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Abstrakt 

Název práce:  Hodnocení posturální stability a funkce hlubokého stabilizačního 

systému páteře u tanečnic 

Autor:    Bc. Tereza Rothová 

Vedoucí práce:  Mgr. Michaela Stupková 

Rok obhajoby:  2020 

Cíl práce: Cílem práce je zhodnotit statickou i dynamickou posturální stabilitu a funkci 

hlubokého stabilizačního systému páteře u tanečnic moderního tance a porovnat je 

s běžnou populací, která se pravidelně nevěnuje žádné sportovní aktivitě. Následně 

vyhodnotit vzájemný vztah posturální stability a funkce hlubokého stabilizačního 

systému páteře u obou skupin.   

Metoda: Výzkum má charakter observační komparační pilotní studie, které se účastnilo 

16 tanečnic moderního tance v experimentální skupině a 11 žen, které se pravidelně 

nevěnují žádné sportovní aktivitě v kontrolní skupině. Pro zhodnocení funkce hlubokého 

stabilizačního systému páteře byla vytvořena a použita testovací baterie sedmi testů dle 

Koláře. K hodnocení dynamické posturální stability bylo použito pět základních 

testovacích protokolů dynamického posturografu NeuroCom Smart EquiTest. Data 

z měření posturální stability byla zpracována v programu NeuroCom Balance Manager 

software. Výsledky byly statisticky zpracovány v programu Microsoft Office Excel 2016. 

Parametry byly porovnány mezi skupinami a byla zjištěna korelace mezi posturální 

stabilitou a funkcí hlubokého stabilizačního systému páteře. 

Výsledky: Tanečnice prokázaly statisticky významně lepší funkci hssp ve třech testech 

a v celkovém skóre. Při měření posturální stability byl statisticky významný rozdíl pouze 

v parametru latency PDK v testu MCT při posunu plošiny vpřed do malého rozsahu, a to 

ve prospěch nesportovkyň. U tanečnic byla prokázána statisticky významná korelace 

mezi výsledky testů hssp a parametrem reaction time z testu LOS, u nesportovkyň 

u parametru equilibrium score COND6 v testu SOT.  

Klíčová slova: moderní tanec, posturální stabilita, dynamická počítačová posturografie, 

NeuroCom Smart EquiTest, hssp 

  



 

 

Abstract 

Title of the thesis:  Evaluation of postural stability and function of deep stabilization 

system of the spine in dancers 

Author:   Bc. Tereza Rothová 

Head of the thesis:  Mgr. Michaela Stupková 

Year of defense:  2020 

Objectives: The aim of this thesis is to assess static and dynamic postural stability and 

function of deep stabilization system of the spine in modern dancers and to compare the 

results with general population that does not perform any regular physical activity. Next 

to analyse the relations between postural stability and function of deep stabilization 

system of the spine in both groups. 

Method: This study is designed as observational comparative pilot study which included 

16 modern dancers in experimental group and 11 women who do not perform any regular 

physical activity in control group. To evaluate the function of deep stabilization system 

of the spine a battery of seven tests by Kolář was created and used. Five basic testing 

protocols of NeuroCom Smart EquiTest, a computerized dynamic posturography device, 

were used to measure postural stability. Data from EquiTest were processed in NeuroCom 

Balance Manager software. All results were statistically analysed using Microsoft Office 

Excel 2016. Data were compared between groups and a correlation between postural 

stability and function of deep stabilization system of the spine was analysed. 

Results: Statistically significant differences in favor of dancers were found in three deep 

spine stabilization system tests and in total score. In postural stability tests statistically 

significant difference was found only in latency of right lower limb in small forward 

translation in MCT with control group performing better than dancers. Statistically 

significant correlation was revealed between deep spine stabilization and reaction time in 

LOS test in dance group and between deep spine stabilization and equilibrium score of 

COND6 in SOT in control group.  

Key words: modern dance, postural stability, computerized dynamic posturography, 

NeuroCom Smart EquiTest, core 
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Seznam použitých zkratek 

ADT  Adaptation test 

BMI  Body mass index 

CDP  computerized dynamic posturography 

CNS  centrální nervový systém 

COG  center of gravity 

COM  center of mass 

COND  condition 

COP  center of pressure 

DCL  directional control 

DK, DKK dolní končetina, dolní končetiny 

EC  eyes closed 

EO  exes open 

EPE  endpoint excursion 

ES  effect size 

ES  equlibrium score 

FTVS  Fakulta tělesné výchovy a sportu 

hssp  hluboký stabilizační systém páteře 

ICC  intraclass correlation coefficient 

L  left, levá 

LBP  low back pain 

LDK  levá dolní končetina 

LOS  Limits of stability 

m., mm. musculus, musculi 

MCT  Motor control test 

MSV  mean sway velocity 

MVL  movement velocity 

MXE  maximum excursion 

N  nesportovkyně 

PDK  pravá dolní končetina 

PREF  vizual preference 

R  right, pravá 

rs  Spearmanův koeficient pořadové korelace 

RT  reaction time 

RWS  Rhytmic weight shift 
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SD  směrodatná odchylka 

SEBT  Star excursion balance test 

SOM  somatosenzory ratio 

SOT  Senzory organization test 

T  tanečnice 

UST  Unilateral stance 

VEST  vestibular ratio 

VIZ  vizual ratio 

VO2max  volume oxygen maximum (maximální aerobní kapacita) 

WBS  Weight bearing/squat 
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1 ÚVOD   

Tanec je součástí lidského života od nepaměti. Jako umění, součást rituálů, slavností, 

sport i soutěžní disciplína. V moderní době se můžeme setkat s obrovským výběrem 

všech stylů klasickým baletem počínaje a break dance konče. Balet je považován za 

technický základ každého dalšího stylu. Moderní tanec ale vznik jako vzpoura proti jeho 

rigiditě, citové prázdnotě a vyumělkovanosti. Je to styl velmi volný, různorodý, 

zahrnující mnoho technik.  

Tanec je sport pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Jedná se o komplexní 

pohyby celého těla, rozvíjí se flexibilita, rozsah aktivního i pasivního pohybu, svalová 

síla, koordinace, posturální stabilita, držení těla i stabilita trupu.  

Tanec na vysoké úrovni je ale také plný zranění, především dolních končetin a zad, 

a velmi typické jsou bolesti beder, kyčlí, kolen a úrazy hlezenních kloubů. To souvisí 

s celkově velkým objemem zátěže a často s nedostatečně vytrénovanou trupovou 

stabilizací. 

Posturální stabilita je tancem poměrně specificky pozitivně ovlivňována. Stabilita, 

stabilizace znamená neustálé zaujímání stálé polohy a zajišťuje polohovou jistotu 

v prostoru. Je podmínkou pro provedení jakéhokoliv pohybu. Pro posturální stabilitu je 

zásadní stabilita axiálního systému, tedy stabilita páteře. Ta je zajišťována hlubokými 

stabilizačními svaly, které svojí kokontrakcí a vytvářením nitrobřišního tlaku dodávají 

páteři oporu. Dysfunkce hlubokého stabilizačního systému je častým důvodem 

nespecifických bolestí dolní části zad. 

Cílem práce je objektivně zhodnotit statickou a dynamickou posturální stabilitu 

a funkci hlubokého stabilizačního systému páteře u tanečnic moderního tance 

v porovnání s ženami, které se pravidelně nevěnují žádné sportovní aktivitě. Následně 

zjistit vztah mezi posturální stabilitou a funkcí hlubokého stabilizačního systému páteře 

u tanečnic a nesportovkyň. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 TANEC 

 Tanec je umění, ale také značně náročný sport. Patří fyzicky a psychicky 

až k nejnáročnějším atletickým sportům. Tanec vyžaduje velmi dobrou hrubou i jemnou 

motoriku, svalovou sílu, flexibilitu, rovnováhu, znalost vlastního těla, dobrou 

somatognozii a další (Shah, 2008). V tanci je často oceňována ladnost a jednoduchost, 

s jakou je tanečník schopný provést i nejnáročnější pohyby v extrémních rozsazích 

a s výbornou stabilitou. Taneční pohyby jsou kontrolované, vykonávané s důrazem na 

precizní uložení těla a jeho částí v prostoru (Gerbino et al., 2007). Prostřednictvím tance 

člověk vyjadřuje svoje pocity, slouží jako uvolnění, zábava, pro profesionály 

i zaměstnání, pro neprofesionály jako sportovní aktivita, která je krásná, diváka baví, 

obohacuje, jsou na něj přenášeny pocity tanečníka. S tancem se můžeme setkat v divadle 

jako se samostatným vystoupením nebo třeba doprovodem muzikálu, může být prováděn 

pouze rekreačně, ale je to i soutěžní disciplína. Tanec je součástí lidského života po 

tisíciletí. Malby nalezené ve starém Egyptě a Indii ukazují, že rituální tance už existují 

více než 5000 let (Shah, 2008).   

2.1.1 Moderní tanec 

 Moderní tanec zahrnuje mnoho tanečních stylů. Scénický, výrazový, jazzový 

tanec, ale i street dance, break dance nebo step. Klasický tanec, tedy balet, byl založen 

v 15. století v renesanční Itálii. Dostal se do Francie, kde Ludvík XIV. v roce 1661 založil 

první baletní školu. Bylo vytvořeno baletní názvosloví, které je právě ve francouzštině 

(Hardaker et al., 1993). Taneční profesionálové a pedagogové považují balet za technický 

základ pro všechny další tance. Vytrénuje sílu, rozsah pohybu, stabilitu, naučí tanečníka 

základní technické prvky jako piruety, skoky, kopy, pohyby rukou a další, které může pak 

přenášet v různých formách i do jiných tanečních stylů. Baletní choreografie jsou 

komplexní sekvencí pohybů, zahrnují multidirekcionální a rotační pohyby, navíc se 

mohou tančit v baletních špičkách, takže tanečník se dostává do náročných balančních 

situací, které se musí naučit zvládat. Tanec také rozvíjí pohybovou koordinaci vlastního 

těla i orientaci v prostoru při provádění prvků, které kombinují rychlé a pomalé pohyby 

různých končetin třeba i do opačného směru s otáčením celého těla kolem své osy. 



 

13 

  

Součástí tréninků jsou i strečinkové a posilovací hodiny (Hutt, Redding, 2014; 

Clippinger, 2018).  

 Moderní tanec vznikl jako vzpoura proti rigiditě, citové prázdnotě 

a vyumělkovanosti baletu. Reformu baletu provedla Isadora Duncan. Další významná 

jména moderního tance jsou Martha Grahamm, José Limon nebo Merce Cunningham 

(Shah, 2008; Kloubková, 1989).  Techniky moderního tance pracují hodně s podlahou, 

snaží se jí maximálně využívat a pomoct si s ní při pohybu (tzv. floorwork) narozdíl od 

klasického baletu, kdy se na podlaze vlastně vůbec netančí, balet je lehký, vzdušný, 

povznesený (Clippinger, 2018; Bartko, 2018). 
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2.2 POSTURÁLNÍ STABILITA, STABILIZACE 

 Již Magnus v roce 1925 uvedl, že „postura provází pohyb jako stín“. Stabilní 

postura je zásadní pro jakýkoliv pohyb, motorika je na stabilní výchozí poloze závislá, 

spoléhá se na ní. Kolář (2009) chápe posturu jako aktivní držení pohybových segmentů 

proti působení zevních sil, z nichž největší význam má tíhová síla. Uvádí, že postura je 

podmínkou jakéhokoliv pohybu. Véle (2006) popisuje posturu jako klidovou polohu těla 

s určitým uspořádáním pohyblivých segmentů. Tu udržuje systém posturální motoriky, 

tedy především tonické posturální svaly. Při zamýšlení pohybu se klidová poloha mění 

v pohotovostní (stand by), která těsně před provedením pohybu přechází v účelově 

orientovanou polohu neboli atitudu. 

 Stabilitu Véle (2006) vnímá jako polohovou jistotu v prostoru, píše že je důležitá 

pro bezpečné provedení jakéhokoliv pohybu. Kolář (2009) uvádí, že posturální stabilita 

znamená dynamický děj, který pracuje proti přirozené labilitě pohybového systému, jedná 

se o neustálé zaujímání stálé polohy. Základní podmínkou udržení stability ve statické 

poloze je, že těžiště se musí promítat do opěrné báze, což je oblast mezi nejvzdálenějšími 

body opěrné plochy. Opěrná plocha znamená tu část podložky, která je v daném okamžiku 

v přímém kontaktu s tělem.  

 Posturální stabilizaci poté Kolář (2009) popisuje jako aktivní držení segmentů těla 

proti působení zevních sil, která probíhá díky synergické aktivaci proti sobě působících 

svalových skupin, která se projevuje jako relativní tuhost skloubení a umožňuje 

vzpřímené držení. Véle (2006) stabilizaci popisuje jako balancování kolem střední 

polohy, díky kterému je zajištěna pohotovost k rychlému přechodu z klidu do pohybu 

a naopak. Tato pohotovost také chrání tělo před poškozením. Udržování postury 

neprobíhá na úrovni vědomí, tam vstupuje pouze při neočekávané změně podmínek 

(Véle, 2006).  

 Panjabi (1992) popisuje tzv. neutrální nebo centrální zónu, ve které stabilizace 

polohy probíhá pomocí aktivace krátkých, hluboko uložených svalů (shunt muscles). 

Mimo centrální zónu se pro udržení polohy aktivují dlouhé, silné, povrchové svaly (spurt 

muscles). 

 Posturální stabilita je tím lepší, čím je větší opěrná báze a vyšší tělesná hmotnost. 

Naopak stabilitu nepřímo úměrně ovlivňuje výška těžiště nad opěrnou bází, vzdálenost 

mezi průmětem těžiště do opěrné báze a středem opěrné báze a sklon opěrné plochy vůči 
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horizontální rovině (Kolář, 2009). Při moderním tanci se tanečník často pohybuje na 

špičkách, má tedy menší opěrnou plochu než při stoji na celém chodidle, a navíc výš 

položené těžiště. To ho dostává do náročnější posturální situace, kterou musí zvládat. 

 Pro jakýkoliv pohyb musí být vždy vhodně zvolená výchozí poloha. Pokud je 

výchozí poloha nevhodná či nepřesně nastavená (například vlivem vadného držení těla 

nebo nezkušeností sportovce nebo tanečníka), může dojít ke zhoršení pohybového efektu, 

v horším případě k úplnému selhání pohybového záměru, a při opakování k vadné zátěži 

posturálního aparátu až k poruše struktury (Véle, 2006).  

 Například při provádění taneční piruety na levé dolní končetině (LDK) doprava 

je nutné správně provést výchozí přípravou pozici. Při té je LDK nakročena dopředu, 

chodidlo se opírá o podložku celou plochou, pravá dolní končetina (PDK) se opírá pouze 

o špičku chodidla, těžiště se musí promítat do středu mezi obě končetiny. Horní končetiny 

jsou nastaveny opačně, tedy pravá horní končetina směřuje dopředu (je ve flexi a abdukci 

90°), levá směřuje doleva do strany (je v abdukci 90°). Pokud je třeba nastavení horních 

končetin opačné, což se často vyskytuje u mladších tanečníků, pirueta nebude provedena 

správně, nebude esteticky vzhledná, navíc může dojít až k pádu nebo třeba distorzi 

kolenního či hlezenního kloubu při nevhodném nastavení dolních končetin. 

2.2.1 Řízení posturální stability 

 Posturální motorika je řízena na subkortikální úrovni, polohu trupu udržuje 

především archicerebelum, které má vztah k vestibulárnímu aparátu. Rovnováha těla je 

řízena a dosažena komplexní intergrací a koordinací několika systémů, zahrnující 

především vestibulární aparát, zrakový aparát a somatosenzorický systém, ale i sluchový 

aparát. Stabilitu také mění informace z vnitřních orgánů a nociceptivní informace. Při 

odlišnosti informací z jednotlivých systémů dochází k pocitu nejistoty, nestability až 

závratě. Pokud je funkce některého ze systémů omezená, zvyšuje se podíl jiného systému 

na udržení stability (Véle, 2006; Mancini, Horak, 2010). 

 Schopnost efektivně vyhodnotit informace z jednotlivých senzorických systémů 

se nazývá senzorická organizace (senzorická integrace, multi-senzorická organizace). 

Tento proces je dynamický a flexibilní. Do CNS přichází mnoho informací z jednotlivých 

systémů a mozek musí vybrat vhodnou informaci, na kterou se spolehne a podle té 

generuje motorickou odpověď. Pokud je informace z jednoho senzorického systému 
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nepřesná, je utlumená a do funkce přichází systém, který přináší přesné informace (Natus 

Medical Incorporated, ©2013) 

 Dle Wolfsona (1997) je na stabilní podložce využití informací z jednotlivých 

systémů následující: 70 % somatosenzorický systém, 20 % vestibulární aparát, 10 % 

zrakový aparát. Na nestabilní podložce se využití mění a je následující: 60 % vestibulární 

aparát, 30 % zrakový aparát, 10 % somatosenzorický systém. 

2.2.1.1 Somatosenzorický systém 

 Somatosenzorický systém podává informace o poloze těla a jeho jednotlivých 

částí a o kontaktu těla s podložkou. Zahrnuje kožní receptory a receptory svalů, šlach, 

kloubů a vazů (svalová vřeténka, šlachová tělíska, kloubní receptory s pomalou a rychlou 

adaptací), které vyhodnocují natažení jednotlivých svalů, napětí ve svalech a šlachách, 

polohu v kloubech, rychlost pohybu v kloubech a další. Důležité jsou proprioceptory 

páteře, především šíjové oblasti, a dolních končetin – kořenových kloubů a plosky nohy 

(Véle, 2006; Jančová, 2008). Somatosenzorický systém je nejrychlejší a nejcitlivější 

k zevním rušivým podnětům. Je preferovaný na stabilním povrchu (Natus Medical 

Incorporated, ©2013).  

2.2.1.2 Vestibulární aparát 

 Vestibulární aparát informuje o směru gravitace v klidu i při pohybu (Véle, 2006). 

Je uložen ve vnitřním uchu a skládá se ze tří polokružných kanálků a vestibula. 

V polokružných kanálcích, které jsou uložené ve frontální, sagitální a horizontální rovině, 

proudí endolymfa, jejíž tok stimuluje receptory vnímající zrychlení, zpomalení a rotační 

pohyby hlavy. Ve vestibulu se nachází sacculus a utriculus s krystalky uhličitanu 

vápenatého (otolity), které vnímají lineární vodorovné a svislé pohyby hlavy (Jančová, 

2008; Hudák, Kachlík, 2015).  Vestibulární aparát také reaguje rychle, ale není tolik 

citlivý na vnější rušivé podněty jako somatosenzorický systém. Je upřednostňovaný, 

pokud je mezi informacemi z různých systémů konflikt, např. při nestabilitě povrchu 

a pohybu okolí (Natus Medical Incorporated, ©2013). 

2.2.1.3 Zrakový aparát 

 Zrak je významným zdrojem informací pro posturální stabilizaci, Králíček (2011) 

uvádí, že zrakem získáváme až 90 % informací o okolním prostředí. Podává informace 

o prostoru, vzdálenosti, směru vertikály (díky sledování dveří, oken), rychlosti pohybu 
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okolí, o poloze hlavy, zlepšuje orientaci v prostoru a celkově je vnímání pohybu díky 

němu preciznější. Zrakem se opíráme o pevné body prostředí, a proto nejlépe pracuje ve 

stabilním vizuálním prostředí (Véle, 2006; Králíček, 2011, Natus Medical Incorporated, 

©2013).  

2.2.2 Tanec a posturální stabilita 

 Z výsledků mnoha studií vyplývá, že tanec, ať už jakéhokoliv stylu, má pozitivní 

vliv na posturální stabilitu. Během tance se tanečník pohybuje po parketu do různých 

směrů, které i rychle mění, provádí mnohočetné piruety, pohybuje se na špičkách, rotuje 

kolem všech tří os, dopadá ze skoků a další. Choreografie obsahují i některé gymnastické 

a akrobatické prvky, např. stoje na rukách a zvedané figury. Schopnost dynamické 

posturální stabilizace je tedy potřeba na velmi dobré úrovni. Statická posturální stabilita 

je trénována při výdržích na relevé (tedy na špičkách) na obou nebo jedné dolní končetině 

(DK), stojích na jedné DK s různorodou polohou druhé DK a horních končetin a při 

dalších cvičeních, přičemž výdrže se často objevují i v choreografiích při změně 

dynamiky tance. Tanečník často právě přechází z klidu do pohybu, z pomalého pohybu 

do rychlého a naopak. 

 Studenti taneční konzervatoře ve studii Paris-Alemany et al. (2018) vykazovali 

při testování lepší dynamickou posturální stabilitu než netanečníci při testování pomocí 

Star excursion balance testu (SEBT). Skupina tanečníků byla složena z tanečníků různých 

stylů: balet, contemporary, flamengo, španělské tance. Na tanečních konzervatořích je 

vyučováno několik druhů tanců, takže tanečníci jsou značně všestranní. Stins et al. (2009) 

prokázali lepší posturální kontrolu a větší komplexnost posturální kontroly 

u pre-adolescentních baletek v porovnání s vrstevníky bez tréninku stability. Při měření 

posturální stability ve stoji se zavřenýma i otevřenýma očima a se současným kognitivním 

úkolem zjistil, že tanečníci potřebují k udržení stability mnohem méně pozornosti. 

Krityakiarana a Jongkamonwiwat (2016) zjistili lepší balanc u tanečníků thajského 

klasického tance při srovnání s netanečníky i během náročných posturálních testů. 

Skupina tanečníků dosahovala lepších equilibrium score v modifikovaném Senzory 

organization testu (SOT), kdy byl kombinován s pohybem hlavy. Martin-Sanz et al. 

(2017) upozorňují, že výsledky jeho studie právě ukazují, že tanečníci mají lepší stabilitu 

v náročných posturálních situacích, ale neumí jí přenést do jednodušších běžných situací. 
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Na to poukazují i Hugel et al. (1999). Rein et al. (2011) popisují lepší posturální stabilitu 

u profesionálních tanečníků oproti amatérům a netanečníkům.   

 Z výzkumů plyne, že tancem se zlepšuje posturální stabilita specifickým 

způsobem. Gerbino et al. (2007) porovnávali tanečnice moderního a klasického tance 

s fotbalistkami. Tanečnice vyšly, co se týče dynamické posturální stability výrazně lépe 

pouze v 5 z 20 balančních testů na tlakové desce, ve zbylých 15 testech byly rozdíly 

nevýznamné. Dle Chandera et al. (2014) jsou tanečnice v porovnání s fotbalistkami 

a volejbalistkami pomalejší v posturální reakci na vnější podnět. Schmit et al. (2005) 

nenašli významný rozdíl v posturální kontrole mezi tanečníky a atlety, jednalo se spíše 

o kvalitativní než kvantitativní rozdíl. Martin-Sanz et al. (2017) zjistili, že při kontrole 

rovnováhy pouze vestibulárním aparátem (v 5. a 6. situaci SOT na přístroji NeuroCom) 

měli tanečníci výsledky horší než netanečníci. Muelas Pérez et al. (2014) zjistili, že 

tanečníci mají lepší posturální kontrolu než netanečníci pouze v situacích s otevřenýma 

očima. Při zavření oči došlo u tanečníků k většímu zhoršení stability než u netanečníků. 

Perrin et al. (2002) také uvádějí, že tanečníci vykazují stabilnější posturu oproti 

nesportovcům při situacích s otevřenýma očima, ještě lépe jsou na tom ale judisté. 

2.2.3 Vliv tance na posturální stabilitu 

 Tanec či taneční terapie má jednoznačně pozitivní vliv nejen na posturální 

stabilitu. Mnohokrát byla testována efektivita tanečního tréninku pro zlepšení posturální 

stability u starších osob. Bylo prokázáno, že taneční tréninkové programy zlepšily 

statickou i dynamickou posturální stabilitu u seniorů i žen ve středním věku, zvýšily 

limity stability a snížily riziko pádů (Hui et al., 2009; Kostić et al., 2015; Filar-Mierzwa 

et al., 2017; Pessoa et al., 2019; Vaculíková et al., 2019). Ferrufino et al. (2011) prokázal 

účinnost současného tance, zatímco Dewhurst et al. (2015) zjistili, že starší tanečnice 

skotského country tance mají lepší dynamický balanc než jejich fyzicky aktivní 

vrstevníci.  

