obrázek č. 21: Kompenzační mechanizmus SPL (Myers, 2009) ............................................... 37 

Obrázek č. 22: Kompenzační vzorec SPL (Myers, 2009) ........................................................... 37 

Obrázek č. 23 : Kompenzační vzorec SPL (Myers, 2009) .......................................................... 38 

Obrázek č. 24: Princip spirály u nohy z pohledu Spiraldynamik 

(https://www.spiraldynamik.cz/spiraldynamik-noha/) ....................................................... 41 

Obrázek č. 26: Parivrtta Trikonasana (Kaminoff, 2007) ............................................................. 42 

Obrázek č. 25:Utthita Parsvakonasana (Kaminoff, 2007) ........................................................... 42 

Obrázek č. 27: Přístroj Pedikom (Pedikom.com) ........................................................................ 48 

Obrázek č. 28: Vyhodnocení postavení hlezenního kloubu a Q úhlu (zdroj vlastní) .................. 50 

Obrázek č. 29: Index klenby Chippaux - Šmiřák (Přidalová, Riegerová, 2005 .......................... 51 

Obrázek č. 30: Tlaková škála programu Pedikom (Pedikom.com) ............................................. 60 

Obrázek č. 31: Plantogram probanda č. 3 (zdroj vlastní) ............................................................ 61 

Obrázek č. 32: Plantogram probanda č. 9 (zdroj vlastní) ............................................................ 62 

Obrázek č. 33: Plantogram probanda č 16 (zdroj vlastní) ........................................................... 63 

Obrázek č. 34: Plantogram probanda č 24 (zdroj vlastní) ........................................................... 64 

Obrázek č. 35: Plantogram probanda č 28 (zdroj vlastní) ........................................................... 65 

 



  

 
94 

Příloha č. 5.- Seznam tabulek 

 

SEZNAM TABULEK 
  

Tabulka č. 1: Vstupní informace o probandech s levostranným bolestivým syndromem 

kolenního kloubu ................................................................................................................ 46 

Tabulka č. 2: Vstupní informace o probandech s pravostranným bolestivým syndromem 

kolenního kloubu ................................................................................................................ 47 

Tabulka č. 3: Škála hodnocení pro metodu Chippaux - Šmiřák (zdroj Klementa, 1987) ........... 51 

Tabulka č. 4: Vyhodnocení Q úhlu ............................................................................................. 55 

Tabulka č. 5: Výsledky měření Q úhlu a postavení hlezna v prvním a druhém měření ............. 57 

Tabulka č. 6: Vyhodnocení klenby nohy (CSI)........................................................................... 58 

Tabulka č. 7: Výsledky hodnocení plosky dle indexu Chippaux - Šmiřák, ................................ 59 

Tabulka č. 8: Data k hypotéze H1 - 1.část .................................................................................. 66 

Tabulka č. 9: Data k hypotéze H1 - 2. část ................................................................................. 66 

Tabulka č. 10: Data k hypotéze H2 ............................................................................................. 67 

Tabulka č. 11: Data k hypotéze H3.1 .......................................................................................... 68 

Tabulka č. 12: Data k hypotéze H3.2 .......................................................................................... 68 

Tabulka č. 13: Data k dodatečné analýze - 1. část ...................................................................... 69 

Tabulka č. 14: Data k dodatečné analýze - 2. část ...................................................................... 69 

 

  



  

 
95 

Příloha č. 6.-  Vzor vyšetřovacího protokolu 

 
 

Vyšetřovací protokol 

 

Jméno probanda (iniciály) ………………   Číslo probanda ……… 

 

Věk………………………………    Výška/ váha…………… 

Pohlaví………………………….. 

 

Pravidelná sportovní aktivita ano ne 

Pokud ano, jaká a jak často?  

Problém s kolenním kloubem levé pravé 

Úraz ano ne 

Pokud ano, kdy?  

Pokud ne: 

délka trvání obtíží 

 

charakter bolesti, lokalizace 

 

pohyb vyvolávající bolest 
 

Ortopedické vyšetření ano ne 

Operace ano ne 

Pokud ano, kdy?  

Rehabilitační léčba ano ne 

Pokud ano, kdy?  

Jiný úraz na DK 

 (případně jaký a kdy) 
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Příloha č. 7.- Plantogramy jednotlivých probandů 
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Proband č. 15
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101 

Proband č. 19 
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Proband č. 34 

 

Proband č. 35 

 



  

 
106 

Proband č. 36 

 

Proband č. 37 

 

Proband č. 38 

 



  

 
107 

Proband č. 39 

 

Proband č. 40 

 