 U pacientů s Parkinsonovou nemocí zlepšuje taneční terapie kvalitu života 

a snižuje deprese díky pocitu sounáležitosti ve skupině, pozitivnímu vlivu hudby, pocitu 

schopnosti provedení jednoduchých tanečních pohybů a možnosti sebevyjádření skrz 

taneční pohyby (Nemes at al., 2019). Má vliv na mentální zdraví, kognitivní funkce, 

rovnováhu a motoriku, ovšem neovlivňuje specifické problémy se vztahem k tomuto 

onemocnění (Bruyneel, 2019).  
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 U starší populace je tanec velmi vhodným nástrojem k podpoře plasticity mozku, 

ke zpomalení deteriorace organismu, ke zmírnění slabosti a křehkosti seniorů a zlepšení 

kvality života. Jedná se o stimulační a terapeutickou aktivitu, která se velmi jednoduše dá 

přizpůsobit schopnostem seniorů, je velmi dobře vnímána a tolerována a je při ní zapojeno 

celé tělo. Kombinace s hudbou zlepšuje psychickou pohodu, a navíc činí tanec atraktivní 

fyzickou aktivitou (Pessoa et al., 2019; Meng et al., 2020).  

Tanec má vliv na senzomotoriku, kognitivní funkce, psycho-emocionální 

a sociální aspekty. Seniory motivuje k dalšímu pohybu. Zlepšuje posturální stabilitu, 

snižuje riziko pádů či zlepšuje schopnost přenášení váhy a snižuje reakční dobu či 

zlepšuje celkovou zpomalenost organismu.  Dále zlepšuje mobilitu, rotabilitu páteře, 

svalovou sílu, vnímání vlastního těla, koordinaci a orientaci v prostoru, taktilní čití, 

pozornost, inteligenci, krátkodobou paměť či snižuje pocit únavy. Zlepšení fyzického 

stav má pozitivní vliv na psychiku, senioři jsou více nezávislí, schopnější v ADL, mají 

méně depresí, jsou méně úzkostní, klidnější, sebevědomější, méně si stěžují na bolesti, 

mají větší chuť k životu a k socializaci (Pessoa et al., 2019; Meng et al., 2020). Aerobik 

má pozitivní vliv na kardiovaskulární systém (Esmail et al., 2020). Tanec je tedy 

doporučován pro seniory jako součást prevence i léčby mnoha projevů stárnutí.  

Taneční a pohybová (psycho)terapie může také zlepšit stav pacientů 

s chronickými bolestmi. Shim et al. (2019) uvádí že již po 10 týdnech takové terapie 

dochází ke snížení bolestí, nastolení pocitu kontroly nad sebou a svým tělem, pocitu 

přijetí vlastního stavu, zlepšení emocionálního zdraví a odolnosti. 

Ze systematického přehledu Bruyneel (2019) vyplývá, že tanec má pozitivní vliv 

na pacienty s chronickými obtížemi různého charakteru, které vedou často k inaktivitě. 

Je využíváno mnoho různých tanečních stylů a technik. U pacientů s metabolickými 

onemocněními byl prokázán pozitivní vliv na adherenci ke cvičení, mentální zdraví, 

vytrvalost, celkovou fyzickou zdatnost a tělesnou hmotnost. Dále u pacientů 

s onkologickými onemocněními tanec pozitivně ovlivňuje kvalitu života, psychiku 

a u kardiovaskulárních pacientů VO2max. 

Adnan et al. (2012) prokázali vliv tanečního aerobiku na snížení BMI, 

waist-to-hip ratio (poměr pasu a boků), množství tělesného tuku a zlepšení VO2max u žen 

se sedavým způsobem života. 
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U předškolních dětí byl prokázán pozitivní vliv na propriocepci a vnímání rytmu 

při praktikování kreativního tance oproti volné hře (Chatzopoulos et al., 2019). Děti v 5. 

a 6. třídě základní školy také tradiční tanec vnímaly jako zdravější a zábavnější oproti 

klasické tělesné výchově. V ohledech na kamarády, vnímání sebe sama a učení dopadl 

tanec v dotazníku také lépe (Georgios et al., 2017).  

Tanec, terapie tancem, taneční trénink v různých podobách má vliv na celou škálu 

aspektů života pro různé věkové kategorie. Posturální stabilita je pouze jeden z nich.  

2.2.4 Tanec a jednotlivé systémy řízení posturální stability 

 Je uváděno, že taneční trénink (balet) indukuje přesun z vizuální kontroly spíše na 

somatosenzorickou informaci z dolních končetin a chodidel (Mesure et al., 1997; 

Golomer, Dupui, 2000; Martin-Sanz et al., 2017). Podporuje to studie Simmonse (2005), 

který uvádí, že v situacích, kdy byly somatosenzorické informace omezené nebo 

nespolehlivé, měli tanečníci horší stabilitu než netanečníci. Podobný přesun závislosti ze 

zrakové na somatosenzorickou kontrolu jako u tanečníků, popisují Martin-Sanz et al. 

(2017) u pacientů s kompenzovanou vestibulární neuritidou. Martin-Sanz et al. (2017) 

také uvádí, že tanečníci skončili v případě testování stability kontrolované pouze 

vestibulárním aparátem (v 5. a 6. situaci SOT) hůře než netanečníci. 

 Na druhou stranu Golomer et al. (1999) uvádí, že vzhledem k hojnému používání 

zrcadel během tanečních tréninků, jsou tanečníci často až příliš zvyklí na zrakovou 

kontrolu.  Perrin et al. (2002) a Muelas Pérez et al. (2014) také zjistili, že tanečníci mají 

lepší dynamickou posturální stabilitu než netanečníci, ale pouze v případech, kdy mají 

možnost vizuální kontroly. To je dáno tím, že během učení tance je vnímání zrakem 

zásadní. Může to být problém, protože prostředí na tréninku a během vystoupení je 

samozřejmě jiné, což může vést ke zhoršení stability během vystoupení v jiném prostředí 

(Hugel et al., 1999). Další trénování v různých vizuálních podmínkách (různé rozměry 

místností, osvětlení, předměty v prostoru) dále rozvíjí právě nezávislost na zrakové 

kontrole a větší spoléhání na somatosenzorické informace. Baletky pak podávají stejný 

výkon, co se týče dynamické stabilizace při kontrole v zrcadle i bez něj (Miller et al., 

2018). Studie Hutt a Redding (2014) popisuje, že přesun ze zrakové na 

somatosenzorickou kontrolu může být efektivně podpořen tanečním tréninkem se 

zavřenýma očima, což umožní tanečníkům lepší balanc i v různých vizuálních 

podmínkách.   
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2.2.5 Vyšetření posturální stability 

Hodnocení rovnováhy není jednoduché, jelikož je ovlivněna mnoha faktory jako 

somatosenzorický feedback, vizuální a vestibulární feedback, prostorově-vizuální 

feedback, svalový tonus, svalová síla, koordinace, vytrvalost, psychický stav (Véle et al., 

2001). Stabilitu můžeme hodnotit klinickým, funkčním nebo přístrojovým vyšetřením 

(Mancini, Horak, 2010; Kolář, 2009). 

2.2.5.1 Klinické vyšetření posturální stability 

Do klinického vyšetření stability zahrnujeme vyšetření stoje jako vyšetření 

statické, a chůze jako vyšetření dynamické posturální stability a jejich modifikací (chůze 

o zúžené bazi, se zavřenýma očima či po měkkém povrchu) a dále konkrétní testy 

stability. Je možné tam řadit i neurologické vyšetření. Používá se test dle Véleho, který 

hodnotí aktivitu prstců a „hru šlach” při stoji, Rhombergův stoj I, II a III, který hodnotí 

titubace ve stoji o fyziologické bázi a dále ve stoji spojném s otevřenýma a zavřenýma 

očima (Véle, 2006; Kolář, 2009). Téměř vždy se také hodnotí stabilita při stoji na jedné 

DK při otevřených očích. V takové poloze by měl pacient vydržet alespoň 5 sekund, kratší 

doba znamená zvýšené riziko pádu, zvláště u starších osob (Mancini, Horak, 2010).  

2.2.5.2 Funkční vyšetření posturální stability 

Funkční testy jsou vhodné a nápomocné při hodnocení stavu a změn rovnováhy 

během intervence. Většinou je na stupnici hodnocena schopnost provedení určitých 

motorických úkonů nebo je měřen čas, za který je testovaný schopný provést určitý úkol 

nebo vytrvat v dané poloze (Mancini, Horak, 2010).  

Timed up and go test (TUG) 

Tento test je velmi používaný, protože se jedná o nejrychlejší a nejjednodušší test 

pro hodnocení stability u starších pacientů. Vyšetřovaný musí provést následující úkol: 

vstát ze židle, ujít 3 metry, otočit se, dojít zpět k židli a posadit se, přičemž je mu měřena 

délka trvání provedení. Čas delší než 13,5 sekundy ukazuje na zvýšené riziko pádu 

(Mancini, Horak, 2010). 

Star Excursion Balance Test (SEBT) 

 SEBT je test, který vyšetřuje dynamickou posturální stabilitu ve stoji na jedné 

DK. Testovaný stojí na vyšetřované DK uprostřed hvězdice s osmi do kruhu rovnoměrně 
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rozmístěnými paprsky. Druhou končetinou se snaží dosáhnout a dotknout se špičkou nohy 

na co možná nejvzdálenější místo na daném paprsku. Po směru hodinových ručiček (při 

stoji na LDK) postupně dosahuje do všech osmi směrů, přičemž nesmí na stojné končetině 

poskočit nebo přenést na druhou končetinu příliš velkou váhu. Dále jsou možné různé 

modifikace testu, například může být provedení časově omezeno a vyšetřovaný musí tedy 

test zvládnout co nejpřesněji, ale i v co nejkratším čase či pořadí paprsků může být 

náhodné. U SEBT byla dle více autorů prokázána velmi vysoká reliabilita, je vhodný i pro 

testování sportovců (Hutt, Redding, 2014; Ng et al., 2018). 

Berg Functional Balance Scale (Bergova funkční škála rovnováhy) 

 Tento test hodnotí pacienta ve 14 funkčních polohách, jako jsou sed, stoj 

a přesuny. Provedení je hodnoceno 0 až 4 body s maximálním celkovým skóre 56. Skóre 

nižší než 45 je spojeno s vyšším rizikem pádu. Test má nízkou senzitivu, je ale na 

provedení jednoduchý a poměrně rychlý (Mancini, Horak, 2010). 

Balance Evaluation Systems Test (BESTest) 

 Při tomto testu je pacient hodnocen na škále od 0 do 3 během provádění 36 

položek testu, které jsou seskupené do 6 skupin: biomechanické omezení, vertikální 

stabilita/limity stability, anticipační posturální změny, posturální reakce, senzorická 

orientace, stabilita při chůzi. Celkové skóre je vyjádřeno v procentech maximálního 

skóre. Navíc jsou body každé ze šesti skupin vyhodnoceny zvlášť, takže je možné z testu 

vyčíst konkrétnější příčinu pacientovy snížené stability (Mancini, Horak, 2010).  

2.2.5.3 Přístrojové vyšetření posturální stability 

Přístrojové vyšetření posturální stability se nazývá posturografie a dělí se na 

statickou a dynamickou. Statická posturografie objektivizuje schopnost udržet co možná 

nejklidnější vzpřímený stoj a jeho modifikace za statických podmínek, tedy bez pohybu 

podložky nebo okolí. Podmínky mohou být modifikovány pro selektivní vyšetření 

jednotlivých systémů, například vyloučením zrakové kontroly či použitím pěnové 

podložky. Dynamická posturografie hodnotí schopnost práce s vlastním těžištěm při 

ovlivnění zevními rušivými podněty. Těmi může být posun či rotace oporné podložky 

nebo pohyb okolního prostředí různou rychlostí v závislosti na konkrétním účelu 

vyšetření (Kolář, 2009; Mancini, Horak, 2010). 
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 Dynamická počítačová posturografie (computerized dynamic posturography – 

CDP) využívá měřících plošin a přístrojů se specifickými softwarovými systémy pro 

komplexní i izolované vyšetření jednotlivých senzorických funkcí (Kolář, 2009; Mancini, 

Horak, 2010). Kolář (2009) zdůrazňuje, že posturografie není diagnostickou metodou, ale 

pouze objektivizuje posturální deficit. Výsledky testování je nutné porovnat s dalšími 

klinickými vyšetřeními a s diagnózou pacienta. Posturografie se využívá pro pomoc při 

diagnostice poruch centrálního i periferního nervového systému či u poruch receptorů, 

tedy u cévních mozkových příhod, Parkinsonovy choroby, roztroušené sklerózy, vertiga, 

migrén, periferní neuropatie, neuritis vestibularis, vestibulárních poruch periferního 

i centrálního původu, ortopedických obtíží a dalších. Velké využití má u starších pacientů 

pro určení rizika pádů a jeho příčin (Visser et al., 2008). 

 Při vyšetřování pomocí CDP je měřeno mnoho parametrů v závislosti na 

konkrétním prováděném testu. Využívá se centre of pressure (COP), které je definováno 

jako působiště vektoru reakční síly podložky. Dále pak centre of gravity (COG), tedy 

průmět těžiště těla, centre of mass (COM) do podložky. Při měření je sledována poloha 

a pohyb COP či COG. Z těchto hodnot jsou počítány další parametry jako latence 

posturální reakce na pohyb podložky, rychlost náklonu těla, kontrola směru náklonu, 

limity stability a další (Visser et al., 2008; Natus Medical Incorporated, ©2014). 

 Výrobou posturografických přístrojů se zabývá mnoho firem, zde uvádím 

příklady některých používaných plošin.  

Kistler Force Plate 

Společnost Kistler nabízí celou řadu statických silových plošin Force Plate. Tyto 

desky mají v rozích umístěné čtyři piezoelektrické snímače, ve kterých při působení 

vnějšího tlaku vzniká elektrický náboj. Ty ve vysoké vzorkovací frekvenci 

zaznamenávají pohyb COG. Tyto plošiny jsou díky vysoké frekvenci snímání vhodné pro 

rychlé pohyby, např. pro měření stability v odrazech či při doskocích, a proto najdou své 

využití i ve sportu (Kistler Group, ©2019). 

FootScan® 

 FootScan je produkt firmy RSscan International, který využívá tlakové, nikoliv 

silové, desky s tisícemi snímačů. Měří rozložení tlaků v jednotlivých regionech plosky 

nohy, ukazuje COP. Je možné pomocí něho velmi podrobně analyzovat i chůzi v prostoru 

a čase, protože nabízí dlouhé testovací desky nebo i speciální měřící vložky do bot. 
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Výsledkem měření je grafické znázornění rozložení tlaků v plosce (RSscan International, 

©2020).  

NeuroCom® SMART EquiTest® 

 Zařízení SMART EquiTest® od společnosti NeuroCom® umožňuje hodnotit 

statickou i dynamickou posturální stabilitu i posturální strategie pomocí dynamické 

počítačové posturografie. Využívá se jak k vyšetření, tak k terapii posturálních dysfunkcí 

různé etiologie. Velkou výhodou je právě schopnost rozlišit původ pacientova problému, 

rozlišuje mezi senzorickým či motorickým deficitem, které příspívají k problémům 

s rovnováhou jako jsou neefektivní využívání vestibulárního, somatosenzorického 

a vizuálního vstupu ke kontole postury, opožděné, slabé či asymetrické posturální reakce, 

snížená schopnost kontroly těžiště a přenášení váhy a další. Přístroj najde využití 

u starších pacientů pro zjišťování rizika pádu i pro terapii posturálních poruch, ale 

i u sportovců pro trénink stability za účelem zlepšení výkonu (Natus Medical 

Incorporated, ©2015). 
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2.3 STABILIZACE PÁTEŘE 

2.3.1 Lokální a globální stabilizační systém 

 Mechanická stabilita páteře je nutná pro její správnou funkci. Musí umožňovat 

pohyb jednotlivých částí těla, snášet zátěž a chránit míchu a nervové kořeny (Panjabi, 

1992a). 

 Páteřní stabilizací se již v devadesátých letech zabýval Bergmark (1989), který 

uvádí, že z mechanického hlediska je potřeba rozdělit muskulo-skeletální systém na 

aktivní a pasivní složku. Panjabi (1992a) popisuje navíc řídící (neurální) subsystém. 

Pasivní složka zahrnuje kostěné obratle, facetové klouby, meziobratlové ploténky, páteřní 

ligamenta, kloubní pouzdra a pasivní mechanické vlastnosti svalů. Aktivní složka 

znamená svaly a šlachy v okolí páteře. Řídící složka zahrnuje centra v mozku a míše 

a receptory ve svalech, šlachách a vazech, které podávají zpětné informace o napětí, síle 

a dalších. Všechny tři subsystémy na sobě funkčně závisí.  

 Bergmark (1989) rozděluje aktivní složku na lokální a globální systém. Do 

lokálního systému řadí všechny svaly, které mají svůj začátek nebo úpon na obratlích 

s výjimkou musculus (m.) psoas major. Tento systém udržuje křivky páteře a udává 

tuhost páteře v sagitální a frontální rovině. Globální systém, tedy svaly a nitrobřišní tlak, 

přímo přenáší zátěž z hrudního koše na pánev a mezi končetinami a trupem.   

 Véle (2006) v souladu s Panjabim (1992a) rozeznává dva typy stabilizace: vnitřní 

segmentovou a vnější sektorovou nebo celkovou. Pružná vnitřní segmentová stabilizace 

se odehrává dle Panjabiho (1992a) v neutrální zóně, kde nejsou patrné pohyby korigující 

držení těla ve vertikále. Tuto stabilizaci provádějí krátké tonické intersegmentální svaly 

páteře (autochtonní svaly), uložené hluboko a blízko kloubu s tahem působícím v ose 

pohybového segmentu (stabilizační svaly – shunt muscles), tedy lokální stabilizátory. 

Tyto svaly jsou aktivní již při představě pohybu, aktivují se automaticky, nastavují 

správné výchozí postavení obratlů a udržují neutrální zónu. Drobné intersegmentální 

svaly mají asi sedmkrát více svalových vřetének než globální svaly, což ukazuje na 

významnou proprioceptivní aferentaci a dobrou anticipační schopnost (Norris, 2000). Je 

dokázáno (Hodges, Richardson, 1996), že m. transversus abdominis (m. TrA) se aktivuje 

jako jeden z prvních při pohybu v ramenním kloubu a jeho kontrakce vždy předchází 

kontrakci ostatních svalů trupu (Norris, 2000). Lokální systém tedy tvoří především 

musculi (mm.) multifidi a rotatores, mm. interspinales, mm. intertransversarii, m. TrA, 
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dále m. longissimus pars lumbalis, m. iliocostalis lumbalis pars lumbalis, iliolumbální 

a costovertebrální část m. quadratus lumborum, posteriorní vlákna m. psoas major 

a posteriorní vlákna m. obliquus internus abdominis, které se upínají do thorakolumbální 

fascie (Richardson et al., 2004; Suchomel, 2006; Véle, 2006). V oblasti krční páteře 

zajišťují lokální stabilizaci hluboké flexory krku. V lokálních stabilizátorech převažují 

tonické motorické jednotky a vlákna typu I. Jejich metabolismus je oxidativní a jsou méně 

unavitelné (Hodges, Richardson, 1996; Norris, 2000; Suchomel, 2006). 

 Neutrální zóna je vlastně fyziologický rozsah pohybu mezi obratli, který se 

zvětšuje při úrazech, degenerací nebo sníženou svalovou aktivitou, což může vyústit 

v instabilitu páteře a problémy v oblasti dolní části zad. Stejně tak může být zmenšena 

osteofytickými výrůstky, operační stabilizací nebo posílením svalů. Stabilizační systém 

páteře správně funguje tak, aby neutrální zóna zůstávala ve fyziologickém rozsahu 

a předešlo se instabilitě (Panjabi, 1992b).  

 Zevní stabilizace mimo centrální zónu, kde jsou patrné zřetelné výchylky, se 

odehrává pomocí delších silných fázických, povrchově uložených svalů, které působí 

kolměji k ose segmentu (záběrové svaly – spurt muscles), tedy globální stabilizátory. Jsou 

to svaly, které propojují hrudník a pánev, účastní se pohybu silového, rychlého a méně 

přesného. Jejich průběh často přesahuje několik segmentů a jsou organizovány ve 

svalových řetězcích a smyčkách. Obsahují fázické motorické jednotky a vlákna typu II. 

Jejich metabolismus je glykolytický a mají vyšší unavitelnost, nejsou určené 

k dlouhodobé kontrakci. Patří sem m. erector spinae, m. obliquus externus abdominis, 

m. obliquus internus abdominis, m. rectus abdominis, iliokostální porce m. quadratus 

lumborum, m. longissimus pars thoracica, m. iliocostalis lumbalis pars thoracica, m. 

latissimus dorsi, m. iliospoas, m. gluteus maximus, m. biceps femoris (Norris, 2000; 

Richardson et al., 2004; Suchomel, 2006; Véle, 2006; Palaščáková-Špringrová, 2012). 

2.3.2 Hluboký stabilizační systém páteře 

Pojem hluboký stabilizační systém (hssp) rozšířil především profesor Kolář 

a profesor Lewit. Popisují ho jako svalovou souhru několika svalů, které zajišťují 

stabilizaci páteře (Kolář, Lewit, 2005). 

Touto svalovou souhrou je zajištěna stabilizace páteře v klidu při statické zátěži 

i během všech pohybů končetin i celého těla. Ke stabilizaci dochází automaticky (Kolář, 

Lewit, 2005). Součástí hssp je ze svalů břišní stěny především m. TrA, z autochtonní 
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muskulatury páteře především mm. multifidi, dále svaly pánevního dna a bránice. Tyto 

svaly pracují jako jedna funkční jednotka, a tedy při dysfunkci jednoho z nich nastává 

dysfunkce celého systému. Synergická aktivace těchto svalů vytváří nitrobřišní tlak a je 

tak umožněna pneumatická opora páteře (Malátová, 2006; Kolář, 2009; Key, 2013).  

 Kolář (2009) zdůrazňuje význam bránice pro stabilizaci bederní páteře. Bránice 

je hlavní nádechový sval, ale má také významný podíl při vytváření nitrobřišního tlaku. 

Při zpevnění páteře se kontrahuje, oplošťuje se, a to i nezávisle na dechovém cyklu. K její 

kontrakci dochází i bez dýchání. Oploštěním tlačí na obsah břišní dutiny, který se chová 

jako viskózně elastický válec, čímž dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku. Za 

fyziologické situace by předozadní osa bránice (resp. centrum tendineum) měla být 

postavena téměř horizontálně. Stejně důležitý je i sklon pánve, protože synchronní 

aktivita svalů pánevního dna přispívá ke změně nitrobřišního tlaku. Bránice a pánevní 

dno pak působí přesně proti sobě. Během stabilizace páteře musí být zachováno kaudální 

postavení hrudníku, aby byla udržena předozadní osa bránice horizontálně. K tomu je 

třeba vyvážená aktivita břišních svalů jako dolních fixátorů hrudníku, se svaly prsními, 

skalenovými a m. sternocleidomastoideus jako horních fixátorů hrudníku. Fixovaný 

hrudník vytváří punctum fixum pro kontrakci bránice. Dále se koncentricky nebo 

izometricky zapojují břišní svaly a nastává stabilizace páteře (Kolář, 2009). 

 Typickou patologií je nedostatečné oploštění bránice při její aktivaci. Punctum 

fixum se nachází na bederní páteři, kde ho vytváří aktivita paravertebrálních svalů. 

Kostální část bránice se pak stahuje směrem k centrum tendineum a dochází ke vtahování 

žeber (Kolář, 2009). 

V případě šikmého postavení osy bránice v sagitální rovině a nedostatečného 

rozvoje dolního hrudníku během stabilizace se zvyšuje aktivita extenzorů páteře 

a dochází k jejich přetěžování. Nádechové postavení hrudníku v kombinaci 

s anteverzním postavením pánve vytváří obraz tzv. syndromu rozevřených nůžek, 

ukázaný na obrázku č. 1 (Kolář, 2009). 
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Obrázek č. 1: Syndrom rozevřených nůžek (Kolář, 2009) 

 V průběhu stabilizace bránice stále funguje jako nádechový sval. Při její další 

inspirační kontrakci při zvýšeném napětí daném její kontrakcí pro stabilizaci, se břišní 

svaly aktivují excentricky a umožňují nádech. Pokud není bránici umožněna její 

respirační funkce během stabilizace, zapojují se do respirace pomocné nádechové svaly, 

tedy horní fixátory hrudníku a dochází k nedostatečné fixaci hrudníku, což vede opět 

k nedostatečné stabilizaci a přetížení extenzorů páteře (Kolář, 2009). 

 Bylo prokázáno, že u zdravých jedinců bez bolesti zad se m. TrA (Hodges, 

Richardson, 1996, 1997), bránice (Hodges et al., 1997; Hodges, Gandevia, 2000a, 2000b), 

pánevní dno (Hodges et al., 2007; Smith et al., 2007) a hluboká vlákna mm. multifidi 

bederní páteře (Moseley et al., 2002) koaktivují ještě před započetím pohybu končetin. 

 Pokud jsou svaly hssp oslabené a neplní svou funkci, přebírají jí svaly povrchové, 

které ale nemají kontrolu nad postavením jednotlivých obratlů vůči sobě, jako mají 

lokální stabilizátory. Dochází k nepřiměřenému zatížení kloubů a ligament páteře 

a z důvodu nedostatečné stabilizace jednotlivých obratlů nastává zvýšené riziko 

mikrotraumat (Kolář, 2001; Kolář, Lewit, 2005; Malátová, 2006). 

2.3.2.1 Testování funkce hssp dle Koláře 

 Při vyšetřování stabilizačních schopností páteře je nedostatečný Jandův svalový 

test. V něm může daný sval dosáhnout maximální síly, i když jeho zapojení během 

stabilizace v konkrétní posturální situaci bude nedostatečné. V České republice patří mezi 

nejrozšířenější testování funkce hssp dle Koláře, které hodnotí kvalitu způsobu zapojení, 
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funkci svalu a celkovou svalovou souhru během stabilizace páteře, pánve a trupu. Při 

těchto testech je hodnoceno postavení kloubů, tedy zda při stabilizaci zůstávají 

v neutrálním postavení nebo se vychylují; míra zapojení hlubokých a povrchových svalů, 

intenzita (nadměrnost) jejich zapojení v porovnání s potřebnou silou; iradiace stabilizace 

do ostatních segmentů, tedy nadměrná aktivace svalů mechanicky nesouvisejících 

s daným pohybem a dále symetrie či asymetrie zapojení stabilizačních svalů a jejich 

timing (časová posloupnost) v zapojení (Kolář, 2009).  

 U většiny pacientů je možné sledovat charakteristické odchylky ve stabilizační 

funkci. Viditelná či palpovatelná je zvýšená aktivita povrchových svalů, snížená aktivita 

stabilizačních svalů, změna postavení páteře, hrudního koše, pánve, lopatek, nadměrný či 

nedostatečný rozsah pohybu v daném segmentu, konvexní vyklenutí laterální porce 

břišních svalů a další. Testy popsané Kolářem jsou: brániční test, extenční test, test flexe 

trupu, test extenze v kyčlích, test flexe v kyčli, test nitrobřišního tlaku, test polohy na 

čtyřech (polohy medvěd), test hlubokého dřepu, test elevace paží, test flexe krku, test 

napřímení krku vsedě (Kolář, ©2007, 2009). Kolář (2009) dále popisuje jako velmi citlivé 

vyšetření dechového stereotypu v různých polohách, kdy fyziologické je brániční dýchání 

nebo alespoň schopnost jeho provedení na rozdíl od horního typu, tedy kostálního 

dýchání, které ukazuje na nedostatečnou nebo porušenou souhru mezi bránicí a břišními 

svaly. 

Testy hssp dle Koláře využité v této diplomové práci jsou detailně popsány 

v kapitole 4.4.1 Testování hlubokého stabilizačního systému dle Koláře. 

2.3.2.2 Dynamická neuromuskulární stabilizace 

Terapie pacienta by podle Koláře měla vždy začínat ovlivněním trupové 

stabilizace, tedy aktivací hssp, která je předpokladem pro funkci končetin. Metoda 

dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) pracuje s funkcí svalu v jeho posturálně 

lokomoční funkci (Kolář, 2009). 

Nácvikové techniky této metody mají několik zásadních principů: 

1. Využívá obecné principy, které vycházejí z programů zrajících během 

posturální ontogeneze: ipsilaterální a kontralaterální lokomoční vzor, centrace 

kloubu a její reflexní vliv na stabilizační funkci, facilitace pomocí 

spoušťových zón či opěrné funkce, odpor proti plánované hybnosti, tlak do 

kloubu, cvičení proti odporu. 
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2. Cvičení začíná zaměřením na hluboký stabilizační systém páteře, který je 

nutný pro funkci končetin. 

3. Svaly se cvičí ve vývojových posturálně lokomočních řadách, což svalům 

umožní se lépe zapojovat do jejich posturální funkce. 

4. Stabilizace jednoho segmentu se netýká pouze svalů daného segmentu, ale je 

nutné začlenění do globální svalové souhry, která vychází z opory. 

5. Posturální síla musí odpovídat síle svalů, které pohyb provádějí – síla, která 

pohyb provádí nesmí být větší než síla stabilizačních svalů. V takovém 

případě je pohyb prováděn náhradními silnějšími svaly (Kolář, 2009). 

Výběr cvičení vždy plyne z cíle terapie, přičemž jedním z hlavních cílů je volní 

kontrola automatické posturální funkce svalů, která je postupně zařazována do běžných 

denních činností (Kolář, 2009). 

Metoda má dále několik dílčích cílů a postupů. Začíná se ovlivněním tuhosti 

a zlepšením dynamiky hrudního koše pomocí např. dechu s rozvojem dolní hrudní 

apertury proti odporu terapeuta. Je třeba uvolnit inspirační postavení hrudníku 

a dosáhnout jeho samostatného pohybu nezávisle na hrudní páteři. Dále jsou používány 

mobilizační techniky do trakce a nacvičování napřímení hrudní páteře např. v poloze na 

břiše s oporou o lokty. Dále je cílem zapojit bránici do dechového stereotypu a tím i do 

stabilizačních funkcí. Je důležitý rozvoj břišní stěny při dechu všemi směry. Cvičení 

probíhá např. pomocí palpace v oblasti třísel, kdy pacient nacvičuje dýchání, aniž by 

uvolnil aktivitu dolní části břišní stěny (Kolář, 2009). 

Dále se nacvičuje posturální stabilizace páteře s využitím reflexní lokomoce. 

Často je používána stimulace bodu mezi 6. a 7. žebrem v mamilární linii, kdy si pacient 

snaží změny dané stimulací uvědomovat a dostat je pod volní kontrolu. Pokud pacient 

alespoň částečně kontroluje stabilizační funkci a dechový stereotyp, přechází se 

k náročnějším polohám a je možné využít i odporová cvičení (Kolář, 2009). 

Jako poslední se zařazuje cvičení posturálních funkcí ve vývojových řadách. Toto 

cvičení je odvozené ze základních lokomočních poloh posturálního vývoje a lokomočních 

přechodných fází. Využívají se tedy jak jednotlivé polohy (na břiše, v šikmém sedu, ve 

vzpřímeném kleku a další), tak dynamické přechody mezi navazujícími polohami 

(přechod ze šikmého sedu do polohy na čtyřech). Při zvládnutí je možné využít i labilní 

plochy nebo odpor. K aktivaci hssp dochází automaticky, končetiny se zapojují do opěrné 
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a nákročné funkce. Při cvičení fyzioterapeut zpočátku vede pacienta verbálně i manuálně, 

využívá se odpor proti plánované hybnosti, centrace opory a kloubů, tlak do kloubu či 

cvičení oproti odporu (Kolář, 2009). 

2.3.3 Australská škola 

 Australští vědci z University of Queensland (Hodges, Hides, Jull a Richardson 

a další) se tématem stabilizace páteře zabývají od 70. let 20. století. Popisují koncept 

spinální segmentální stabilizace, tzv. australská škola, nebo někdy jako spinální 

motorická kontrola (spinal motor control, motor control exercise). Jedná se o systém 

diagnostických i terapeutických postupů zaměřených na bederní a nověji i krční páteř 

(Richardson et al., 2004; McNeill, 2010).  

 Ve svých studiích se zabývají především lokálními stabilizátory m. TrA a mm. 

multifidi, ale také zdůrazňují, že pro zvýšení nitrobřišního tlaku je nutná i současná 

aktivace bránice a pánevního dna (Hodges, Richardson, 1996, 1997; Hodges et al., 1997, 

2007; Hodges, Gandevia, 2000a, 2000b; Moseley et al., 2002; Smith et al., 2007).  

 Hodges a Richardson (Hodges, 1999; Hodges, Richardson, 1999b) uvádí, že m. 

TrA je řízen nezávisle na ostatních svalech trupu a měl by být tedy i izolovaně trénován. 

Uvádí také, že to je hlavní sval, který je dysfunkční při bolestech dolní části zad, a že je 

nutné ho po atace bolesti zad zpět vytrénovat k jeho funkci, což platí i pro mm. multifidi 

(Hides et al., 1996). Tento sval se ze všech břišních svalů aktivuje vždy stejně nezávisle 

na směru pohybu horních končetin (Hodges, Richardson, 1997). 

 Při diagnostice funkce spinální segmentální stabilizace se používá několik testů. 

Prvním je testování schopnosti dosáhnout fyziologického zakřivení páteře ve volném 

nekorigovaném sedu. Problémem bývá dosažení fyziologické bederní lordózy. Dále je 

využívána palpace mm. multifidi a m. TrA (Richardson et al., 2004; 

Palaščáková-Špringrová, 2010).  

Palpace mm. multifidi se provádí vleže na břiše při plné relaxaci testovaného. 

Vyšetřující palpuje mm. multifidi vedle spinálních výběžků bederních obratlů, porovnává 

konzistenci svalů stranově i se segmenty nad a pod. Dále je testována schopnost 

izometrické kontrakce. Je hodnocena míra tlaku, který je pacient schopný vyvinout proti 

palpujícím prstům. U pacientů s bolestmi zad jsou mm. multifidi atrofované, pacienti 

nejsou schopni, nebo jen omezeně, izometrické aktivace svalů, aktivují se spíše 
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povrchové svaly a/nebo dochází k anteverzi pánve a pohybu bederní páteře. Pohyb může 

navozovat i bolest (Richardson et al., 2004; Palaščáková-Špringrová, 2010). 

2.3.3.1 Testování funkce m. transversus abdominis s využitím Stabilizeru 

Australští autoři popisují testy s využitím Stabilizeru – tonometrické jednotky 

(pressure biofeedback unit – PBU, obrázek č. 2), která se skládá z nafukovacího polštářku 

propojeného s tlakoměrem a z balónku, kterým se polštářek nafukuje. U stabilizeru je 

výhodou objektivní výsledek, protože během testů je funkce svalů břišní stěny (m. TrA) 

měřena pomocí změny tlaku do polštářku. I tak je ale důležité řídit se i palpací 

(Richardson et al., 2004; Palaščáková-Špringrová, 2010).  

Obrázek č. 2: Stabilizer – Pressure biofeedback unit (PhysioSupplies) 

Během klinických testů je polštářek umístěn mezi tělo testového a podložku, na 

které leží. Jakýkoliv pohyb testovaného tedy vyvolává změny tlaku do polštářku, která se 

ukáže na ciferníku. Při izolované aktivaci m. TrA dochází k oploštění břišní stěny se 

současným mírným vyklenutím mezi spinae iliacae anteriores superiores (SIAS). Pokud 

je aktivita m. TrA nahrazena ostatními břišními svaly, břišní stěna je pouze vtahována 

dovnitř (Richardson et al., 2004). 

Při testování m. TrA vleže na břiše je žádoucí snížení tlaku do polštářku, který je 

nahuštěný na 70 mmHg a umístěný doprostřed pod břicho, při požádání testovaného 

o provedení tzv. abdominal drawing-in maneuver (ADIM), tedy lehké vtažení či oploštění 

břišní stěny bez pohybu páteře či pánve. Tlak by se měl snížit o 4–10 mmHg. Kromě 

měření tlaku je během testu m. TrA palpován mediokaudálně od SIAS a také jsou 
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sledovány pohyby páteře a pánve. Nedostatečný pokles tlaku znamená nedostatečnou 

nebo asymetrickou aktivaci m. TrA. Aktivace globálních stabilizátorů se může projevit 

vyklenutím břišní stěny a zvýšením tlaku nebo i snížením tlaku, ale se souhybem páteře 

(Richardson et al., 2004; Chattanooga Group, ©2005). 

Test se provádí obdobně v poloze na zádech s flektovanými dolními končetinami 

a chodidly opřenými o podložku. Polštářek je umístěn pod bederní páteř a nahuštěný na 

40 mmHg. Pacient je opět požádám o provedení ADIM, přičemž nyní je jakákoliv změna 

tlaku do polštářku nežádoucí stejně jako souhyby páteře a pánve. Vyšetřující palpací 

vnímá postupný nárůst napětí z hloubky a sleduje zúžení pasu, které nastává aktivací m. 

TrA. Tento test se provádí dále s elevací jedné DK pro zvýšení náročnosti (Richardson et 

al., 2004; Chattanooga Group, ©2005). 

2.3.3.2 Trénink spinální segmentální stabilizace 

Trénink spinální segmentální stabilizace (spinal segmental stabilization training) 

má za cíl zlepšit motorickou kontrolu v oblasti beder v klíčových svalech lokálního 

stabilizačního systému a obnovit synergistickou funkci lokálního a globálního systému 

(Jull, Richardson, 2000). 

Záměr je vytrénovat izometrickou kokontrakci m. TrA a mm. multifidi. Tyto svaly 

se aktivují při ADIM, tedy při vtažení či oploštění břišní stěny směrem k páteři. 

Kokontrakce je trénována volní aktivací a je snaha jí provádět co nejvíce nezávisle na 

globálních svalech. Aktivace m. TrA se kontroluje palpací mediokaudálně od SIAS jako 

při vyšetření, kterou provádí terapeut nebo pacient vleže na zádech či na břiše, kdy se 

palpují mm. multifidi. Stabilizer se využívá v terapii stejně jako při vyšetření pro kontrolu 

změn tlaku do polštářku vleže na zádech či na břiše, navíc se přidávají pohyby končetin. 

Dále se využívá povrchová elektromyografie nebo zobrazení pomocí ultrazvuku. 

Kokontrakce lokálních stabilizátorů je trénována opakovaně s cílem nastolit 

automatickou stabilizační funkci (Jull, Richardson, 2000; O’Sullivan, 2000).  

Nácvik kokontrakce se doporučuje provádět alespoň jednou denně po dobu        

10–15 minut. Když je pacient schopný izolované kontrakce m. TrA a mm. multifidi, 

přistupuje se k náročnějším polohám, tedy do polohy vsedě či ve stoje s posturální 

korekcí. Také se výdrž kontrakce prodlužuje z 10 na 60 s. Až poté se tato kokontrakce 

zapojuje při funkčních pohybech a do aerobních aktivit jako je chůze a také do pohybů, 

které způsobují bolest, nebo ve kterých si pacient připadá nestabilní (O’Sullivan, 2000). 
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2.3.4 Core stability 

V zahraniční literatuře se setkáváme s pojmem „core” či „core stability“ který 

zahrnuje páteřní, břišní a pánevní svaly, který se účastní stabilizace páteře, tedy hssp 

(Park et al., 2016). Slovo „core“ v překladu znamená střed, jádro, tedy myšleno jako 

tělesné jádro, střed těla. Často je ale jako core vnímán celý stabilizační systém trupu, a ne 

pouze ty nejhlubší stabilizátory jako m. TrA nebo mm. multifidi.  

Stuart M. McGill (2010) považuje dobře vytrénovanou stabilizaci páteře za 

zásadní pro optimální výkon a prevenci zranění. Do core McGill zahrnuje bederní páteř, 

svaly břišní stěny, páteřní extenzory, m. quadratus lumborum, dále vícekloubové svaly 

jako m. latissimus dorsi, m. psoas major, které propojují core s pánví, dolními 

končetinami, ramenními pletenci a horními končetinami. Z důvodu jejich vztahu s pánví, 

jsou důležité i gluteální svaly jako zdroj síly. Jeho pojetí páteřní stabilizace tedy zahrnuje 

mnohem větší množství i povrchověji uložených globálních stabilizátorů.  

McGill zdůrazňuje, že svaly trupu pracují především v režimu kokontrakce, čímž 

zpevňují trup. Svaly trupu mnohem častěji brzdí a zabraňují pohybu, než ho iniciují. 

Trupové stabilizátory musí udržet kokontrakci po delší dobu, ale v nízkém stupni napětí. 

Důležitá je tedy spíše vytrvalost než síla těchto svalů. Nelze také určit hlavní stabilizátory 

páteře, protože ty jsou specifické podle daného pohybového úkonu. V McGillovo pojetí 

tedy například nepoužívá oploštění břišní stěny pro aktivaci m. TrA jako je tomu 

v principu spinální segmentální stabilizace, uvádí že izolovaná aktivace tohoto svalu ani 

není možná (McGill, 2010).  

2.3.4.1 Testování vytrvalosti stabilizačních svalů dle McGilla 

 McGill popisuje tři pozice pro testování vytrvalosti, tedy schopnosti výdrže 

v izometrické kontrakci, ventrálních, dorsálních a laterálních stabilizačních svalů trupu. 

V každé poloze je měřen čas v sekundách. Vytrvalost extenzorů (m. erector spinae, 

m.  longissimus, m. iliocostalis, mm. multifidi) je testována vleže na břiše, kdy dolní 

končetiny jsou zafixovány k lehátku pomocí popruhů nebo terapeutem, lehátko je asi 

25 cm nad zemí, trup je mimo něj a HKK křížem na hrudníku. Testovaný se snaží co 

nejdéle udržet trup horizontálně, tedy v prodloužení dolních končetin. Test končí, když 

testovaný není schopný nadále držet pozici, tedy když trup klesne pod horizontálu 

(McGill et al., 1999; American council on exercise, ©2015). Ukázka testu je přiložená 

jako obrázek č. 4 v příloze č. 5. 
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 Při testování vytrvalosti flexorů a hlubokých stabilizátorů trupu (m. TrA, 

m. quadratus lumborum, m. erector spinae) testovaný nejdříve sedí a opírá se o plošinu 

nakloněnou v úhlu 60°, HKK má křížem na hrudníku a dolní končetiny flektované do 90° 

v kolenních i kyčelních kloubech, nohy mohou být zafixované popruhem či terapeutem. 

Opěrná plošina je poté odsunuta 10 cm dozadu, přičemž testovaný musí udržet stejnou 

polohu trupu. Test končí, pokud se objeví změna postavení trupu nebo když se testovaný 

začne dotýkat plošiny (McGill et al., 1999; American council on exercise, ©2015). 

Ukázka testu je přiložená jako obrázky č. 5 a 6 v příloze č. 5. 

 Vytrvalost laterálních stabilizátorů (m. TrA, mm. obliquui abdominis, 

m. quadratus lumborum, m. erector spinae) je testována v poloze side bridge, tedy tzv. 

test bočního mostu. Testovaný se snaží co nejdéle udržet v pozici, kdy je na boku a opírá 

se pouze o loket a předloktí a nohy, tedy má zvednuté boky nad podložku a drží tělo 

v jedné rovině. Svrchní HK je křížem na druhém rameni. Test končí, když se objeví 

změny v držení trupu, pokles pánve nebo se pánev posune ventrálně či dorsálně za účelem 

dalšího udržení stability (McGill et al., 1999; American council on exercise, ©2015). 

Ukázka testu je přiložená jako obrázek č. 7 v příloze č. 5. 

 McGill et al. (1999) zjišťovali průměrnou délku výdrže v jednotlivých pozicích 

a také porovnávali časy v jednotlivých pozicích vůči času výdrže při testu vytrvalosti 

extenzorů, protože v něm testovaní vydrželi nejdelší dobu. Průměrná doba výdrže při 

testu extenzorů byla 171 s, při testu flexorů 147 s a při testu laterálních stabilizátorů 

vpravo 81 a vlevo 85 s.  

2.3.4.2 „Velká trojka“ dle McGilla 

„Big 3“, tedy „Velká trojka“, je soubor tří základních cviků, které McGill 

propaguje pro trénink stabilizačních svalů trupu. Patří sem curl-up pro trénink 

ventrálních, side bridge pro trénink laterálních a bird-dog pro trénink dorsálních 

stabilizátorů (McGill, 2010). 

Curl-up se provádí vleže na zádech s jednou DK flektovanou a opřenou 

chodidlem o podložku, HKK jsou podložené pod bederní páteří pro udržení lordózy. 

Z této polohy se zvedá hlava, ramena a hrudník jako jeden celek lehce nad podložku. 

Flexe trupu nesmí být příliš velká, protože by způsobovala zbytečný tlak na 

meziobratlové ploténky (McGill, 2010; Opler, 2018). 
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Poloha side-bridge, boční most, která je používána i jako diagnostický test, je 

popsána výše. Její jednodušší varianta je opora o kolena, těžší varianta je s oporou o nohy 

při extendovaných dolních končetinách. Při cvičení se používají desetisekundové výdrže 

(McGill, 2010; Opler, 2018). 

Bird-dog je poměrně rozšířený cvik, který se provádí v poloze na čtyřech. Cílem 

je udržet polohu se zvednutou HK a opačnou DK od země tak, aby byly rovnoběžně se 

zemí. Důležité je udržení postavení trupu a pánve. Poloha se opět drží deset sekund a poté 

se opakuje na druhou stranu (McGill, 2010; Opler, 2018).  

2.3.5 Vztah stability páteře a posturální stability 

 Stabilita páteře je zásadní pro koordinaci posturální stability. Svalové dysbalance 

v oblasti trupu přispívají k celkové posturální nestabilitě. Posturální nestabilita zhoršuje 

schopnost koordinované svalové aktivity pro stabilizaci páteře, což se může projevit 

například bolestí dolní části zad (Sung et al., 2010). Stabilita páteře a celého axiálního 

systému je důležitá pro celkovou posturální stabilitu.  

 Aby se stabilita udržovala pouze v neutrální zóně dle Panjabiho (1992a), je třeba 

aby byly plně funkční lokální stabilizátory, tedy hluboké stabilizátory páteře. Pokud je 

jejich funkce porušená, udržování stability se bude odehrávat i mimo neutrální zónu a do 

stabilizace se budou muset zapojit silnější povrchové svaly trupu i končetin, což se projeví 

titubacemi a zřetelnými výchylkami polohy, tedy jako posturální nestabilita (Panjabi 

1992b; Véle, 2006). 

 Paris-Alemany et al. (2018) zjistili, že u tanečníků lepší motorická kontrola 

v oblasti beder odpovídá i lepší dynamické posturální stabilitě. Oba parametry byly 

u tanečníků lepší v porovnání s netanečníky. Skupina tanečníků byla složena z tanečníků 

různých stylů: balet, contemporary, flamengo, španělské tance. Stabilizační schopnosti 

bederní páteře byly testovány pomocí Stabilizeru, vloženého pod bedra při testu active 

straight leg raise. Při tomto testu byla také měřena tloušťka břišních svalů pomocí 

ultrazvuku, která byla porovnávána s klidovou tloušťkou. Dynamická posturální stabilita 

byla testována pomocí SEBT. U tanečníků byl zjištěn vztah mezi tloušťkou m. obliquus 

internus abdominis a dynamickou stabilitou a v obou skupinách se objevil vztah mezi 

tloušťkou m. rectus abdominis a dynamickou stabilitou.  

 Cobb et al. (2014) nepotvrdili myšlenku, že lepší rovnováze odpovídá i lepší 

vytrvalost stabilizačních svalů. Stabilita byla testována stojem na dominantní DK se 
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zavřenýma očima, vytrvalost ventrálních, dorsálních a laterálních stabilizátorů pomocí 

pozic dle McGilla, během kterých byl měřen čas výdrže. Dále byla vyšetřována klenba 

nohy a svalová síla dolních končetin pomocí dynamometru, přičemž bylo zjištěno, že 

dynamická stabilita v medio-laterálním směru je negativně ovlivněná vyšším klenutím 

nohy a svalovou sílou pohybu do inverze v hleznu. 

Ambegaonkar et al. (2014, 2016) také neprokázali vztah mezi posturální 

stabilitou, testovanou SEBT, a vytrvalostí stabilizačních svalů trupu, testovanou výdrží 

v pozicích dle McGilla. Prokázali ale vztah mezi sílou svalů kyčelních kloubů měřenou 

dynamometrem a posturální stabilitou u univerzitních atletek (Ambegaonkar et al., 2014). 

Dále také ukazují, že na balanc má u tanečnic vliv hypermobilita dolních končetin 

stanovená přítomností hyperetextenze v kolenním kloubu alespoň 10°, nikoliv vytrvalost 

svalů core testovaná dle McGilla. Říkají ale, že snížená vytrvalost těchto svalů, balanční 

deficity a hypermobilita dolních končetin zvyšují riziko poranění dolních končetin 

(Ambegaonkar et al., 2016). 

 Mnoho autorů doporučuje různé cvičební programy zaměřené na hssp pro 

zlepšení posturální stability, což ukazuje závislost těchto dvou parametrů. Wang et al. 

(2010) a Park et al. (2016) ukazují efektivnost cvičení Pilates na zlepšení dynamické 

posturální stability. V podstatě každému cviku Pilates předchází aktivace hlubokých 

stabilizátorů páteře, která pomáhá zlepšovat balanc a držení těla (Gianni, ©2020). Wang 

et al. (2010) aplikovali cvičení Pilates po osm týdnů, třikrát týdně po dobu 40 minut 

u dětských tanečníků ve věku 10–11 let a zjistili zlepšení limitů stability při měření 

pomocí Biodex Balance System a také zlepšení maximálního výskoku. Park et al. (2016) 

pozorovali u sportovních lukostřelců zlepšení limitů stability po dvanácti týdnech cvičení 

Pilates ve frekvenci třikrát týdně po dobu 60 minut.  

Další autoři pro zlepšení posturální stability a prevenci instability doporučují 

cvičební programy, jejichž součástí je také cvičení pro aktivaci svalů hssp či core (Sung 

et al., 2010; Liang et al., 2016; Watson et al., 2017). Kalaycioglu et al. (2018) zařadili 

tanečně specifický trénink svalů core u tanečníků klasického a moderního tance a po 

8 týdnech zjistili zlepšení dynamické posturální stability. 

 Szafraniec et al. (2018) dokonce uvádí zlepšení mediolaterální stability i po 

jednorázové intervenci pomocí cvičení na „core stability”. Zlepšení bylo patrné 30 minut 

a nejméně 24 hodin po cvičení. Po 24 hodinách byla stále zlepšená automaticita ve 
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strategii udržování vzpřímeného stoje. Posturální stabilita byla měřena na silové desce 

Kistler při stoji se zavřenýma očima na měkké podložce.  

 Ambegaonkar et al. (2016) doporučují, že spíše než izolované cvičení hssp, by 

pro prevenci úrazů měly být zapojeny komplexnější cvičební programy. 

2.3.6 Stabilizace páteře a tanec 

 Moderní choreografie kombinují stále náročnější prvky, piruety, skoky a dopady 

z nich, převaly na zemi, krokové variace, asymetrické pohyby horních a dolních končetin, 

změny tempa během choreografie, prvky partneringu a mnoho dalšího. Aby všechny 

prvky mohly být provedeny ladně, plynule, lehce, a především bez úrazů, a to 

i mikrotraumat, je vyžadována velmi dobrá stabilizační funkce trupu a páteře (Green 

Hass, 2010). Tedy silné trupové svalstvo, ale i správný timing a intenzita aktivace 

hlubokých páteřních stabilizátorů (Clippinger, 2018). 

 S tím mívají začátečníci problém, což se projevuje různými kompenzačními 

mechanismy. Začátečníci mohou již přicházet s nějak nevhodným nastavením postury, 

které je může limitovat a omezovat výkon. Vadné držení těla se může tanečním tréninkem 

upravit, protože výchozí taneční postura bývá podobná jako je správné držení těla. Při 

nedostatečné korekci a kontrole provádění tanečních cvičení se ale mohou problémy ještě 

prohlubovat. Typicky se nejčastěji vyskytuje předsunuté držení hlavy, protrakce a elevace 

ramen, zvýšená hrudní kyfóza, zvýšená bederní lordóza, anteverze pánve, hyperextenze, 

valgozita nebo varozita kolen a kotníků či skolióza (Arnheim, 1975; Clippinger, 2018).  

 Trénováním taneční techniky se tanečníci naučí pohybovat horními a dolními 

končetinami do extrémních rozsahů i za udržení postavení páteře a pánve. Nebo ještě 

lépe, naučí se udržet vhodné postavení jednotlivých obratlů, aby nedocházelo 

k poškozování páteře, i během pohybu páteře. Problém nastává v případě, když je rozsah 

určitého segmentu anatomicky omezen, což je nahrazeno zvýšením rozsahu v jiném 

segmentu. Typická je hyperextenze bederní páteře pro nedostatečný rozsah extenze 

v kyčelním kloubu nebo v hrudní páteři (Clippinger, 2018).  

 Výchozí postavení těla při tanci není klidové držení, jedná se spíše o stand by 

posturu. Tělo musí být připraveno k okamžitému pohybu, takže výchozí postura vyžaduje 

více energie než klidová poloha. I ve správném tanečním postavení by stále měly být 

udrženy fyziologické páteřní křivky. Během tance, především baletu, je buď vyžadována 

stálá poloha páteře, když pracují horní nebo dolní končetiny. Nebo je naopak poloha 
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páteře neustále měněna do extenze, flexe, lateroflexe, rotace, ale nejčastěji do 

kombinovaného pohybu. Zkušený tanečník ale musí být schopen se hned navrátit do 

výchozího postavení (Clippinger, 2018).  

Různé taneční styly vyžadují trochu jinou výchozí posturu. V baletu je ve 

výchozím postavení vyžadována větší extenze hrudní páteře, která ale často bývá 

nahrazována zvýšenou extenzí v páteři bederní, a tedy i anteverzí pánve. To znemožňuje 

správné zapojení páteřních stabilizátorů a může vyústit například v bolesti zad (Deckert 

et al., 2007; Clippinger, 2018). V baletu se často používá záklon i během tance, u kterého 

je ale potřeba, aby extenze byla rozložena rovnoměrně do celé páteře a nejednalo se pouze 

o zalomení v přechodu hrudní a bederní páteře nebo v bederní páteři. Tanečník musí 

záklon provádět aktivně, tedy s kokontrakcí trupových svalů a páteřních stabilizátorů, aby 

i v extrémní poloze páteře, byla udržena její stabilita a nejednalo se o zavěšení do vazů 

(Clippinger, 2018).  

 V tanci se hojně vyskytují i flekční pohyby páteře, které bývají prováděny i velkou 

rychlostí. Ty je zvláště důležité provádět s kontrolou trupové stabilizace, aby se snížilo 

riziko výhřezu meziobratlové ploténky. V moderním tanci se hodně tančí na podlaze, jsou 

prováděny prvky vsedě, ve kterém je tendence k flekčnímu držení páteře (Clippinger, 

2018).  

Již několikrát byla v této práci zmíněná studie Paris-Alemany et al. (2018), ve 

které byly porovnáváni tanečníci různých stylů s netanečníky. Při testování motorické 

kontroly v oblasti beder pomocí Stabilizeru při testu active straight leg raise dopadli 

tanečníci výrazně lépe. Podporuje to tedy myšlenku, že tanec zlepšuje schopnost 

stabilizace páteře. Studie se účastnili tanečníci stylu contemporary, baletu, flamenga 

a španělských tanců. 

 Naproti tomu ale Kovácsné et al. (2016) uvádějí u tanečníků baletu a hip-hopu ve 

věku 9–18 let nedostatečnou motorickou kontrolu v oblasti beder a nedostatečnou 

statickou sílu svalů core, i přes pravidelný trénink. Při testování tzv. core testu, kdy byl 

měřen čas výdrže v pozici prkna na předloktí byl výkon tanečníků baletu i hip-hopu 

ohodnocen pouze jako průměrný. Pro testování motorické kontroly v oblasti beder byl 

použit Stabilizer a byly měřeny výchylky tlaku při aktivním pohybu DK. Výkon byl 

ohodnocen jako norma pro obě skupiny, i když u tanečníků baletu byly výchylky tlaku 
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do polštářku vyšší než u tanečníků hip-hopu. Autorka v závěru uvádí, že taneční trénink 

jako takový je pro páteřní stabilizaci nedostatečný a je třeba na ní samostatně pracovat. 

 Campbell et al. (2019) analyzovali sedm hlavních vnitřních ovlivnitelných 

rizikových faktorů pro zranění u tanečníků, a právě slabost svalů core byla jedna z nich, 

často se vyskytujících u tanečníků. 

 V další studii (Halász et al., 2019) byli tanečníci akrobatického rokenrolu 

testovaní core testem, a jejich výkon byl na hranici dobrého a průměrného. Po 3měsíčním 

tréninkovém programu dynamické páteřní stabilizace došlo ke zlepšení. Autoři uvádějí, 

že v soutěžních skupinách není na specifický trénink stabilizačních svalů čas pro 

neustálou přípravu soutěžních choreografií.  

 Swain a Redding (2014) poukazují na sníženou vytrvalost trupových svalů 

u tanečníků s bolestmi dolní části zad při porovnání s tanečníky bez bolestí. Vytrvalost 

trupových stabilizátorů byla testována pomocí výdrže v side plank, double straight leg 

raise testu, a Sorensenova testu, který testuje vytrvalost extenzorů páteře. 

 Ze studií vyplývá, že tanečníci mají lepší stabilizační schopnosti páteře než 

netanečníci, ale taneční trénink jako takový nerozvíjí stabilizační schopnosti dostatečně 

pro potřeby během tréninků a vystoupení. Z toho pramení bolesti dolní části zad a úrazy. 
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2.4 BOLESTI DOLNÍ ČÁSTI ZAD, LOW BACK PAIN 

 Bolesti dolní části zad, anglicky low back pain (LBP), patří mezi nejčastější 

důvody návštěvy lékaře. Ze statistik vyplývá, že asi 70 % dospělých někdy trpělo bolestí 

zad. Jako nejčastější příčiny se uvádí poranění svalově-vazivového aparátu, protruze 

a výhřez meziobratlové ploténky, degenerativní změny na páteři nebo spinální stenóza. 

Ve velkém množství případů LBP ale nelze nalézt žádný morfologický nález, jedná se 

tedy o bolesti „nespecifické” nebo „idiopatické”. Takové bolesti jsou většinou funkčního 

charakteru. Příčinou mohou být trigger pointy ve svalech, zvýšený odpor měkkých tkání 

či třeba tuhost a neposunlivost fascií, přenesené bolesti z vnitřních orgánů a další. Velmi 

častým důvodem je porucha svalové souhry řízená z CNS, přičemž nejčastěji se vyskytuje 

porucha zapojení svalů do stabilizace páteře, čímž vzniká její instabilita (Kolář, Lewit, 

2005).  

 Mnoho studií dokazuje, že u jedinců s bolestmi zad je porušen nábor svalů hssp 

při reakcích na vnější podněty. Insuficience stabilizační funkce svalů vede k nepřiměřené 

zátěži kloubů a ligament. Význam pro přetížení má ale především nadměrná 

a jednostranná aktivita povrchových svalů (globálních stabilizátorů), které kompenzují 

nedostatečnou funkci hlubokých stabilizátorů (Kolář, Lewit, 2005). Kvůli nedostatečné 

aktivitě lokálních stabilizátorů, které nastavují postavení jednotlivých obratlů, nastává 

také zvýšené riziko mikrotraumat (Kolář, 2001). 

 Některé studie ukazují, že u pacientů s LBP nebo s bolestí pánevního pletence se 

svaly hssp aktivují opožděně a/nebo omezeně během pohybu horních nebo dolních 

končetin (Hodges, Richardson, 1998, 1999a; O’Sullivan, 2002; Hungerford et al., 2003). 

 Pokud stabilizační systém páteře nefunguje správně tak, aby neutrální zóna 

zůstávala ve fyziologickém rozsahu, nastává instabilita, která se může projevit bolestmi 

(Panjabi, 1992b). 

2.4.1 Low back pain u tanečníků  

 K preciznímu provedení tanečních prvků je potřeba dobrá motorická kontrola jak 

končetin, tak trupu (Kibler et al., 2006). Existuje ale kontroverze, zda jsou tanečníci 

dostatečně fyzicky připravení na tréninkovou zátěž (Rafferty, 2010), vzhledem k tomu, 

jak časté jsou u nich úrazy a bolesti, zvláště beder (Jacobs et al., 2012). Paris-Alemany et 

al. (2018) u tanečníků zjistil lepší motorickou kontrolu v bederně-pánevní oblasti než 
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u netanečníků. Neznamená to ale, že je dostatečná pro jejich tréninkovou zátěž. Kováscné 

(2016) právě uvádí, že tanečním tréninkem postura, motorická kontrola a síla svalů hssp 

není dostatečně vytrénovaná a je nutné na těchto věcech pracovat.  

 Bolesti zad se vyskytují často jak u málo sportující populace, tak i u elitních 

sportovců, tanečníky nevyjímaje (Fett et al., 2017). Swain et al. (2017) uvádí, že LBP 

u tanečníků je dokonce vyšší než u běžné populace, a i než u jiných sportovců. Angoules 

et al. (2018) také zjistili častý výskyt nespecifických bolestí beder u neprofesionálních 

baletek. Výskyt LBP u dětských a dospívajících tanečníků je také významně vyšší než 

u nesportujících vrstevníků (McMeeken et al., 2001). Kovácsné et al. (2016) píší, že LBP 

se u tanečníků vyskytují během tréninku i po něm. Roussel et al. (2013) uvádí výskyt 

LBP trvající aspoň 2 dny za poslední rok u 41 % tanečníků. U pre-profesionálních 

tanečníků se LBP vyskytla u 63 % (Roussel et al, 2009), tedy méně něž u profesionálů. 

Z toho můžeme usoudit, že větší profesionalita a větší fyzická zátěž odpovídá vyšší 

incidenci LBP. V případě rekreačních tanečníků by se tedy LBP nemusely vyskytovat tak 

často.  

 Bolesti nastávají už v mladém věku a jejich příčiny jsou komplexní a těžko 

rozpoznatelné. Možné příčiny zahrnují opakované hyperextenze páteře, lordotické 

postavení během tance, nedostatečnost motorické kontroly v bederní oblasti, intenzivní 

rotační pohyby, zvedané figury nebo dopady ze skoků (Wilson et al., 2007). Pro tanec je 

mimo jiné také typický pohyb v hypermobilním rozsahu, který může přispívat k LBP. 

Pozměněný nábor stabilizátorů páteře u tanečníků s LBP oproti tanečníkům bez ní také 

prokázali Roussel et al. (2013). Swain a Redding (2014) také poukazují na sníženou 

vytrvalost trupových svalů u tanečníků s LBP. Kovácsné et al. (2016) uvádí jako 

nejčastější příčiny LBP u tanečníků degenerativní změny meziobratlových plotének, 

snížení meziobratlových prostorů a dislokace kloubů páteře. 

 Jak uvádí Kolář a Lewit (2005), nejčastější příčinou nespecifické LBP bývá 

dysfunkční stabilizace páteře. U baletních tanečníků se jako častá výchylka postury 

vyskytuje anteverze pánve a hyperlordóza bederní páteře (Clippinger, 2018; Gottschlich, 

Young, 2011). Hyperextenzí beder tanečníci často kompenzují nedostatečný rozsah 

extenze a zevní rotace v kyčelním kloubu nebo nedostatečný rozsah extenze hrudní 

páteře, například při provádění arabesky. Z toho důvodu není překvapivé, že se u nich 

a u gymnastů častěji, než u běžné populace vyskytují spondylóza a spondylolistéza 

(Gottschlich, Young, 2011). Anteverze pánve a bederní hyperlordóza znemožňuje 



 

43 

  

správné zapojení svalů této oblasti, tedy i hlubokých páteřních stabilizátorů (Deckert et 

al., 2007). Kompenzačně se tedy zvyšuje aktivita povrchových stabilizátorů, které 

přetěžují klouby a ligamenta. Nedostatečná funkce bránice jako součásti hssp a její šikmé 

postavení při bederní hyperlordóze, přetěžuje extenzory páteře, které mohou být zdrojem 

nocicepce (Kolář, Lewit, 2005; Kolář, 2009). 

 V několika studiích byla testována efektivita tréninkových programů, zaměřených 

na zlepšení funkce stabilizace páteře u tanečníků. Watson et al. (2017) zapojil tanečníky 

do intenzivního 9týdenního programu pro zlepšení aktivace hssp, který zahrnoval cviky 

pro zvýšení síly, vytrvalosti a zlepšení propriocepce hssp a dolních končetin. Došlo ke 

zlepšení výkonu při piruetách, zlepšila se rovnováha a funkce hssp, došlo ke zlepšení 

aktivace m. TrA, ale pouze na krátkou dobu. Kovácsné et al. (2016) vytvořili pro 

tanečníky baletu a hip-hopu tříměsíční program pro prevenci bolestí zad. Zjistila totiž, že 

u tanečníků obou stylů jsou stabilizační schopnosti bederní páteře naprosto nedostatečné. 

Program zahrnoval cvičení pro zlepšení držení těla, stabilizační cvičení, posilování svalů 

hssp, strečink a cvičení pro zlepšení motorické kontroly v bederní oblasti. Došlo ke 

zlepšení stabilizačních schopností bederní páteře a k významnému snížení bolestí zad jak 

během tréninku, tak i po něm. 

 Kvůli zvýšenému nároku na estetičnost a strachu ze ztráty flexibility se tanečníci 

nezabývají silovým tréninkem, který by mohl snížit riziko zranění (Kalaycioglu et al., 

2018). Literatura ale dokazuje, že silový trénink nemá u mladých tanečníků negativní vliv 

na flexibilitu (Stalder et al., 1990; Koutedakis et al., 2007). Kalaycioglu et al. (2018) 

vytvořili 8týdenní tanečně specifický stabilizační tréninkový plán pro zlepšení funkce 

core. Došlo ke zlepšení výšky výskoku, dynamické posturální stability, propriocepce 

a koordinace.  

 Z výsledků studií zabývající se LBP u tanečníků vyplývá, že takové bolesti jsou 

velmi časté, navíc souvisejí s nedostatečnou funkcí stabilizace páteře. Samostatný taneční 

trénink se tedy nezdá jako efektivní způsob, jak zlepšit stabilitu páteře, i když je pro tanec 

naprosto zásadní.  
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3 CÍLE A HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

Cílem teoretické části této práce je na základě literární rešerše zpracovat téma 

posturální stabilita a hluboký stabilizační systém páteře, a to především v souvislosti 

s tancem, a také se zaměřit na jejich vzájemný vztah. 

Cílem praktické části práce je objektivně zhodnotit posturální stabilitu a funkci 

hlubokého stabilizačního systému páteře u tanečnic moderního tance v porovnání 

s ženami, které se pravidelně nevěnují žádné sportovní aktivitě. Následně zjistit vztah 

mezi posturální stabilitou a funkcí hlubokého stabilizačního systému páteře u tanečnic 

a nesportovkyň.  

3.2 Úkoly práce 

1. Provést literární rešerši na téma posturální stabilita, hluboký stabilizační systém 

páteře, moderní tanec a jejich vzájemné vztahy. Zpracovat vše do teoretické části 

diplomové práce. 

2. Stanovit metodický postup. 

3. Vytvořit anamnestické dotazníky a baterii hssp dle Koláře. 

4. Sehnat vhodné probandy do experimentální i kontrolní skupiny. 

5. Realizovat vlastní měření – provést testy hssp a testy na přístroji NeuroCom Smart 

EquiTest. 

6. Analyzovat data z jednotlivých vyšetření, porovnat naměřená data mezi jednotlivými 

probandy a mezi skupinami, vyhodnotit vztah mezi naměřenými parametry. 

7. Vyhodnotit a interpretovat data z jednotlivých vyšetření a porovnat je s odbornou 

literaturou. 

3.3 Výzkumná otázka 

Jak se liší statická a dynamická posturální stabilita tanečnic moderního tance 

v porovnání s ženami, které se nevěnují žádné sportovní aktivitě při měření na přístroji 

NeuroCom Smart EquiTest? 
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3.4 Hypotézy 

H1: Předpokládám, že hodnoty Equilibrium score v testu Senzory Organization Test 

budou u skupiny tanečnic staticky významně vyšší než u skupiny nesportovkyň.  

H2: Předpokládám, že hodnoty parametru Latency v testu Motor Control Test budou 

u skupiny tanečnic staticky významně nižší než u skupiny nesportovkyň.  

H3: Předpokládám, že hodnoty parametru Mean sway velocity v testu Unilateral Stance 

budou u skupiny tanečnic statisticky významně nižší než u skupiny nesportovkyň. 

H4: Předpokládám, že hodnoty parametru Reaction time v testu Limits of Stability budou 

u skupiny tanečnic staticky významně nižší než u skupiny nesportovkyň. Zároveň 

předpokládám, že hodnoty parametru Movement velocity, Directional control, Endpoint 

excursion a Maximum Excursion v testu Limits of Stability budou u skupiny tanečnic 

staticky významně vyšší než u skupiny nesportovkyň.  

H5: Přepokládám, že hodnoty parametru Directional control v testu Rhytmic Weight Shift 

budou u skupiny tanečnic statisticky významně vyšší než u skupiny nesportovkyň. 

H6: Předpokládám, že v baterii testů hssp dle Koláře dosáhne skupina tanečnic statisticky 

významně vyššího celkového bodového hodnocení než skupina nesportovkyň.  

H7: Předpokládám, že mezi celkovým bodovým hodnocením baterie testů hssp dle 

Koláře jednotlivých probandů a hodnotou Equilibrium score v testu Senzory Organization 

Test bude statisticky významná pozitivní korelace. Čím více bodů v baterii testů hssp dle 

Koláře proband získá, tím vyšší bude jeho Equilibrium score. 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Charakter výzkumu 

 Práce je koncipována jako observační komparační studie. Proběhlo jednorázové 

porovnání dvou skupin probandů – neprofesionálních tanečnic moderního tance 

a nesportovkyň. Byla testována funkce hssp pomocí testů dle Koláře a dále byla měřena 

dynamická posturální stabilita na přístroji NeuroCom Smart EquiTest. Naměřené 

parametry byly porovnány mezi oběma skupinami. Následně byl vyhodnocen vztah mezi 

dynamickou posturální stabilitou a funkcí hlubokého stabilizačního systému páteře 

u obou skupin. 

4.2 Charakteristika výzkumného souboru 

 Počet účastníků byl celkem 27 ve věkovém rozmezí 18–30 let. Probandi byli 

vybráni hlavním řešitelem na základě dobrovolnosti. Experimentální skupina se skládala 

z neprofesionálních tanečnic moderního tance s různou délkou taneční historie. Kontrolní 

skupina zahrnovala probandky, které se pravidelně nevěnují žádné sportovní aktivitě. Do 

projektu nemohl být zařazen proband, který měl zranění či akutní onemocnění nebo 

proband s jakýmkoliv onemocněním či omezením pohybového aparátu nebo 

v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu.  

 Tanečnice jsou věkem na soutěžích zařazeny do tzv. hlavní věkové kategorie, 

někdy uváděné jako dospělí. V této kategorii mohou soutěžit tanečníci ve věku 17–30 let. 

Na jiných soutěžích patří do věkové kategorie Mládež, ve které je hranice průměrného 

věku soutěžního týmu 15,4–35,4 let. Do výzkumu byly zařazeny tanečnice, které se 

neúčastní nebo účastní soutěží, ale věnují se tanci do 7 hodin týdně (výjimku tvořila jedna 

tanečnice, která uvedla, že se tanci věnuje 18 hod/týdně, ovšem až v poslední době). Na 

soutěžích tančí v kategoriích s názvem parketové taneční kompozice, contemporary či art 

dance. Tanečnice, které nesoutěží, mohou navštěvovat kroužky či workshopy moderního 

tance, byly také zahrnuty probandky, které se tanci věnují v divadle či ve škole. 

Probandky se musely tanci věnovat alespoň 1 rok, ale nesměly se tanci věnovat na 

profesionální úrovni, pouze na rekreační či závodní. 

Experimentální skupinu tvořilo 16 tanečnic moderního tance průměrného věku 

22,81 ± 3,14 let, s průměrnou tělesnou hmotností 61,34 ± 9,90 kg, průměrnou tělesnou 

výškou 165,13 ± 5,51 cm a s průměrným BMI 22,51 ± 3,75. Průměrně se modernímu 
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tanci věnují 13,16 ± 5,63 let a trénují 5,13 ± 3,67 hodin týdně. Obecně se tanci věnují 

průměrně 14,41 ± 5,43 let. Deset ze šestnácti tanečnic se tanci věnuje soutěžně, pět z nich 

se mu věnuje v rámci divadelních představení a jedna tanečnice ve škole i v divadle. 

Pouze modernímu tanci se věnuje deset ze šestnácti tanečnic. Tři tanečnice se věnují 

i street dance (v intenzitě 1 hod, 2 hod týdně a nepravidelně), dále se vždy jedna tanečnice 

věnuje lindy hop (swing, nepravidelně), poledance (1 hod týdně), akrobacii (6 hod týdně), 

standardnímu a latinsko-americkému tanci (2 hod týdně). Dále se čtyři tanečnice věnují 

józe, jedna se věnuje karate a několik dalších tanečnic se také věnuje fitness, pilates, 

zimním sportům, horské turistice či boulderingu. Častost provádění a intenzita tady 

nebyla zjišťována. Určitou formu kompenzace provozuje sedm ze šestnácti tanečnic 

(43,75 %).  

Kontrolní skupinu tvořilo 11 nesportovkyň, které se pravidelně nevěnují žádné 

sportovní aktivitě průměrného věku 24,05 ± 1,94 let, s průměrnou tělesnou hmotností 

59,11 ± 7,32 kg, průměrnou tělesnou výškou 165,64 ± 6,97 cm a průměrným BMI 

21,49 ±1,98. 

Před zařazením do výzkumu všechny probandky podepsaly informovaný souhlas 

(příloha č. 2), kde byly seznámeni s průběhem a účelem měření a formou zveřejnění 

výsledků. Výzkum byl schválen Etickou komisí FTVS UK pod jednacím číslem 195/2019 

(příloha č. 1). 

4.3 Metody sběru dat 

 K získaní anamnestických dat bylo využito dotazníkové šetření. V dotazníku byly 

také zodpovězeny otázky týkající se zkušeností s tancem. Anamnestický dotazník je 

přiložen jako příloha č. 3. 

 K hodnocení funkce hlubokého stabilizačního systému páteře byla použita 

testovací baterie sedmi testů dle Koláře, vytvořená pro účely této práce. 

 K hodnocení dynamické posturální stability byla použita dynamická počítačová 

posturografie, a to přístroj NeuroCom Smart EquiTest v Laboratoři UK FTVS a jeho 

sedm základních testů: Senzory organization test, Motor control test, Limits of stability 

test, Adaptation test, Weight bearing/squat, Rhytmic weight shift, Unilateral stance test. 

 Všechny testy byly prováděné v Laboratoři UK FTVS. 
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4.4 Postup měření 

 Probandky nejdříve podepsaly informovaný souhlas a vyplnily dotazník 

s anamnestickými údaji a tanečnice také dotazník s otázkami ohledně tanečních 

zkušeností.  

4.4.1 Testování hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

 Pro účely diplomové práce byla vytvořena baterie sedmi testů hlubokého 

stabilizačního systému dle Koláře. Testování probíhalo ve spodním prádle. Každý test byl 

proveden třikrát.  

 Dále je popsána výchozí poloha, provedení, sledované faktory, fyziologické 

provedení a projevy poruchy stabilizace u všech sedmi testů a také instrukce, které byly 

probandům zadávány. Fotografie fyziologického provedení a projevů poruch stabilizace 

jsou přiložené jako obrázky č. 8–23 v příloze č. 6. 

4.4.1.1 Extenční test (Kolář, Lewit, 2005; Kolář, 2006, ©2007, 2009) 

Výchozí poloha: leh na břiše, horní končetiny podél těla ve středním postavení (nebo 

pokrčené a opřené o předloktí), hlava opřená o čelo. 

Provedení: testovaný zvedne hlavu nad podložku a provede plynulou extenzi horní 

hrudní páteře po obratel Th5. 

Sledované faktory: vyváženost aktivace zádových svalů, laterální skupiny břišních svalů 

a ischiokrurálního svalstva, aktivace m. triceps surae, postavení a souhyb lopatek a reakce 

pánve. 

Fyziologické provedení: aktivují se extenzory páteře a laterální skupina břišních svalů, 

pánev zůstává ve středním postavení, nepřeklápí se do anteverze, opora je v úrovni 

symfýzy, ischiokrurální svaly a m. triceps surae se aktivují jen minimálně, testovaný je 

dokáže při extenzi páteře relaxovat, lopatky zůstávají v abdukci a v kaudálním postavení. 

Projevy poruchy stabilizace: 

- výrazná aktivita paravertebrálních svalů s maximem v dolní hrudní a horní bederní 

oblasti páteře, 

- nedostatečná extenze střední hrudní páteře a přehnaná extenze Th/L přechodu, 

- žádná nebo nízká aktivace laterální skupiny břišních svalů, konvexní vyklenutí 

laterální skupiny břišních svalů především v dolní části, 
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- konkávní vtažení oblasti tenké aponeurózy začátku m. transversus abdominis, 

- anteverze pánve, přesun opory kraniálně do oblasti pupku, 

- addukce a elevace lopatek, zevní rotace jejich dolních úhlů, 

- nadměrná aktivita ischiokrukálních svalů, aktivita m. triceps surae. 

Instrukce: Položte se na břicho, horní končetiny nechte natažené podél těla, hlavu opřete 

o čelo. Z této polohy zvedněte hlavu nad podložku a proveďte mírný záklon trupu. 

4.4.1.2 Test flexe trupu (Kolář, Lewit, 2005; Kolář, 2006, ©2007, 2009) 

Výchozí poloha: leh na zádech, horní končetiny podél těla, dolní končetiny extendované. 

Provedení: testovaný pomalu flektuje krk a postupně i trup jako by se chtěl plynule 

posazovat, stačí po odlehčení dolních úhlů lopatek. 

Sledované faktory: testující palpuje dolní nepravá žebra v medioklavikulární čáře 

a hodnotí jejich souhyb, sledujeme chování hrudníku. 

Fyziologické provedení: při flexi krku se aktivují břišní svaly, hrudník zůstává 

v kaudálním postavení, při flexi trupu se aktivuje laterální skupina břišních svalů.  

Projevy poruchy stabilizace: 

- kraniální synkinéza hrudníku a klíčních kostí při flexi hlavy, hrudník se nastavuje do 

inspiračního postavení, předsun hrudníku vlivem zvýšené extenze v Th/L přechodu, 

- laterální pohyb žeber, konvexní vyklenutí laterální skupiny břišních svalů při flexi 

trupu, 

- nádechové postavení hrudníku během flexe trupu, 

- diastáza břišní, 

- hyperaktivita m. rectus abdominis, kraniální posun umbilicu kvůli hyperaktivitě horní 

části m. rectus abdominis, 

- vtažení v oblasti tříselných kanálů (inverzní funkce bránice, která má punctum fixum 

na centrum tendineum). 

Instrukce: Lehněte si na záda, horní končetiny nechte podél těla, dolní končetiny mějte 

natažené. Zvedněte a předkloňte hlavu a poté i zvedejte i trup, jako byste se chtěl 

posazovat, než řeknu stop. Pomalu, plynule, bez švihu a bez pomoci rukou.  
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4.4.1.3 Test extenze v kyčlích (Kolář, 2006, 2009) 

Výchozí poloha: leh na břiše, horní končetiny podél těla, hlava opřená o čelo, dolní 

končetiny extendované.  

Provedení: testovaný provede extenzi v kyčelních kloubech proti odporu testujícího, 

extenzi neprovádí maximální silou.  

Sledované faktory: podíl svalové aktivity gluteálních svalů, extenzorů páteře, 

ischiokrukálních svalů a laterální skupiny břišních svalů.  

Fyziologické provedení: zapojují se gluteální svaly. 

Projevy poruchy stabilizace:  

- nezapojují se gluteální svaly a laterální skupina břišní svalů, 

- prohloubení bederní lordózy, 

- anteverze pánve, 

- kyfotizace oblasti Th/L přechodu a hrudní páteře, nadměrná aktivaci extenzorů páteře 

v Th/L přechodu, 

- přenesení opory kraniálně, 

- konkávní vtažení oblasti pod žebry laterálně od paravertebrálních svalů, 

- konvexní vyklenutí laterální skupiny břišních svalů. 

Instrukce: Lehněte si na břicho, horní končetiny mějte podél těla, hlavu opřete o čelo. 

Zanožte obě natažené dolní končetiny proti mému odporu, neprovádějte zanožení 

maximální silou.  

4.4.1.4 Test elevace paží (Kolář, ©2007) 

Výchozí poloha: leh na zádech (nebo stoj), horní končetiny podél těla, dolní končetiny 

extendované, hrudník v kaudálním postavení. 

Provedení: testovaný pomalu zvedá extendované paže do flexe 120° v ramenních 

kloubech. 

Sledované faktory: pohyb hrudníku. 

Fyziologické provedení: hrudník zůstane v kaudálním postavení při flexi paží v plném 

rozsahu. 
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Projevy poruchy stabilizace: 

- nádechové postavení hrudníku, kraniální posun hrudníku, 

- hyperextenze v Th/L přechodu, 

- hyperaktivita horní části m. rectus abdominis. 

Instrukce: Položte se na záda, horní končetiny nechte podél těla. Zvedejte natažené horní 

končetiny nahoru, dokud neřeknu stop (ukázka rozsahu pohybu). Nyní pohyb zopakujte.  

4.4.1.5 Test flexe v kyčli (varianta vsedě) (Kolář, 2006, ©2007, 2009) 

Výchozí poloha: sed na okraji stolu, stehna celou plochou na lehátku, bérce volně visí, 

horní končetiny volně položené na podložce, testovaný se o ně neopírá, páteř napřímená. 

Provedení: Testovaný flektuje DK v kyčelním kloubu proti gravitaci nebo mírnému 

odporu testujícího. Testující palpuje Th/L přechod a laterální porci břišních svalů pod 

dolními žebry (nebo palpuje v inguinální krajině pod tříselnými kanály).  

Sledované faktory: aktivace břišních svalů v inguinální oblasti, souhyb páteře a pánve, 

koordinace aktivity břišních svalů. 

Fyziologické provedení: testovaný zvýší nitrobřišní tlak proti palpaci. 

Projevy poruchy stabilizace: 

- hyperaktivita paravertebrálních svalů, horní části m. rectus abdominis, 

- žádná nebo minimální aktivita laterální porce břišních svalů při palpaci, 

- v inguinální krajině se nezvýší tlak proti palpaci, nedojde k vyklenutí – to svědčí 

o převaze extenzorů páteře nad aktivitou břišních svalů, která je nedostatečná, 

- anteverze pánve, kraniální tažení pánve aktivitou m. quadratus lumborum, 

- laterální posun (ke straně flektované kyčle) nebo mírná extenze Th/L přechodu, 

laterální vychýlení umbilicu, 

- ventrální a kraniální posun hrudníku. 

Instrukce: Posaďte se na kraj lehátka tak, že se ho dotýkáte celou zadní plochou stehen, 

horní končetiny nechte volně podél těla, neopírejte se o ně. (Proti mému odporu) 

nadzvedněte celou dolní končetinu od lehátka. Vystřídejte strany.  
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4.4.1.6 Test v poloze medvěd (Kolář, 2009) 

Výchozí poloha: klek na čtyřech s oporou o dlaně, kolena a bérce, hlezenní klouby jsou 

v plantární flexi, opora o dolní končetiny je v šíři ramen. 

Provedení: testovaný provede dorsální flexi v hlezenních kloubech, opře se o přední část 

chodidel (hlavičky prvního a pátého metatarsu), postupně nadzvedává kolena a dostává 

se do polohy v opoře o dlaně a přední části chodidel, páteř by měla zůstat napřímená. 

Sledované faktory: postavení jednotlivých segmentů a způsob opory při nekorigovaném 

zaujetí polohy. 

Fyziologické provedení: zápěstí, loketní klouby, ramenní klouby a lopatky jsou 

v centrovaném postavení, dlaně se opírají o podložku celou plochou rovnoměrně, lopatky 

jsou v kaudálním postavení fixované k hrudníku, páteř je napřímená, hlava v prodloužení 

páteře. Hlezenní, kolenní a kyčelní klouby jsou v centrovaném postavené v jedné ose, 

střed kolen směřuje nad středy nohou, tedy nad třetí prsty, opora o nohu je rovnoměrně 

rozprostřena mezi hlavičku prvního a pátého metatarsu. 

Projevy poruchy stabilizace: 

- reklinace hlavy, 

- kyfotizace hrudní a bederní páteře, 

- elevace lopatek, jejich odstávání od hrudníku, zevní rotace dolních úhlů lopatek, 

- vnitřní rotace v ramenních kloubech, 

- opora ruky více v oblasti hypothenaru, 

- femury ve vnitřně rotačním postavení, kolenní klouby mimo střed nohy, nerovnoměrná 

opora o přední část nohy. 

Instrukce: Zaujměte polohu na čtyřech, opřete se o dlaně, kolena a bérce. Zapřete se 

o špičky nohou, zvedněte kolena asi 20 centimetrů od podložky.  

4.4.1.7 Test hlubokého dřepu (Kolář, 2009) 

Výchozí poloha: stoj, dolní končetiny na šíři ramen. 

Provedení: testovaný ze stoje pomalu provede hluboký dřep, ramena a kolena 

nepřesáhnou rovinu vymezenou přední částí nohy. 

Sledované faktory: postavení páteře, pánve, kolenních kloubů, zatížení chodidel. 
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Fyziologické provedení: páteř zůstává napřímená, lumbosakrální přechod je 

v centrovaném postavení, nedochází k překlápění pánve, středy kolen směřují nad 

podélnou osu třetího metatarsu po celou dobu dřepu opora nohy je rovnoměrně rozložena 

na celé chodidlo a prsty. 

Projevy poruchy stabilizace: 

- lordotizace nebo kyfotizace páteře, 

- anteverze nebo retroverze pánve, 

- extenze krční páteře, zvýšení napětí extenzorů krční páteře, 

- elevace ramen, zvýšení napětí horních částí trapézových svalů, 

- středy kolenních kloubů směřují mediálně od třetího metatarsu, 

- opora na mediálním okraji nohy, 

- při výraznějších projevech insuficience není jedinec schopný dřep za popsaných 

podmínek provést. 

Instrukce: Postavte se s nohama na šíři ramen. Proveďte hluboký dřep. 

Hodnocení testů 

3 body – testovaný je schopen provést úkol bez projevů poruch stabilizace 

2 body – během testu je patologie přítomná mírně nebo není přítomná po celou dobu 

provádění testu 

1 bod – během testu je patologie výrazná nebo je přítomná po celou dobu provádění testu 

 Výsledky testů (bodové hodnocení) byly zapisovány do záznamového archu 

(příloha č. 4). Přidělené body za jednotlivé testy byly sečteny. Každý testovaný mohl 

celkem získat minimálně 7 bodů a maximálně 21 bodů. 
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4.4.2 Měření posturální stability  

 Dále probíhalo měření statické i dynamické posturální stability na přístroji 

NeuroCom® Smart EquiTest v Laboratoři UK FTVS. 

Přístroj Smart EquiTest využívá dynamometrické silové plošiny, schopné 

translačního a rotačního pohybu ke kvantifikaci vertikálních sil na plošinu působících 

skrze plosky nohou vyšetřovaného člověka. Ze sil vypočítává pozice a pohyby COG 

pacienta během testování konkrétních testovacích protokolů. Jednotlivé protokoly 

obsahují testování na stabilní i nestabilní desce, se statickým či pohybujícím se okolím 

a se zavřenýma či otevřenýma očima. Různou kombinací těchto možností je možné různě 

ovlivnit somatosenzorické, vizuální i vestibulární informace, sloužící ke kontrole postury 

a tím vyšetřovat či trénovat různé oblasti senzorického či motorického postižení 

(NeuroCom International, Inc, ©2008; Natus Medical Incorporated, ©2018). 

Celý přístroj se skládá z několik komponent (NeuroCom International, Inc, ©2008): 

- dynamická dualní silová deska (se schopností rotačního a translačního pohybu), 

- pohyblivé okolí (ze tří stran) s 15” LCD displejem a možností osvětlení, 

- bezpečností popruhy připevněné ke konstrukci přístroje, 

- softwarová sada NeuroCom® Balance Manager®, 

- pojízdný počítač s operačním systémem Windows, 17” monitor, bezdrátová myš 

a barevná tiskárna, 

- pomůcky pro možnosti modifikace testů (pěnová deska, bloky, úseče a další). 

Testovací přístroj má celkové rozměry 135x155x239 cm. Silová plošina může 

rotovat v rozsahu ±10° a s maximální rychlostí 50°/s. Translační pohyb má maximální 

anterio-posteriorní posun ±6,35 cm a rychlost 15 cm/s. Okolí může rotovat s rozsahem 

±10° s maximální rychlostí 15°/s. Maximální výška vyšetřovaného je 203 cm a hmotnost 

200 kg a přístroj celkem váží 352 kg (NeuroCom International, Inc, ©2008).  
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Obrázek č. 3: NeuroCom Smart EquiTest v Laboratoři UK FTVS (archiv autora) 

Testování probíhalo naboso, v oblečení, které umožňuje volný pohyb. Před 

samotným provedením testů byl testovaný zajištěn závěsným systémem přístroje, který 

musí být nastavený tak, aby bránil pádu při ztrátě rovnováhy během testu, ale zároveň 

umožňoval přirozený pohyb (zajištění testovaného je zobrazeno na obrázku č. 24 

v příloze č. 7). Dále byla nastavena poloha nohou na kontaktní desce podle daného testu 

dle instrukcí přístroje. Šířka stoje je stanovena podle výšky testovaného. Po nastavení 

správného postavení pat si může testovaný nohy lehce vytočit, pokud je mu to 

pohodlnější, ale poloha pat musí zůstat stejná (Concordia University, 2015). Poté bylo 

provedeno všech sedm základních testů. 

4.4.2.1 Standardizované vyšetřovací protokoly 

 Systém Smart EquiTest obsahuje několik standardizovaných protokolů. Každý 

z testů by měl být proveden více než jedenkrát, standardně třikrát, jak to bylo i v této 
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práci. Výsledky testů jsou porovnávány s normou pro daný věk testovaného (Concordia 

University, 2015): 

• Sensory Organization Test (SOT), 

• Motor Control Test (MCT), 

• Adaptation Test (ADT), 

• Weight Bearing/Squat (WBS), 

• Unilateral Stance (UST), 

• Limits of Stability (LOS), 

• Rhythmic Weight Shift (RWS). 

Sensory Organization Test (SOT) 

Tento test hodnotí schopnost senzorické organizace, tedy schopnost efektivně 

vyhodnotit informace z jednotlivých senzorických systémů k udržení rovnováhy. Pokud 

je informace z jednoho senzorického systému nepřesná, je utlumená a do funkce přichází 

systém, který přináší přesné informace. V tomto testu jsou kombinací různých podmínek 

přinášeny nepřesné informace z jednotlivých systémů, a je tedy testována schopnost 

využití těch ostatních. Jedná se o kombinaci otevřených a zavřených očí, stabilní či 

pohybující se plošiny a stabilního či pohybujícího se okolí. Tím je možné zjistit v jakém 

systému je u testovaného problém. Kombinace podmínek u šesti testovaných situací je 

uvedena v následující tabulce č. 1. Každá trvá 20 sekund a je testována třikrát (Natus 

Medical Incorporated, ©2013, Concordia University, 2015). 

Tabulka č. 1: Sensory organization test – 6 testovaných podmínek 

Condition Zrak Podložka Systém v nevýhodě Testovaný systém 

1 oči otevřené stabilní - somatosenzorický 

2 oči zavřené stabilní zrak somatosenzorický 

3 pohyb okolí stabilní zrak somatosenzorický 

4 oči otevřené nestabilní somatosenzorický zrak 

5 oči zavřené nestabilní somatosenzorický + zrak vestibulární 

6 pohyb okolí nestabilní somatosenzorický + zrak vestibulární 

 

Pohyb okolí i podložky je dán přirozeným kýváním testovaného. Podložka (okolí) 

se při daných testech jakoby „uvolní“ a zintenzivňuje kývání testovaného. Pokud je okolí 
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pohyblivé, informace ze zrakového aparátu jsou nepřesné. Pokud je podložka pohyblivá, 

informace ze somatosenzorického systému jsou nepřesné. V testu jsou postupně 

izolovány jednotlivé senzorické systémy pro objektivní kvantifikaci jejich využití při 

udržování rovnováhy (Natus Medical Incorporated, ©2013). 

 Proband je během testu instruován k co nejstabilnějšímu stoji, horní končetiny má 

podél těla, oči zavřené či otevřené podle aktuální situace (Concordia University, 2015). 

 Pro každý pokus je vypočítáno equilibrium score (ES). Při jeho výpočtu je 

porovnáván úhlový rozdíl mezi pohybem COG testovaného a teoretickým maximálním 

úhlovým náklonem, který je 8° do anteriorního směru a 4,5° do posterorního směru, tedy 

celkem 12,5°. To je pak vyjádřeno v obrácené procentuální hodnotě v rozsahu 0–100 %. 

ES blížící se 0 % znamená, že pohyb COG během testu se blížil teoretickým limitům 

stability. Hodnoty blížící se 100 % znamenají perfektní stabilitu, tedy malé pohyby COG. 

0 % znamená pád. Průměrná hodnota ES je stanovená jako composite a vypovídá 

o celkové senzorické organizaci testovaného (Natus Medical Incorporated, ©2013).  

 Dále je vyhodnocena schopnost využití vstupních informací ze tří systémů 

samostatným skóre senzory organization. Je stanoveno somatosensory (SOM), vestibular 

(VEST) a visual (VIS) ratio a dále míra využívání informací ze zrakového systému, i přes 

jejich nepřesnost (při pohybu okolí) – PREF (Natus Medical Incorporated, ©2013). 

Přístroj také vyhodnocuje strategy score (SS), které ukazuje na kotníkovou nebo 

kyčelní strategii stabilizace, tedy poměr pohybu v hlezenních nebo kyčelních kloubech. 

Pohyby v hlezenních kloubech se vztahují k nízkým frekvencím (pod 0,5 Hz), výsledná 

akcelerace a smykové tření jsou malé. Pohyby v kyčelních kloubech jsou rychlé, tedy 

generují větší smykové tření, které má také vyšší frekvenci (1 Hz a vyšší). SS je 

vypočítáno porovnáním hrotů amplitudy oscilace smykového tření vůči maximálnímu 

smykovému tření, které je 11,4 kg (25 lb). Výsledkem jsou procenta, kdy skóre blížící se 

100 znamená malé smykové tření, tedy kotníkovou strategii a skóre blížící se 0 znamená 

maximální smykové tření, tedy kyčelní strategii. Normální je používání kotníkové 

strategie, kyčelní strategie je efektivní korekce, když se COG blíží limitům stability. 

Vysoké SS koresponduje s vysokým ES (Natus Medical Incorporated, ©2013, ©2014; 

Concordia University, 2015; Chow et al., 2016). 

Také je v tomto testu vyhodnoceno COG alignment, které reflektuje pozici COG 

testovaného relativně vůči centru opory ve středu nohy. Je uváděné ve stupních a určuje 
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kvadrant, ve kterém testovaný má nejvíce opory. U testovaného je potom vyšší riziko 

instability a také menší limity stability do směru, do kterého je COG vychýleno (Natus 

Medical Incorporated, ©2013).  

Motor Control Test (MCT) 

 Tento test hodnotí automatickou komponentu motorické kontroly stability. 

Hodnotí schopnost testovaného rychle a automaticky reagovat a vyrovnávat nečekaný 

externí stimulus, kterým je při tomto testu posun plošiny v posteriorním a anteriorním 

směru do malého, středního a velkého rozsahu. Rychlost posunu plošiny je přizpůsobená 

výšce testovaného a je ve stupních náklonu za sekundu (Natus Medical Incorporated, 

©2013).  

Proband je během testu instruován k co nejstabilnějšímu stoji, oči má otevřené. 

Pohyb plošiny se opakuje třikrát v každé velikosti posunu, a to nejdříve posteriorním, 

poté anteriorním směrem (Concordia University, 2015). 

Hodnota weight symmetry ukazuje rozložení hmotnosti na dolních končetinách 

během aktivní odpovědi. Hodnota 100 znamená dokonale symetrické rozložení 

hmotnosti, nižší než 100 větší zatížení LDK a vyšší než 100 větší zatížení PDK (Natus 

Medical Incorporated, ©2013; Concordia University, 2015). 

Latency je čas v milisekundách od pohybu plošiny do počátku aktivní silové 

odpovědi dolních končetin, přičemž pro každou DK je latence měřena samostatně. 

Počátek aktivní odpovědi se zaznamená při výrazné změně pozice COG. Čím je latence 

nižší, tím testovaný dokáže rychleji reagovat. Přirozeně jsou pro větší rozsah pohybu 

plošiny latence vyšší, ale neměly by přesáhnout 190 ms. Ze všech latencí je také 

vypočítána kompozitní latence – composite (Natus Medical Incorporated, ©2013; 

Concordia University, 2015). 

Hodnota amplitude scaling ukazuje na schopnost adekvátní aktivní silové 

odpovědi pro daný stupeň pohybu plošiny. Aktivní silová odpověď je asi dvakrát větší 

než moment síly vytvořený posunem plošiny, přičemž odpověď může být nedostatečná 

nebo nadměrná. Hodnota je měřená zvlášť pro každou DK a zvyšuje se s větším posunem 

plošiny. Strength symmetry ukazuje symetričnost síly odpovědi každé DK. Hodnota 100 

znamená symetrickou odpověď, nižší než 100 znamená silnější odpověď levé a vyšší než 

100 silnější odpověď pravé DK (Natus Medical Incorporated, ©2013; Concordia 

University, 2015).  
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Adaptation Test (ADT) 

 ADT hodnotí adaptační komponentu motorické kontroly stability, tedy schopnost 

testovaného přizpůsobit se nečekaným změnám v orientaci plošiny při opakovaném 

testování. Plošina se naklání v rozsahu 8° v obou směrech (toes-up a toes-down) během 

400 ms, tedy rychlostí 20°/s a test je vyšetřován pětkrát pro každý směr, vždy se stejným 

rozsahem náklonu plošiny (Natus Medical Incorporated, ©2013, ©2014; Concordia 

University, 2015). 

 Proband je opět instruován k co nejstabilnějšímu stoji, horní končetiny má podél 

těla, oči otevřené (Concordia University, 2015). 

 Výsledkem je sway energy score, tedy velikost reakční síly vyvinutá probandem 

pro udržení polohy. Při opakovaném testování by jedinec měl snižovat množství energie 

potřebné k udržení polohy, tedy tato hodnota by se měla snižovat (Natus Medical 

Incorporated, ©2013, ©2014; Concordia University, 2015). 

Weight Bearing/Squat (WBS) 

 Tento test hodnotí symetrii rozložení zatížení dolních končetin při flexi 

v kolenních kloubech 0°, 30°, 60° a 90°. Výsledkem je WB symmetry score, které 

v procentech udává rozložení zatížení končetin. Test probíhá za zrakové kontroly (Natus 

Medical Incorporated, ©2013, ©2014; Concordia University, 2015). 

Unilateral Stance (UST) 

 Jedná se o test hodnotící stabilitu při stoji na jedné dolní končetině s otevřenýma 

a zavřenýma očima. Test začíná stojem na LDK za zrakové kontroly, poté bez zrakové 

kontroly, poté se stejná situace opakuje na PDK. Každý test je proveden třikrát a trvá 10 s 

(Natus Medical Incorporated, ©2014; Concordia University, 2015). 

Výsledkem je mean COG sway velocity, tedy průměrná rychlost pohybu COG ve 

stupních za sekundu, vypočítaná z velikosti vychýlení COG a doby trvání testu – 10 s. 

Nižší rychlost znamená lepší stabilitu. Dále je v procentech udáván poměr rychlostí na 

pravé a levé DK, tedy o kolik je v procentech jedna končetina stabilnější než druhá (Natus 

Medical Incorporated, ©2014; Concordia University, 2015). 

Limits of Stability (LOS) 

 Tento test hodnotí, jak daleko je testovaný schopen záměrně přesunout svoje COG 

bez ztráty rovnováhy. Při testu proband naklání svoje tělo (COG) do osmi zadaných 
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směrů: dopředu, šikmo doprava dopředu, doprava, šikmo doprava dozadu, dozadu, šikmo 

doleva dozadu, doleva, šikmo doleva dopředu, přičemž nesmí odlepit chodidla od 

plošiny, ukročit nebo se opřít rukou o stěnu. Snaží se svoje COG, které je na displeji před 

ním zobrazené jako modrý panáček, po zaznění tónu co nejrychleji přesunout do 

příslušného čtverečku (nebo alespoň co nejblíže k němu) a setrvat, než zazní tón znovu. 

Směry jdou postupně po směru hodinových ručiček a na každý směr má proband osm 

sekund. Teoretické limity stability, a tedy vzdálenost čtverečků od středu, jsou stanovené 

dle výšky testovaného a převedené na úhlovou vzdálenost od vertikály, kdy se 

předpokládá, že u zdravého jedince tvoří limity stability elipsu. Do anteriorního směru se 

dokáže od vertikály odklonit v rozsahu 8°, do posteriorního směru 4,5° a do každé strany 

8°. Výsledkem je pět hodnot (Natus Medical Incorporated, ©2013, ©2014; Concordia 

University, 2015). 

 Reaction time udává čas v sekundách od zaznění signálu pro pohyb po iniciaci 

aktivního pohybu testovaného. Čím je čas kratší, tím rychleji dokáže testovaný reagovat, 

a tedy tím lepší (Natus Medical Incorporated, ©2013; Concordia University, 2015).  

 Movement velocity je průměrná rychlost pohybu COG do daného směru udávaná 

ve stupních za sekundu. Do výpočtu není použito prvních a posledních 5 % pohybu, aby 

se nepočítalo s akcelerací a decelerací pohybu. Čím je rychlost vyšší, tím lepší (Natus 

Medical Incorporated, ©2013; Concordia University, 2015). 

 Endpoint excursion je vzdálenost, kterou testovaný dosáhl během prvního pohybu 

směrem k cíli, než trajektorie COG změnila směr a je udávaná v procentech vzdálenosti 

mezi body. Maximum excursion je největší vzdálenost, které testovaný dosáhl, uváděná 

opět v procentech (Natus Medical Incorporated, ©2013; Concordia University, 2015). 

 Directional control ukazuje na přesnost pohybu směrem k terči. Porovnává pohyb 

vykonaný směrem k terči vůči pohybům směrem od terče. Hodnota 100 % znamená 

perfektní přímost pohybu směrem k terči (Natus Medical Incorporated, ©2013; 

Concordia University, 2015). 

Rhytmic Weight Shift (RWS) 

 Tento test kvantifikuje schopnost testovaného rytmicky přenášet těžiště zprava 

doleva a zepředu dozadu v úseku mezi dvěma body, které odpovídají 50 % jeho 

teoretických limitů stability. Test je prováděn ve třech rychlostech, a to v tempu 3 s, 2 s 

a 1 s od doteku jednoho bodu k dotyku druhého bodu. Testovaný se snaží své COG 
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pohybovat stejně jako se pohybuje ikona slunce na obrazovce před ním (Concordia 

University, 2015). 

Výsledkem testu je hodnota directional control, která procentuálně ukazuje přímost 

pohybu COG mezi dvěma body, a dále hodnota on-axis movement velocity, která ukazuje 

průměrnou rychlost pohybu COG ve stupních za sekundu a měla by být co nejblíže 

rychlosti pohybu ikony. Nesprávně je příliš vysoká nebo příliš nízká rychlost (Natus 

Medical Incorporated, ©2013, ©2014). 

4.5 Analýza a zpracování dat 

Data z měření dynamické posturální stability byla zaznamenávána do systému 

NeuroCom Balance Manager software. Poté byla společně s daty z dotazníků 

a z testování hssp dle Koláře zpracována v Microsoft Excel 2016 do tabulek. Pro obě 

skupiny (tanečnice = T, nesportovkyně = N) byl určen průměr a směrodatná odchylka 

(SD). Anamnestická data obou skupin a objem tréninku tanečnic byla vyhodnocena 

pomocí průměrů a SD, ostatní data z dotazníku jsou vyhodnocena pomocí procentuálního 

zastoupení odpovědí „ano“ či „ne“ nebo slovním vyhodnocením.  

Byly vyhodnoceny rozdíly mezi skupinami v jednotlivých testech hssp a v celkovém 

skóre, dále v testech SOT, LOS, MCT, RWS, UST. Normalita rozložení dat byla 

testována pomocí Shapiro-Wilkova testu. Dle parametričnosti rozložení dat byla poté 

zvolená statistická metoda. Pro normálně rozložená data byl použit parametrický t-test, 

pro nenormálně rozložená data neparametrický Mann-Whitneyho test. Pro vyhodnocení 

výsledků z obou testů byla hladina statistické významnosti stanovena na  = 0,05, 

přičemž byla vždy stanovena nulová hypotéza, že mezi skupinami neexistuje rozdíl 

(H0: T = N, p > 0,05) a alternativní hypotéza, že mezi skupinami rozdíl je (H1: T = N, 

p < 0,05). 

Pomocí průměrných hodnot a směrodatných odchylek byla určena věcná (klinická) 

významnost pomocí výpočtu Hedgesova g (effect size – ES), které udává velikosti rozdílu 

mezi skupinami pro skupiny s různým počtem probandů. 

Dále byla pomocí Spearmanova korelačního koeficientu (Spearmanův koeficient 

pořadové korelace, rs) vypočítána korelace mezi celkovým skóre v testech hssp dle Koláře 

a několika hodnotami z testů SOT, LOS, MCT a UST. Statistická významnost korelace 

byla vyhodnocena t-testem a porovnána s kvantily Studentova rozdělení pro n–2 a t1–/2, 

kdy  = 0,05. 



 

62 

  

5 VÝSLEDKY 

V této kapitole jsou zpracovány výsledky dotazníkového šetření, testování hssp dle 

Koláře a testování posturální stability na dynamickém počítačovém posturografu 

NeuroCom Smart EquiTest. Data jsou porovnána mezi skupinami a jsou pro přehlednost 

zpracována do tabulek a grafů.  

V tabulkách je tučně zvýrazněná p-hodnota, která splňuje podmínku p  0,05, a tedy 

ukazuje na statisticky významný výsledek. P-hodnoty pro parametricky rozložená data 

byly počítány pomocí t-testu, pro neparametricky rozložená data pomocí 

Mann-Whitneyho testu – ty jsou označené *. Tučně je také zvýrazněna „lepší“ průměrná 

hodnota pro porovnání mezi skupinami. 

Klinická (věcná) významnost (Hedgesovo g, effect size – ES) je vyznačena pomocí 

zabarvení buněk v tabulkách. Rozmezí hodnot je slovně vyjádřeno jako žádná, malá, 

střední a velká věcná významnost (Cohen, 1988; Soukup, 2013). Hodnocení je uvedené 

v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Barevné označení buněk dle hodnot věcné významnosti 

Hodnota Hedgesova g 0–0,2 0,2–0,5 0,5–0,8 >0,8 

Klinická významnost žádná nízká střední velká 

 

V tabulce č. 3 jsou uvedena anamnestická data obou skupin probandů. Statisticky 

významně se mezi skupinami liší věk. U věku, váhy a BMI je nízká klinická významnost 

rozdílu. 

Tabulka č. 3: Anamnestické údaje skupiny tanečnic (n = 16) a nesportovkyň (n = 11) 

 Tanečnice  Nesportovkyně 

p-hodnota  ES   průměr (SD) průměr (SD) 

Věk (roky) 22,81 (3,14) 24,05 (1,94) 0,03* 0,46 

Váha (kg) 61,34 (9,90) 59,11 (7,32) 0,88* 0,25 

Výška (cm) 165,13 (5,51) 165,64 (6,97) 0,85 0,08 

BMI 22,51 (3,57) 21,49 (1,98) 0,94* 0,34 

Legenda: SD – směrodatná odchylka; p-hodnota – hladina významnosti, vypočtená 

t-testem, *vypočtená Mann-Whitneyho testem, tučně statisticky významná p-hodnota; ES 

– effect size (klinická významnost hodnocená Hedgesovým g), barevné vyznačení dle 

tabulky č. 2 
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V tabulce č. 4 jsou uvedeny tréninkové hodiny tanečnic v týdnu a dále doba, jakou 

se věnují modernímu tanci a tanci obecně v letech. 

Tabulka č. 4: Objem tréninku skupiny tanečnic 

 průměr (SD) minimum maximum medián 

Hod/týdně 5,13 (3,67) 2,0 18 4,25 

Roky moderní tanec 13,16 (5,63) 3,5 25 13,50 

Roky tanec 14,41 (5,43) 3,5 25 14,50 

Legenda: SD – směrodatná odchylka, hod/týdně – počet hodin tréninku moderního tance 

týdně, roky moderní tanec – doba, jakou se proband věnuje modernímu tanci v letech, 

roky tanec – doba, jakou se proband věnuje celkově tanci v letech 

5.1 Výsledky dotazníkového šetření 

Bolest zad v posledních 6 měsících se vyskytovala u 100 % probandů v obou 

skupinách. U skupiny tanečnic v 5 ze 16 (31,25 %) případů souvisela s tancem.  

5.2 Výsledky testování hssp dle Koláře 

V tabulce č. 5 je uvedeno bodové ohodnocení jednotlivých testů hssp dle Koláře 

a také celkové skóre z testů. Výsledky jsou porovnány mezi skupinami.  

Tabulka č. 5: Výsledky testování hssp dle Koláře bodovým ohodnocením 

Testování hssp dle Koláře – bodové ohodnocení 

  

Test 

Tanečnice Nesportovkyně 

p-hodnota ES průměr (SD) průměr (SD) 

extenční 2,25 (0,56) 1,55 (0,50) 0,01* 1,32 

flexe trupu 1,88 (0,70) 1,36 (0,48) 0,06* 0,83 

ext. v kyčlích 1,56 (0,61) 1,18 (0,39) 0,10* 0,72 

elevace paží 2,38 (0,70) 2,09 (0,67) 0,29* 0,42 

flexe v kyčli 1,75 (0,66) 1,36 (0,48) 0,14* 0,65 

medvěd 2,56 (0,50) 1,82 (0,57) 0,005* 1,41 

hluboký dřep 2,13 (0,60) 1,55 (0,78) 0,04* 0,86 

celkové skóre 14,50 (2,06) 10,91 (1,78) 0,0004* 1,84 

Legenda: SD – směrodatná odchylka; tučně zvýrazněná „lepší“ hodnota v porovnání 

mezi skupinami; p-hodnota – hladina významnosti, vypočtená t-testem, *vypočtená 

Mann-Whitneyho testem, tučně statisticky významná p-hodnota; ES – effect size (klinická 

významnost hodnocená Hedgesovým g), barevné vyznačení dle tabulky č. 2; hssp – 

hluboký stabilizační systém páteře; ext. – extenze 

Ve všech testech i v celkovém skóre byly tanečnice lepší než nesportovkyně. 

Statisticky významný rozdíl byl zjištěn u extenčního testu (p = 0,01), v testu v poloze 

medvěda (p = 0,005), v testu hlubokého dřepu (p = 0,04) a v celkovém skóre (p = 0,0004). 
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Velká klinická významnost byla zjištěna u stejných testů, a navíc v testu flexe 

trupu. Střední klinická významnost byla zjištěna u testu extenze v kyčlích a testu flexe 

v kyčli. U testu elevace paží byla klinická významnost nízká.  

Nejvíce bodů průměrně získaly tanečnice v testu v poloze medvěda, nejméně 

v testu extenze v kyčlích. Nesportovkyně průměrně získaly nejvíce bodů v testu elevace 

paží a nejméně v testu extenze v kyčlích. 

Následující sloupcový graf č. 1 ukazuje bodové ohodnocení jednotlivých testů hssp 

dle Koláře a také celkové skóre obou skupin. 

Graf č. 1: Testování hssp dle Koláře 
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5.3 Výsledky SOT 

V tabulce č. 6 je uvedené Equilibrium score pro všechny části testového protokolu 

SOT COND1–6 a také celkové skóre (Composite). Data jsou porovnána mezi 

skupinami. 

Tabulka č. 6: Výsledky Senzory organization testu – Equilibrium score 

Senzory organization test – Equilibrium score (%) 

Condition 

Tanečnice  Nesportovkyně   

p-hodnota 

 

ES průměr (SD) průměr (SD) 

COND1 95,13 (0,99) 95,03 (1,13) 0,83 0,09 

COND2 92,90 (1,68) 93,39 (2,13) 0,27* 0,27 

COND3 92,21 (2,57) 92,85 (2,55) 0,55 0,25 

COND4 87,94 (4,39) 85,61 (3,39) 0,13* 0,55 

COND5 68,48 (6,74) 69,67 (8,92) 0,72 0,15 

COND6 67,98 (9,77) 70,67 (11,69) 0,56 0,25 

Composite 81,25 (4,10) 81,55 (4,64) 0,87 0,07 

Legenda: SD – směrodatná odchylka; tučně zvýrazněná „lepší“ hodnota v porovnání 

mezi skupinami; p-hodnota – hladina významnosti, vypočtená t-testem, *vypočtená 

Mann-Whitneyho testem, tučně statisticky významná p-hodnota; ES – effect size (klinická 

významnost hodnocená Hedgesovým g), barevné vyznačení dle tabulky č. 2; COND1–6 – 

6 situací SOT, Composite – kompozitní (celkové) skóre 

 V COND1, kdy testovaný využívá především somatosenzorický systém, 

a COND4, kdy testovaný využívá především zrakový systém, měly lepší výsledek 

tanečnice, v COND2 a COND3, kdy testovaný využívá především somatosenzorický 

systém, a v COND5 a COND6, kdy testovaný využívá především vestibulární aparát měli 

lepší výsledky nesportovkyně. Composite score bylo také lepší u nesportovkyň. Žádný 

z rozdílů ale není statisticky významný.  

 Střední klinická významnost rozdílu se ukázala u COND4, kde dosahovala lepších 

výsledků skupina tanečnic. U COND2, COND3 a COND6, kde dosahovala lepších 

výsledků skupina nesportovkyň, byla klinická významnost rozdílu nízká. Rozdíl 

v COND1, COND6 a v Composite score byl klinicky nevýznamný. 
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 Sloupcový graf č. 2 ukazuje a porovnává Equilibrium score (ES, %) při všech šesti 

situacích (COND1–6) a také celkové skóre (Composite) u obou skupin. 

Graf č. 2: Senzory organization test – Equilibrium score  

 

 V tabulce č. 7 je uvedeno vyhodnocení senzorické analýzy SOT, tedy schopnosti 

využití jednotlivých systémů k udržení stability a také preference zraku i přes nepřesnost 

informací z něj přicházejících. Výsledky byly porovnány mezi skupinami. 

Tabulka č. 7: Výsledky Senzory organization testu – Senzorická analýza 

Senzory organization test – Senzorická analýza 

 

Tanečnice  Nesportovkyně    

p-hodnota 

  

ES průměr (SD) průměr (SD) 

Somatosenzory ratio 0,977 (0,016) 0,983 (0,019) 0,43* 0,35 

Vizual ratio 0,92 (0,04) 0,90 (0,04) 0,06* 0,58 

Vestibular ratio 0,72 (0,07) 0,73 (0,09) 0,71 0,16 

Vizual preference 0,99 (0,06) 1,00 (0,05) 0,69 0,16 

Legenda: SD – směrodatná odchylka; tučně zvýrazněná „lepší“ hodnota v porovnání 

mezi skupinami; p-hodnota – hladina významnosti, vypočtená t-testem, *vypočtená 

Mann-Whitneyho testem, tučně statisticky významná p-hodnota; ES – effect size (klinická 

významnost hodnocená Hedgesovým g), barevné vyznačení dle tabulky č. 2 

 Lepší využití somatosenzorického a vestibulárního systému vykazovala skupina 

nesportovkyň. Tanečnice lépe využívaly zrakový aparát. Větší zrakovou preferenci 

vykazovaly nesportovkyně. Žádné rozdíly ale nejsou statisticky významné. 
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 U vizual ratio, tedy využití zraku, je mezi skupinami rozdíl klinicky středně 

významný ve prospěch skupiny tanečnic. U somatosenzory ratio, tedy využití 

somatosenzorického systému je klinický významnost rozdílu nízká ve prospěch skupiny 

nesportovkyň. 

5.4 Výsledky MCT 

Tabulka č. 8 uvádí parametr Weight symmetry z testu MCT, která kvantifikuje 

symetrii rozložení hmotnosti na dolních končetinách během aktivní odpovědi na posun 

plošiny a ukazuje více zatíženou DK. 

Tabulka č. 8: Výsledky Motor control testu – parametr Weight symmetry – 

vyhodnocení zatíženější dolní končetiny 

Motor control test – Weight symmetry – vyhodnocení zatíženější DK  

Posun 

plošiny 

Tanečnice  Nesportovkyně  

průměr (SD) DK průměr (SD) DK 

SB 98,50 (6,11) LDK 95,00 (6,15) LDK 

MB 98,50 (6,47) LDK 93,91 (5,58) LDK 

LB 99,94 (5,80) LDK 94,36 (5,26) LDK 

SF 99,31 (5,05) LDK 95,18 (5,64) LDK 

MF 99,63 (5,50) LDK 99,45 (7,62) LDK 

LF  99,75 (6,23) LDK 96,09 (7,68) LDK 

Legenda: SD – směrodatná odchylka; DK – více zatěžovaná dolní končetina, LDK – levá 

dolní končetina, SB – small backward, MB – medium backward, LB – large backward, 

SF – small forward, MF – medium forward, LF – large forward (small – malý rozsah 

posunu, medium – střední rozsah posunu, large – velký rozsah posunu, backward – 

dozadu, forward – dopředu) 

Ve všech částech MCT, tedy při posunu plošiny vzad i vpřed do všech rozsahů je 

průměrná hodnota Weight symmetry nižší než 100, což znamená, že obě skupiny více 

zatěžovaly LDK. 
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V tabulce č. 9 je také zpracován parametr Weight symmetry. Míra symetričnosti 

rozložení hmotnosti na dolních končetinách byla vyhodnocena pomocí rozdílu hodnoty 

Weight symmetry od čísla 100 a to v absolutní hodnotě. Tabulka tedy ukazuje 

symetričnost rozložení hmotnosti na dolních končetinách (DKK) a porovnává jí mezi 

skupinami.  

Tabulka č. 9: Výsledky Motor control testu – parametr Weight symmetry – 

symetričnost rozložení váhy na DKK 

Motor control test – Weight symmetry – symetričnost rozložení váhy na DKK  

Rozdíl od 

hodnoty 100 

Tanečnice  Nesportovkyně      

průměr (SD) průměr (SD) p-hodnota ES 

SB 5,38 (3,28) 5,91 (5,28) 0,78 0,13 

MB 5,63 (3,35) 6,27 (5,38) 0,74 0,15 

LB 5,06 (2,84) 6,50 (4,72) 0,42 0,39 

SF 4,56 (2,26) 6,09 (4,23) 0,31 0,48 

MF 4,63 (3,00) 7,73 (5,40) 0,12 0,75 

LF  5,63 (2,69) 7,00 (5,03) 0,44 0,36 

Legenda: SD – směrodatná odchylka; tučně zvýrazněná „lepší“ hodnota v porovnání 

mezi skupinami; p-hodnota – hladina významnosti, vypočtená t-testem, *vypočtená 

Mann-Whitneyho testem, tučně statisticky významná p-hodnota; ES – effect size (klinická 

významnost hodnocená Hedgesovým g), barevné vyznačení dle tabulky č. 2; DKK – dolní 

končetiny, SB – small backward, MB – medium backward, LB – large backward, SF – 

small forward, MF – medium forward, LF – large forward (small – malý rozsah posunu, 

medium – střední rozsah posunu, large – velký rozsah posunu, backward – dozadu, 

forward – dopředu) 

Ve všech částech MCT, tedy při posunu plošiny vzad i vpřed do všech rozsahů 

měly symetričtěji rozloženou hmotnost na dolních končetinách tanečnice (menší rozdíl 

hodnoty Weight symmetry od 100). Rozdíly oproti skupině nesportovkyň ale nejsou 

statisticky významné.  

Středně klinicky významný byl rozdíl mezi skupinami při posunu plošiny vpřed 

do středního rozsahu, nízká klinická významnost vychází při posunu vpřed do malého 

a velkého rozsahu a posunu vzad do velkého rozsahu, kdy vždy tanečnice měly rozložení 

hmotnosti symetričtější.  
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Tabulka č. 10 uvádí parametr Strength symmetry z testu MCT, která kvantifikuje 

symetrii aktivní odpovědi dolních končetin na posun plošiny a ukazuje, která končetina 

reaguje větší silou. 

Tabulka č. 10: Výsledky Motor control testu – Strength symmetry – vyhodnocení DK se 

silnější aktivní odpovědí 

Motor control test – Strength symmetry – vyhodnocení DK se silnější aktivní 

odpovědí  

Posun 

plošiny 

Tanečnice  Nesportovkyně  

průměr (SD) DK průměr (SD) DK 

SB 104,06 (17,88) PDK 92,18 (19,42) LDK 

MB 103,25 (16,93) PDK 90,18 (15,59) LDK 

LB 103,31 (14,33) PDK 96,55 (12,57) LDK 

SF 100,38 (15,02) PDK 94,00 (18,80) LDK 

MF 103,81 (12,48) PDK 94,00 (17,61) LDK 

LF  103,38 (12,53) PDK 95,73 (10,38) LDK 

Legenda: SD – směrodatná odchylka; DK – dolní končetina se silnější aktivní odpovědí, 

LDK – levá dolní končetina, PDK – pravá dolní končetina; SB – small backward, MB – 

medium backward, LB – large backward, SF – small forward, MF – medium forward, LF 

– large forward (small – malý rozsah posunu, medium – střední rozsah posunu, large – 

velký rozsah posunu, backward – dozadu, forward – dopředu) 

 

Ve všech částech MCT, tedy při posunu plošiny vzad i vpřed do všech rozsahů je 

průměrná hodnota Strength symmetry u skupiny tanečnic vyšší než 100, tedy silněji 

reagovaly PDK. U skupiny nesportovkyň je to přesně naopak, hodnota je nižší než 100, 

tj. vždy reagovaly silněji LDK. 
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V tabulce č. 11 je také zpracován parametr Strength symmetry. Míra symetričnosti 

aktivní odpovědi dolních končetin byla vyhodnocena pomocí rozdílu hodnoty Strength 

symmetry od čísla 100 a to v absolutní hodnotě. Tabulka tedy ukazuje symetričnost 

aktivní odpovědi dolních končetin na posun plošiny a porovnává jí mezi skupinami.  

Tabulka č. 11: Výsledky Motor control testu – Strength symmetry – symetričnost 

aktivní odpovědi DK 

Motor control test – Strength symmetry – symetričnost aktivní odpovědi DKK  

Rozdíl od 

hodnoty 100 

Tanečnice  Nesportovkyně   

p-hodnota 

  

ES průměr (SD) průměr (SD) 

SB 14,44 (11,30) 13,82 (15,38) 0,68* 0,05 

MB 15,75 (7,00) 15,45 (10,03) 0,94 0,04 

LB 12,19 (8,23) 11,27 (6,73) 0,76 0,12 

SF 8,75 (12,22) 13,64 (14,26) 0,35* 0,37 

MF 11,19 (6,71) 12,27 (14,80) 0,33* 0,01 

LF  9,25 (9,10) 6,82 (8,91) 0,38* 0,48 

Legenda: SD – směrodatná odchylka; tučně zvýrazněná „lepší“ hodnota v porovnání 

mezi skupinami; p-hodnota – hladina významnosti, vypočtená t-testem, *vypočtená 

Mann-Whitneyho testem, tučně statisticky významná p-hodnota; ES – effect size (klinická 

významnost hodnocená Hedgesovým g), barevné vyznačení dle tabulky č. 2; DKK – dolní 

končetiny, SB – small backward, MB – medium backward, LB – large backward, SF – 

small forward, MF – medium forward, LF – large forward (small – malý rozsah posunu, 

medium – střední rozsah posunu, large – velký rozsah posunu, backward – dozadu, 

forward – dopředu) 

 

Tanečnice symetričtěji reagovaly pouze ve 2 částech testu, a to při posunu vpřed 

do malého a středního rozsahu. Ve všech ostatních částech reagovaly symetričtěji 

nesportovkyně. Rozdíl ale v žádném z případů není statisticky významný. 

Rozdíl při posunu vpřed do malého rozsahu má nízkou klinickou významnost ve 

prospěch tanečnic, rozdíl při posunu vpřed od velkého rozsahu má nízkou klinickou 

významnost ve prospěch nesportovkyň. 
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V tabulce č. 12 je zpracován parametr Latency MCT. Jsou uvedeny časy latence 

aktivní odpovědi pro posuny plošiny vpřed a vzad do všech rozsahů a zvlášť pro každou 

DK. Data jsou porovnána mezi skupinami. 

Tabulka č. 12: Výsledky Motor control testu – parametr Latency  

Motor control test – Latency  
Latency 

(ms) 
Tanečnice  Nesportovkyně 

    

Backward průměr (SD) průměr (SD) p-hodnota ES 

SL 125,63 (9,33) 126,36 (8,81) 0,96* 0,01 

SR 128,75 (8,57) 128,18 (10,29) 0,94* 0,06 

ML 125,19 (15,24) 120,91 (9,96) 0,40 0,03 

MR 123,75 (13,17) 121,82 (9,36) 0,92* 0,16 

LL 118,75 (9,27) 118,18 (7,16) 0,89* 0,01 

LR 118,13 (8,08) 115,64 (5,17) 0,30* 0,35 

Forward             

SL 135,00 (11,18) 129,09 (15,05) 0,08* 0,46 

SR 135,63 (13,68) 126,36 (8,81) 0,05 0,77 

ML 127,50 (7,50) 126,36 (8,81) 0,71* 0,14 

MR 127,50 (10,90) 123,64 (8,81) 0,34 0,38 

LL 124,38 (10,59) 120,00 (8,53) 0,29* 0,45 

LR 121,25 (11,11) 120,91 (11,64) 0,78* 0,03 

Composite 123,44 (9,31) 120,91 (5,68) 0,41 0,31 

Legenda: SD – směrodatná odchylka; tučně zvýrazněná „lepší“ hodnota v porovnání 

mezi skupinami; p-hodnota – hladina významnosti, vypočtená t-testem, *vypočtená 

Mann-Whitneyho testem, tučně statisticky významná p-hodnota; ES – effect size (klinická 

významnost hodnocená Hedgesovým g), barevné vyznačení dle tabulky č. 2; backward – 

posun dozadu, forward – posun dopředu, SL – malý rozsah posunu, levá dolní končetina 

(DK), SR – malý rozsah posunu, pravá DK, ML – střední rozsah, levá DK, MR – střední 

rozsah, pravá DK, LL – velký rozsah, levá DK, LR – velký rozsah, pravá DK; Composite 

– kompozitní skóre latence ze všech částí testu 

 Tanečnice měly kratší latenci aktivní odpovědi LDK při posunu vzad do malého 

rozsahu. V ostatních posunech vzad i vpřed do všech rozsahů pohybu měli kratší latenci 

nesportovkyně, a to oběma dolními končetinami. Statisticky významný rozdíl mezi 

skupinami byl při posunu vpřed do malého rozsahu v latenci odpovědi PDK (p = 0,05). 

Tento rozdíl byl ohodnocen i jako středně klinicky významný. 

 Nízká klinická významnost rozdílu je v latenci odpovědi PDK při posunu vzad do 

velkého rozsahu ve prospěch nesportovkyň. A dále v latenci odpovědi PDK při posunu 

vpřed do malého a velkého rozsahu a také v latenci odpovědi PDK při posunu vpřed do 
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středního rozsahu, vše ve prospěch nesportovkyň. Rozdíl celkové latence (composite) má 

také nízkou klinickou významnost ve prospěch nesportovkyň. 

5.5 Výsledky UST 

V tabulce č. 13 je uveden parametr Mean sway velocity testu UST, tedy při stoji 

na jedné DK s otevřenýma i zavřenýma očima. Data jsou porovnána mezi skupinami. 

Tabulka č. 13: Výsledky testu Unilateral stance – parametr Mean sway velocity 

Unilateral stance – Mean sway velocity  

MSV 

(°/s) 

Tanečnice Nesportovkyně   

p-hodnota 

  

ES průměr (SD) průměr (SD) 

L-EO 0,53 (0,09) 0,58 (0,10) 0,10* 0,70 

L-EC 2,59 (2,03) 3,21 (2,22) 0,25* 0,30 

R-EO 0,58 (0,10) 0,60 (0,20) 0,27* 0,17 

R-EC 2,24 (1,80) 2,15 (1,49) 0,57* 0,05 

Legenda: SD – směrodatná odchylka; tučně zvýrazněná „lepší“ hodnota v porovnání 

mezi skupinami; p-hodnota – hladina významnosti, vypočtená t-testem, *vypočtená 

Mann-Whitneyho testem, tučně statisticky významná p-hodnota; ES – effect size (klinická 

významnost hodnocená Hedgesovým g), barevné vyznačení dle tabulky č. 2; MSV – mean 

sway velocity; L-EO – levá, oči otevřené, L-EC – levá, oči zavřené, R-EO – pravá, oči 

otevřené, R-EC – pravá, oči zavřené 

Tanečnice byly lepší (nižší MSV) ve stoji na LDK s otevřenýma i zavřenýma očima 

a ve stoji na PDK s otevřenýma očima. Nesportovkyně byly lepší ve stoji na PDK se 

zavřenýma očima. Žádný z rozdílů mezi skupinami ale není statisticky významný. 

Klinicky středně významný je rozdíl ve stoji na LDK s otevřenýma očima, kdy 

tanečnice byly lepší. Nízká klinická významnost rozdílu vychází ve stoji na LDK se 

zavřenýma očima, kdy tanečnice byly lepší. 

S otevřenýma očima měly tanečnice i nesportovkyně lepší stabilitu na LDK. Se 

zavřenýma očima měly obě skupiny lepší stabilitu na PDK. 
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5.6 Výsledky LOS 

Tabulka č. 14 ukazuje průměrné výsledky parametrů testu LOS do všech osmi 

směrů. Parametry jsou porovnány mezi skupinami. 

Tabulka č. 14: Výsledky testu Limits of stability – průměr parametrů do všech směrů 

Limits of stability  

 

Parametr 

Tanečnice  Nesportovkyně   

p-hodnota 

  

ES průměr (SD) průměr (SD) 

RT (s) 0,84 (0,19) 0,92 (0,20) 0,30 0,43 

MVL (°/s) 3,95 (1,44) 3,49 (0,75) 0,31 0,38 

DCL (%) 84,02 (4,33) 85,45 (3,64) 0,38 0,35 

EPE (%) 77,41 (9,29) 80,58 (6,76) 0,33 0,38 

MXE (%) 91,28 (6,93) 92,38 (6,89) 0,70 0,16 

Legenda: SD – směrodatná odchylka; tučně zvýrazněná „lepší“ hodnota v porovnání 

mezi skupinami; p-hodnota – hladina významnosti, vypočtená t-testem, tučně statisticky 

významná p-hodnota; ES – effect size (klinická významnost hodnocená Hedgesovým g), 

barevné vyznačení dle tabulky č. 2; RT – reaction time; MVL – movement velocity; DCL 

– directional control; EPE – endpoint excursion; MXE – maximum excursion 

 

Reaction time (RT, reakční doba) byl kratší u skupiny tanečnic. Movement 

velocity (MVL, rychlost pohybu) byla vyšší u skupiny tanečnic. Directional control 

(DCL, směrová kontrola) byla vyšší, tedy lepší u nesportovkyň, stejně jako Endpoint 

excursion (EPE) a Maximum excursion (MXE). Žádný z rozdílů ale není statisticky 

významný. U parametru RT, MVL, kdy byly lepší tanečnice, a DCL a EPE, kdy byly 

lepší nesportovkyně, mají rozdíly nízkou klinickou významnost.  
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Dále byla mezi skupinami porovnána schopnost maximálního náklonu, tedy 

parametru MXE do všech osmi směru. Výsledky jsou uvedené v tabulce č. 15. 

Tabulka č. 15: Výsledky testu Limits of stability – parametr Maximum excursion 

Limits of stability – Maximum excursion  

  

MXE (%) 

Tanečnice Nesportovkyně  

p-hodnota 

 

ES průměr (SD) průměr (SD) 

front 85,69 (11,22) 85,36 (17,73) 0,96 0,02 

right front 95,00 (10,57) 96,36 (13,06) 0,79 0,12 

right 89,06 (7,77) 93,00 (8,29) 0,25 0,49 

right back 91,94 (8,76) 95,55 (5,03) 0,20 0,48 

back 77,19 (13,14) 78,00 (10,89) 0,87 0,07 

left back 94,38 (12,10) 94,45 (10,40) 0,99 0,01 

left 94,75 (6,63) 95,73 (9,15) 0,77 0,13 

front left 102,25 (4,39) 100,55 (11,90) 0,67 0,21 

Legenda: SD – směrodatná odchylka; tučně zvýrazněná „lepší“ hodnota v porovnání 

mezi skupinami; p-hodnota – hladina významnosti, vypočtená t-testem, tučně statisticky 

významná p-hodnota; ES – effect size (klinická významnost hodnocená Hedgesovým g), 

barevné vyznačení dle tabulky č. XY; MXE – maximum excursion; front – dopředu, right 

front – doprava dopředu, right – doprava, right back – doprava dozadu, back – dozadu, 

left back – doleva dozadu, left – doleva, front left – doleva dopředu 

 

 Tanečnice ukázaly větší schopnost maximálního náklonu pouze do směru dopředu 

a doleva dopředu. Ve všech ostatních směrech byly lepší nesportovkyně. Rozdíly ale 

nejsou statisticky významné. Rozdíly v náklonu do směru doprava a doprava dozadu, kde 

byly lepší nesportovkyně, a do směru doleva dopředu, kdy byly lepší tanečnice, ukazují 

nízkou klinickou významnost. Nejlepšího výsledku dosáhly obě skupiny při náklonu 

doleva dopředu, nejhoršího výsledku při náklonu dozadu.  
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 Následující paprskový graf č. 3 ukazuje maximální limity stability (parametr 

MXE) obou skupin. V grafu je vyznačený limit pro teoretické 100% limity stability. Těch 

obě skupiny dosáhly a lehce překročily pouze při náklonu doleva dopředu. 

Graf č. 3: Limits of stability – Maximum excursion 
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5.7 Výsledky RWS 

V tabulce č. 16 jsou uvedené naměřené hodnoty parametru Directional control při 

testu RWS při rytmickém kývání v pravolevém a předozadním směru třemi rychlostmi. 

Tabulka č. 16: Výsledky testu Rhytmic weight shift – parametr Directional control 

Rhytmic weight shift – Directional control (%) 

DCL (%) Tanečnice  Nesportovkyně    

p-hodnota 

  

ES Left-right průměr (SD) průměr (SD) 

slow 84,56 (3,92) 86,36 (3,62) 0,25 0,47 

moderate 87,31 (4,47) 88,36 (3,94) 0,52* 0,25 

fast 91,31 (4,18) 90,73 (3,36) 0,55* 0,15 

Front-back             

slow 81,75 (8,01) 82,36 (4,25) 0,84* 0,09 

moderate 85,50 (4,86) 85,36 (5,03) 0,95 0,03 

fast 87,69 (5,46) 85,09 (8,28) 0,46* 0,39 

Legenda: SD – směrodatná odchylka; tučně zvýrazněná „lepší“ hodnota v porovnání 

mezi skupinami; p-hodnota – hladina významnosti, vypočtená t-testem, *vypočtená 

Mann-Whitneyho testem, tučně statisticky významná p-hodnota; ES – effect size (klinická 

významnost hodnocená Hedgesovým g), barevné vyznačení dle tabulky č. 2; DCL – 

directional control; left-right – pravolevý směr kývání, fornt-back – předozadní směr 

kývání; slow – pomalu, moderate – střední rychlostí, fast – rychle 

V parametru směrové kontroly pohybu (DCL) byly tanečnice lepší při kývání 

v pravolevém směru vysokou rychlostí a při kývání v předozadním směru střední 

a vysokou rychlostí. Nesportovkyně měly lepší směrovou kontrolu při kývání 

v pravolevém směru nízkou a střední rychlostí a při kývání v předozadním směru nízkou 

rychlostí. Při nízké rychlosti byly tedy lepší nesportovkyně, při vysoké rychlosti byly 

lepší tanečnice. Žádný z rozdílů ale není statisticky významný. 

Rozdíl při kývání v pravolevém směru nízkou a střední rychlostí, kdy byly lepší 

nesportovkyně, a při kývání v předozadním směru vysokou rychlostí, kdy byly lepší 

tanečnice, vykazuje nízkou klinickou významnost. 
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5.8 Korelace 

Vztah mezi hssp a posturální stabilitou byl vyhodnocen pomocí Spearmanova 

korelačního koeficientu. Síla korelace je vyznačena pomocí zabarvení buněk v tabulkách. 

Rozmezí hodnot je slovně vyjádřeno jako slabá, značná, poměrně silná a velmi silná 

korelace (Chan, 2003). Hodnocení je uvedeno v tabulce č. 17. Statistická významnost 

korelace byla vyhodnocena t-testem a porovnána s kvantily Studentova rozdělení pro      

n–2 a t1–/2, kdy  = 0,05. Tedy pro skupinu tanečnic s hodnotou 2,145 a pro skupinu 

nesportovkyň s hodnotou 2,262. Korelace je statisticky významná, pokud je t-hodnota 

t-testu vyšší než hodnota v daném kvantilu Studentova rozdělení. Taková hodnota je 

v tabulkách vyznačena tučně. 

Tabulka č. 17: Barevné označení buněk dle hodnot Spearmanova korelačního 

koeficientu 

Spearmanův korelační koeficient 0,00–0,29 0,30–0,59 0,60–0,80 >0,80 

Síla korelace  

poor fair 
moderately 

strong 
very strong 

slabá značná 
poměrně 

silná 
velmi silná 
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V tabulce č. 18 je uvedena korelace mezi celkovým skóre při testování hssp dle 

Koláře a parametry z testů posturální stability SOT, LOS, MCT a UST ve skupině 

tanečnic. Tabulka č. 19 uvádí stejná data pro skupinu nesportovkyň. 

Tabulka č. 18: Vyhodnocení korelace celkového skóre z testů hssp a parametrů 

z testování posturální stability – Tanečnice 

Vztah hssp a posturální stability – Tanečnice  
Vztah parametrů  Spearmanův korelační 

koeficient  
t-hodnota  HSSP test parametr 

celkové 

skóre 

SOT 

  

ES1 0,15 0,558 

ES2 0,27 1,037 

ES3 –0,13 –0,500 

ES4 0,20 0,767 

ES5 –0,05 –0,171 

ES6 0,14 0,529 

ES Composite 0,08 0,301 

LOS  

RT –0,56 –2,549 

MVL 0,50 2,136 

DCL –0,02 –0,080 

EPE 0,42 1,716 

MXE 0,39 1,599 

MCT Latency composite –0,06 –0,240 

UST 

MSV L-EO –0,24 –0,914 

MSV L-EC –0,20 –0,776 

MSV R-EO –0,44 –1,853 

MSV R-EC 0,18 0,685 

Legenda: HSSP – hluboký stabilizační systém páteře; Spearmanův korelační koeficient – 

barevné vyznačení dle tabulky č. 17; t-hodnota – vypočtena t-testem, tučně zvýrazněna 

statisticky významná t-hodnota; SOT – Senzory organization test, ES1-6 – Equilibrium 

score ze 6 situací SOT, ES Composite – kompozitní (celkové) Equilibrium score; LOS – 

Limits of stability, RT – reaction time, MVL – movement velocity, DCL – directional 

control, EPE – endpoint excursion, MXE – maximum excursion; MCT – Motor control 

test, UST – Unilateral stance, MVL – mean sway velocity, L – levá, P – pravá, EO – 

otevřené oči, EC – zavřené oči 

 

Statisticky významná negativní korelace, tedy vztah dvou veličin, byla ve skupině 

tanečnic zjištěna mezi celkovým skóre z testů hssp a parametrem RT – reakční doba 

z testu LOS (t = –2,549 > ±2,145); tato korelace je také označena jako značná. Se 

zvyšujícím počtem bodů z hssp testů dle Koláře klesala reakční doba při testu LOS. Tuto 

korelaci znázorňuje bodový graf č. 4. 
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Mezi celkovým skóre z hssp testů dle Koláře a parametry Movement velocity 

(MVL), Endopint excursion (EPE) a Maximum excursion (MXE) z testu LOS vychází 

značná pozitivní korelace, tzn. že se zvyšujícím počtem bodů z hssp testů dle Koláře 

stoupaly hodnoty těchto parametrů. 

Značná negativní korelace je prokázána mezi celkovým skóre z hssp testů dle 

Koláře a Mean sway velocity (MSV) při stoji na PDK s otevřenýma očima při testu UST, 

tzn. že se zvyšujícím počtem bodů z hssp testů dle Koláře se hodnota tohoto parametru 

snižuje. 

Graf č. 4: Korelace mezi celkovým skóre v testech hssp a parametrem RT z testu LOS – 

Tanečnice 
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Tabulka č. 19: Vyhodnocení korelace celkového skóre z testů hssp a parametrů 

z testování posturální stability – Nesportovkyně 

Vztah hssp a posturální stability – Nesportovkyně  
Vztah parametrů Spearmanův korelační 

koeficient  
t-hodnota  

HSPP test parametr 

celkové 

skóre  

SOT 

ES1 –0,16 –0,494 

ES2 –0,11 –0,327 

ES3 –0,38 –1,243 

ES4 –0,13 –0,392 

ES5 0,51 1,797 

ES6 0,72 3,101 

ES composite 0,56 2,006 

LOS 

RT –0,39 –1,282 

MVL 0,24 0,756 

DCL –0,12 –0,362 

EPE 0,20 0,601 

MXE 0,08 0,245 

MCT Latency composite 0,56 2,032 

UST 

MSV L-EO –0,04 –0,120 

MSV L-EC –0,05 –0,152 

MSV R-EO 0,16 0,473 

MSV R-EC –0,30 0,944 

Legenda: HSSP – hluboký stabilizační systém páteře; Spearmanův korelační koeficient – 

barevné vyznačení dle tabulky č. 17; t-hodnota – vypočtena t-testem, tučně zvýrazněna 

statisticky významná t-hodnota; SOT – Senzory organization test, ES1–6 – Equilibrium 

score ze 6 situací SOT, ES Composite – kompozitní (celkové) Equilibrium score; LOS – 

Limits of stability, RT – reaction time, MVL – movement velocity, DCL – directional 

control, EPE – endpoint excursion, MXE – maximum excursion; MCT – Motor control 

test, UST – Unilateral stance, MVL – mean sway velocity, L – levá, P – pravá, EO – 

otevřené oči, EC – zavřené oči 

Statisticky významná pozitivní korelace, tedy vztah dvou veličin, byla ve skupině 

nesportovkyň zjištěna mezi celkovým skóre z testů hssp a Equilibrium score při COND6 

z testu SOT (t = 3,101 > 2,262); tato korelace je také označena jako poměrně silná. Se 

zvyšujícím počtem bodů z hssp testů dle Koláře stoupalo Equilibrium score při COND6 

při testu SOT. Tuto korelaci znázorňuje bodový graf č. 5. 

Mezi celkovým skóre z hssp testů dle Koláře a Equilibrium score při COND5 

a Composite equilibrium score z testu SOT a parametrem Latency composite z testu 

MCT je značná pozitivní korelace, tzn. že se zvyšujícím počtem bodů z hssp testů dle 

Koláře stoupaly hodnoty těchto parametrů.  
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Značná negativní korelace je prokázána mezi celkovým skóre z hssp testů dle 

Koláře a Equilibrium score při COND3 při testu SOT a také reakční dobou (RT) z testu 

LOS, tzn. že se zvyšujícím počtem bodů z hssp testů dle Koláře se hodnoty těchto 

parametrů snižují. 

Graf č. 5: Korelace mezi celkovým skóre v testech hssp a parametrem ES v COND6 testu 

SOT – Nesportovkyně 
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6 DISKUZE 

Cílem teoretické části této práce bylo na základě literární rešerše zpracovat téma 

posturální stabilita a hluboký stabilizační systém páteře, a to především v souvislosti 

s tancem, a také se zaměřit na jejich vzájemný vztah. Tento cíl byl splněn. 

Cílem praktické části práce bylo objektivně zhodnotit posturální stabilitu a funkci 

hlubokého stabilizačního systému páteře u tanečnic v porovnání s nesportovkyněmi, tedy 

s ženami, které se pravidelně nevěnují žádné sportovní aktivitě. Následně zjistit vztah 

mezi posturální stabilitou a funkcí hlubokého stabilizačního systému páteře u tanečnic 

a nesportovkyň. Tento cíl byl také splněn, ovšem nemohu říct, že hodnocení hlubokého 

stabilizačního systému bylo dokonale objektivní. 

Mezi skupinou tanečnic a nesportovkyň byl statisticky významný rozdíl ve věku 

(p = 0,03), který měl ale nízkou klinickou významnost (ES = 0,46). Průměrné věky 

skupiny byly 22,81 let u tanečnic a 24,05 let u nesportovkyň, tedy pro účely studie 

nepovažuji tento rozdíl za důležitý. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že u 100 % probandů v obou skupinách se 

v posledních šesti měsících objevila bolest zad. U pěti ze šestnácti tanečnic (31,25 %) 

souvisela s tancem, tj. vyskytla se během tréninku či po něm. V dotazníku nebylo 

specifikováno, o jakou část zad se jedná. Mohlo se tedy jednat o bolesti oblasti beder, 

hrudní či krční páteře. Wójcik a Siatkowski (2017) uvádějí jako nejčastější bolest beder, 

zjistili jí v den testování u 53,18 % dětských a dospívajících baletních tanečníků. Bolest 

hrudní páteře (15,90 %) a bolest krční páteře (11,27 %) byla méně častá.  

Jacobs et al. (2012) v systémovém přehledu uvádí, že úrazy a výskyt bolestí, zvláště 

beder, je u tanečníků velmi častý. McMeeken et al. (2001) nezjistili rozdíl ve výskytu 

bolestí zad za poslední rok mezi dětskými (16–17 let) tanečníky a nesportovci, ale výskyt 

byl výrazně vyšší u tanečníků při porovnání incidence za celý život. Roussel et al. (2009) 

uvádí, že u pre-profesionálních tanečníků se LBP vyskytla u 63 %, což bylo méně něž 

u profesionálů. To neodpovídá mé studii, které se účastnily rekreační a závodní tanečnice 

a výskyt bolestí zad byl 100%. V další studii Roussel et al. (2013) pak píší, že se bolest 

beder za poslední rok v trvání alespoň dvou dnů vyskytla u 41 % dotázaných tanečníků. 

V dalších studiích byl zjištěn výskyt LBP u tanečníků za posledních dvanáct měsíců 

u 64 % (Swain et al., 2017), u 67,4 % (Angoules et al., 2018), u 90,9 % (Fett et al., 2017) 

z dotázaných tanečníků. Swain et al. (2017) píší, že u tanečníků se bolesti beder vyskytují 
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více než u nesportující populace, a i než u jiných sportů. V mé studii to bylo u obou skupin 

stejné.  

V žádné ze studií nebyl zjištěn 100% výskyt bolestí zad jako u mých tanečnic, 

i když čísla byla většinou velmi vysoká. Moje výsledky tedy poměrně odpovídají 

dosavadním studiím.  

Tím, že pouze asi jedna třetina tanečnic v mojí studii uvedla souvislost s tancem, 

můžeme předpokládat, že bolesti jsou většinou způsobené jiným mechanismem než 

přetížením při tanci, např. přílišnými záklony. Důvody budou jiné, jako např. sedavý 

způsob života mezi tréninky, nevhodný stereotyp sedu či stoje, dysfunkce hssp či na 

bolesti může mít vliv praktikování jiného sportu. Moderní tanec se také nevyznačuje tolik 

extrémními polohami jako např. balet či gymnastika, z toho důvodu také nemusí tolik 

vyvolávat bolesti zad. Navíc se studie účastnily tanečnice věnující se tanci na rekreační 

či závodní úrovni, tedy ne na profesionální úrovni s extrémním tréninkovým zatížením. 

Šest tanečnic také uvedlo, že se věnují nějaké formě kompenzace. U tří z nich souvisely 

bolesti s tancem. Bolesti zad jsou u tanečnic velmi časté. Má studie to v souladu 

s dosavadními studiemi potvrzuje. 

Funkce hlubokého stabilizačního systému páteře (hssp) byla testována pomocí 

baterie sedmi testů dle Koláře, ze které mi vyšlo osm hodnot (sedm dílčích za jednotlivé 

testy a jedno celkové bodové skóre). Ve čtyřech hodnotách byl rozdíl mezi skupinami 

statisticky významný (p  0,05) ve prospěch skupiny tanečnic. Velkou klinickou 

významnost rozdílu (ES < 0,8) ukázalo pět hodnot ve prospěch tanečnic. Rozdíl dalších 

dvou hodnot byl klinicky středně významný (ES = 0,5–0,8). 

Posturální stabilita byla testována na přístroji NeuroCom Smart EquiTest, pomocí 

něhož bylo testováno všech sedm jeho základních testovacích protokolů. Vyhodnoceno 

bylo pět z nich, a to SOT, MCT, UST, LOS a RWS. Celkem bylo vyhodnoceno 58 

proměnných, kdy rozdíl mezi skupinami pouze v jedné z nich byl statisticky významný, 

a to ve prospěch nesportovkyň. Dále bylo pět proměnných hodnoceno jako klinicky 

středně významné, z toho čtyři ve prospěch skupiny tanečnic a jedna ve prospěch skupiny 

nesportovkyň. Při porovnání aritmetických průměrů všech měřených parametrů byly 

tanečnice lepší ve 22 z nich (38 %) a nesportovkyně lepší ve 37 z nich (64 %). Z těchto 

dat už mohu říct, že posturální stabilita rekreačních a závodních moderních tanečnic není 

lepší než u nesportující populace. 
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Také byla vyhodnocena korelace mezi celkovým skóre v testech hssp a 17 

proměnnými z testů posturální stability. Ve skupině tanečnic se jako statisticky významný 

(t > 2,145) ukázal jeden vztah. U pěti ze vztahů byla síla korelace ohodnocena jako značná 

(rs  = 0,30–0,59 ). Ve skupině nesportovkyň se jako statisticky významný (t > 2,262) 

ukázal také jeden vztah, jehož síla korelace byla ohodnocena jako poměrně silná 

(rs = 0,60–0,80). Síla dalších pěti vztahů byla ohodnocena jako značná. 

6.1 Diskuze k hypotézám 

H1: Předpokládám, že hodnoty Equilibrium score v testu Senzory Organization Test 

budou u skupiny tanečnic staticky významně vyšší než u skupiny nesportovkyň.  

 Senzory organization test testuje šest situací, kdy jsou postupně izolovány 

jednotlivé systémy k udržování posturální stability: somatosenzorický, zrakový 

a vestibulární. Každá situace „testuje“ jiný systém, resp. ostatní systémy jsou v danou 

chvíli v nevýhodě a je využíván ten izolovaný (popř. ty izolované). Při vyhodnocení 

výsledků byly použity parametry Equilibrium score (ES, %) ze všech šesti situací 

a celkové skóre (ES Composite) a také parametry ukazující na schopnost využití 

jednotlivých systémů: somatosenzory (SOM), vizual (VIZ) a vestibular (VEST) ratio 

a vizual preference (PREF), což je parametr ukazující na využívání zrakového aparátu, 

i přes jeho nepřesnost (Natus Medical Incorporated, ©2013).   

Při porovnání ES neměly tanečnice v žádné situaci testu statisticky významně 

vyšší skóre. Hypotézu 1 tedy zamítám. 

Tanečnice měly lepší výsledek při stoji na stabilní podložce s otevřenýma očima 

(COND1), kdy je testovaný především somatosenzorický systém a při stoji na nestabilní 

podložce s otevřenýma očima (COND4), kdy je testovaný především zrakový aparát. 

Rozdíl hodnot v COND4 byl ohodnocen jako středně klinicky významný (effect 

size = 0,55). Nesportovkyně vykazovaly lepší průměrné výsledky ve všech ostatních 

částech testu, tedy při stoji na stabilní podložce se zavřenýma očima (COND2) a při stoji 

na stabilní podložce s pohyblivým okolím (COND3), kdy je testovaný především 

somatosenzorický systém, a při stoji na nestabilní podložce se zavřenýma očima 

(COND5) a při stoji na nestabilní podložce s pohyblivým okolím (COND6), kdy je 

testovaný především vestibulární aparát, resp. ostatní systémy jsou v nevýhodě. 

Tanečnice tedy vykazovaly lepší posturální stabilitu při situacích, kdy byl testován 

somatosenzorický systém a zrakový aparát, nesportovkyně lépe zvládaly situace, kdy byl 
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testován somatosenzorický systém a obě situace testující vestibulární aparát. Ve všech 

situacích se zavřenýma očima a v situacích s pohyblivým okolím, kdy jsou informace ze 

zraku nepřesné, byly lepší nesportovkyně.  

V ES Composite vykazovaly lepší výsledky také nesportovkyně, které dosáhly 

skóre 81,55 ± 4,64 %. Tanečnice dosáhly skóre 81,25 ± 4,10 %. Rozdíl je tedy naprosto 

minimální (p = 0,87). Tanečnice tedy v tomto testu neprokázaly lepší posturální stabilitu. 

Nebyly schopné dobře využívat informace z vestibulárního aparátu, a naopak se velmi 

spoléhaly na zrakové informace. 

Aidyn et al. (2017) prokázali, že na statickou posturální stabilitu má negativní vliv 

generalizovaná hypermobilita. Při porovnání skupiny nehypermobilních, lehce a velmi 

hypermobilních žen navíc zjistil, že při testování posturální stability se zavřenýma očima 

se projevilo tím nižší skóre stability čím závažnější byla hypermobilita. Můžeme 

předpokládat, že tanci se věnují právě jedinci s hypermobilním rozsahem především 

dolních končetin a páteře, protože mají předpoklad v tomto sportu dosáhnout úspěchů 

díky jejich velkému rozsahu pohybu. Dále může být laxita vaziva, a tedy zvýšení rozsahu 

pohybu nad normu tancem prohlubována. Phan et al. (2020) zjistili u 44 % baletek 

generalizovanou hypermobilitu PDK a u 40 % baletek LDK. Pravá DK tedy vykazovala 

větší hypermobilitu, což se navíc více projevilo u profesionálních baletek oproti 

pre-profesionálním. Hypermobilita může být jedním z důvodů, proč tanečnice v mé studii 

neprokázaly lepší posturální stabilitu. 

Dále se zaměřím na vliv jiných tanečních stylů a sportů, kterým se tanečnice 

věnují, na posturální stabilitu, resp. ES Composite. Jedna z tanečnic uvedla, že se 6 hodin 

týdně věnuje akrobacii, tedy poměrně intenzivně. U ní bych tedy očekávala lepší 

posturální stabilitu než u ostatních probandek. Její ES Composite bylo ale pouze 72 %, 

což je úplně nejnižší výsledek nejen ze skupiny tanečnic, ale ze všech probandů vůbec. 

Vyšší skóre naopak získaly tanečnice věnující se nepravidelně street dance a swingu či 

street dance (1 hodinu týdně) a fitness nebo pole dance (1 hodinu týdně) a józe či plavání 

a boulderingu nebo turistice – 83, 86, 83, 86, 83 %. Střední hodnoty získaly tanečnice, 

které se věnují józe, standardním a latinsko-americkým tancům (2 hodiny týdně) a józe 

či józe, pilates a turistice (79 %). O něco nižší skóre (76 %) získaly tanečnice praktikující 

street den 2 hodiny týdně či karate. Tanečnice, které provozují pouze moderní tanec, měly 

průměrné skóre 83,6 %, tedy z těch vyšších (81, 81, 83, 86, 87 %). Z těchto dat nelze říct, 
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že by určitý taneční styl nebo sport v intenzitě a pravidelnosti, v jaké se mu věnují 

tanečnice z mé studie měl vliv na posturální stabilitu, resp. ES Composite. 

SOT na systému Equitest testovali Martin-Sanz et al. (2017), kteří porovnávali 

skupiny baletních tanečníků s kontrolní skupinou (nesportovci, netanečníci), a dále 

skupinu kompenzovaných a nekompenzovaných pacientů s unilaterální vestibulární 

neuritidou podobného věku jako mí probandi. Prokázali statisticky významný rozdíl (p = 

0,021) v ES u COND5 a COND6 mezi kontrolní skupinou a tanečníky, a to ve prospěch 

kontrolní skupiny. Moje výsledky sice nebyly statisticky významné, ale v těchto dvou 

testovaných situacích také tanečnice získaly nižší ES než nesportovkyně. 

Dále ve studii Martin-Sanz et al. (2017) v COND2, COND3 a COND4 tanečníci 

získali vyšší ES. V mé studii získaly tanečnice lepší ES v COND1 a COND4, ale žádný 

z těchto rozdílů nebyl statisticky významný ani v mé, ani ve studii Martin-Sanz et al. 

(2017). Statisticky významný nebyl rozdíl ani v jedné ze studií u COND1, kdy v mojí se 

jako lepší ukázaly tanečnice, u Martin-Sanz et al. (2017) kontrolní skupina. Výsledky 

jsou tedy různorodé a nedá se jasně říct, že tanečnice jsou lepší či horší. Autor uvádí, že 

tanečníci mají lepší stabilitu v náročnějších posturálních situacích, ale nejsou příliš 

schopní jí přenést do běžných situací.  

Při porovnání konkrétních hodnot ES v COND5 a COND6 zjistíme, že testovaná 

skupina baletních tanečníků z taneční konzervatoře ve studii Martin-Sanz et al. (2017), 

kteří mají pravděpodobně mnohem více tréninkových hodin týdně, dosáhla výrazně 

nižších hodnot než moje testovaná skupina rekreačních a závodních tanečnic moderního 

tance. V mé studii získaly tanečnice v COND5 skóre 68,48 ± 6,74 %, v porovnávané 

studii získali baletní tanečníci 57,72 ± 2,67 %. V COND6 získaly moje tanečnice skóre 

67,98 ± 9,77 % a porovnávaná skupina baletních tanečníků pouze 50,40 ± 3,13 %. To 

ukazuje na fakt, že větší trénovanost v tanci zvyšuje závislost kontroly posturální stability 

na zrakovém a somatosenzorickém systému, a naopak snižuje schopnost využití 

informací z vestibulárního aparátu. Závislost na zraku je pravděpodobně dána hojným 

využíváním zrcadel během tanečních tréninků a využíváním vizuálních bodů v prostoru, 

které umožňují tanečníkovi udržet balanc při náročných pohybech (Golomer, Dupui, 

2000). Příkladem uvedu využívání zrakové fixace při piruetách, tzv. spotting, kdy 

tanečník zaměřuje zrak do jednoho bodu, který sleduje po celou dobu piruety, aby 

zabránil pocitu vertiga. Jeho tělo se otáčí, ale hlava nikoliv, aby neztratil kontakt s daným 

bodem. Hlava se otočí až ve chvíli, kdy je vyčerpán rozsah rotace v krční páteři. Poté 
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tanečník provede rychlou rotaci hlavy ve směru piruety a ihned znovu zafixuje daný bod 

v prostoru. Toto se při násobných piruetách opakuje několikrát za sebou. Rychlý pohyb 

hlavy také napomáhá v udržení rychlosti provedení piruety. Pokud by hlavou otáčel 

en bloc s trupem, nebude schopný provést násobné piruety, protože se rychle dostaví 

pocit vertiga daný pohybem endolymfy ve vestibulárním aparátu. Spotting tedy může být 

jeden z mechanismů zvyšující závislost tanečníků na zraku a nedostatečné využívání 

informací z vestibulárního aparátu. Vyšší trénovanost bude tuto závislost zvyšovat, a tak 

profesionální tanečníci mohou dosahovat nižšího skóre v SOT u COND5 a COND6, kdy 

je testovaný především vestibulární aparát.  

Krityakiarana a Jongkamonwiwat (2016) využili k testování SOT 

a modifikovaného SOT (mSOT) přístroj PRO Balance Master System od firmy 

NeuroCom. Testovaná byla skupina tanečníků thajského klasického tance a netanečníků. 

Probandi byli ve věku 18–24 let a tanečníci měli alespoň desetiletou praxi a trénovali 

alespoň 4 hodiny denně 3–4 dny v týdnu, tedy mnohem více než má skupina rekreačních 

a závodních tanečnic moderního tance (průměrně 5,13 ± 3,67 hod/týdně). Modifikovaný 

SOT spočíval v přidání pohybu hlavy během testování. Probandi měli za úkol po celou 

dobu trvání testu střídat pravidelně pohyb hlavy do lateroflexe vlevo, vpravo, do flexe 

a extenze. Nejdříve byly testovány 4 části SOT, COND1, 2, 4 a 5, poté tyto stejné situace 

s pohybem hlavy. Tanečníci byly ve všech osmi testech statisticky výrazně lepší než 

netanečníci, kromě COND1, kdy rozdíl nebyl statisticky významný, i když tanečníci byli 

také lepší. V tom se výsledky mé studie liší. V ní byly tanečnice lepší pouze v COND1 

a COND4 a rozdíly navíc nebyly statisticky významné. V porovnávané studii tanečníci 

vycházeli lépe v situacích se zavřenýma i otevřenýma očima. V mé studii ve všech testech 

se zavřenýma očima vyšly lépe nesportovkyně. Vyšší trénovanost tanečníků tedy 

odpovídá lepší posturální stabilitě a většímu rozdílu oproti kontrolní skupině.  

Ve studii Krityakiarana a Jongkamonwiwat (2016) při testech s pohybem hlavy 

byl rozdíl mezi skupinami výraznější než v testech bez pohybu hlavy. U obou skupin bylo 

ES nižší ve všech testech mSOT než v SOT. Pohyb hlavy při testování způsobuje 

nepřesné vstupní informace z vestibulárního aparátu. Výraznější rozdíly v mSOT jsou 

možná dány tím, že tanečníci nejsou zvyklí a neumí tolik využívat informace 

z vestibulárního aparátu (jak bylo rozebráno výše), a tak jim nemožnost využití těchto 

informací při mSOT příliš nevadila. To koresponduje s výsledky mé studie a studie 

Martin-Sanz et al. (2017), kdy v testech COND5 a COND6, který je závislý na 
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vestibulárním aparátu, dosahovali tanečníci horších výsledků než netanečníci. Naopak 

u netanečníků způsobil pohyb hlavy a nemožnost využití informací z vestibulárního 

aparátu při mSOT ve studii Krityakiarana a Jongkamonwiwat (2016) větší zhoršení oproti 

SOT. Zvláštní ale je, že v COND5, kdy je testován vestibulární aparát, v této studii vyšly 

tanečníci lépe než kontrolní skupina, a to v situaci s i bez pohybu hlavy. 

Celkově ale výsledky ukazují, že tanečníci neumí dostatečně využívat informace 

z vestibulárního aparátu. To může být dáno tím, že se v tanci často dostávají do situací, 

kdy jsou informace z něj nepřesné (např. při výše popsaných piruetách) a je tedy lepší 

využít informace z jiného systému.  

SOT u tanečníků použil také Simmons (2005). Porovnával skupiny baletních 

tanečníků (tři z nich profesionálové, tři pre-profesionálové, ostatní pokročilí tanečníci) 

s kontrolní skupinou netanečníků. V COND4, COND5 a COND6 byli tanečníci 

statisticky významně horší než kontrolní skupina. V mé studii byly naopak v COND4 

tanečnice statisticky významně lepší. V COND5 a COND6 ale výsledky již korespondují 

s mými, kdy také tanečnice dosáhly horšího výsledku. Opět tanečnice nebyly schopné 

dobře využít informace z vestibulárního aparátu. V COND1–3 nebyl u Simmonse (2005) 

prokázán statistický rozdíl mezi skupinami.  

Ve studii Simmonse (2005) hodnoty ES u COND5 u skupiny tanečníků dosáhly 

67,2 %, tedy méně než mé moderní tanečnice, které dosáhly ES 68,48 ± 6,74 %. 

U COND6 to bylo 65,6 % u baletních tanečníků Simmonse (2005) a 67,98 ± 9,77 % 

u mých moderních tanečníků. Zde není rozdíl tak velký, ale opět výsledek potvrzuje, že 

vyšší trénovanost v tanci snižuje schopnost využití informací z vestibulárního aparátu, 

který je v COND5 a COND6 testován. Tanečníci vykazují horší výsledky v situacích, kdy 

se musí spolehnout na vestibulární aparát a v případě studie Simmonse (2005) i v situaci, 

kde se musí spolehnout na vestibulární a zrakový aparát. 

Při testování SOT na přístroji NeuroCom jsou výsledky různých studií tanečníků 

nekonzistentní. Poměrně stálý je závěr, že tanečníci dosahovali nižšího skóre v COND5 

a 6, a že s vyšší trénovaností se snižuje schopnost využití informací z vestibulárního 

aparátu. Dále se zvyšuje schopnost využití informací ze zrakového a somatosenzorického 

aparátu. Mohu říci, že tanec na profesionální úrovni určitým způsobem zlepšuje 

posturální stabilitu (i když výsledky nejsou dokonale konzistentní), ovšem trénovanost 

mých tanečnic nebyla dostatečná, aby se rozdíly oproti nesportovcům projevily.  
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Dále se podíváme více na schopnost využití jednotlivých systémů. V mé studii 

vychází vyšší vestibular ratio, které je vypočteno jako poměr ES z COND5 a COND1, 

u skupiny nespoktovkyň (0,73 ± 0,09) oproti tanečnicím (0,72 ± 0,07). Rozdíl není velký 

a není statisticky významný (p = 0,71). Opět to napovídá, že intenzita a frekvence tréninků 

u mojí skupiny tanečnic není taková, aby se neschopnost využívání vestibulárního aparátu 

tolik vyvinula. Ze studie Martin-Sanz et al. (2017) si můžeme VEST dopočítat 

z průměrných hodnot skupin. U kontrolní skupiny by VEST vycházelo 0,71, což je 

hodnota blízká mojí skupině tanečnic i nesportovkyň. U skupiny baletních tanečníků by 

VEST vycházelo 0,61, což je hodnota výrazně nižší v porovnání s mými oběma 

skupinami i s kontrolní skupinou v dané studii. Podobné výsledky vycházejí i při 

dopočtení VEST ze studie Krityakiarana a Jongkamonwiwat (2016). Pro skupinu tanečnic 

i kontrolní skupinu by vycházelo 0,67, tedy méně než u obou skupin v mé studii. Obě 

porovnávané studie pracovaly s více trénovanými tanečníky, takže to potvrzuje, že vyšší 

trénovanost v tanci snižuje schopnost využití informací z vestibulárního aparátu. Balet je 

celkově také posturálně náročnější než moderní tanec, už jen kvůli tanci v baletních 

špičkách. 

Somatosenzory ratio (SOM) se vypočítává z poměru ES z COND2 a COND1. 

Rozdíl mezi skupinami v mé studii byl nevýznamný (p = 0,43), nepatrně vyšší SOM ale 

dosáhla skupina nesportovkyň, a to 0,983 ±0,019, skupina tanečnic dosáhla nižší hodnoty 

0,977 ± 0,016. Pokud bych testovala profesionální tanečníky, SOM by u nich vycházelo 

pravděpodobně vyšší.    

Pokud opět dopočítáme SOM z průměrných výsledků skupiny baletních tanečníků 

ve studii Martin-Sanz et al. (2017), dosáhneme hodnoty 0,982. Hodnota u více 

trénovaných baletních tanečníků je tedy o něco vyšší než u mých moderních tanečníků, 

což potvrzuje, že větší trénovanost odpovídá lepšímu využití somatosenzorického vstupu. 

U kontrolní skupiny v porovnávané studii by hodnota SOM vyšla podstatně méně, a to 

0,960. Fakt, že tanečníci více využívají proprioceptivní informace, byl v této studii 

potvrzen, ale v mé studii vycházejí výsledky opačné, pravděpodobně kvůli nízké 

trénovanosti mých tanečnic. Při dopočítání SOM ze studie Krityakiarana 

a Jongkamonwiwat (2016) vychází u tanečníků hodnota 0,986, tedy ještě vyšší než ve 

studii Martin-Sanz et al. (2017) a tedy i vyšší než v mé studii. Vyšší hodnota, než u mých 

tanečnic ale vychází dokonce i u kontrolní skupiny v porovnávané studii, a to 0,978.  
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Studie Simmonse (2005) popsaná výše také ukazuje vyšší využití propriocepce 

u tanečníků. Tanečníci vykazovali statisticky významně horší výsledky v situacích, kdy 

byly somatosenzorické informace nespolehlivé, tedy v COND4–6, což potvrzuje jejich 

závislost na tomto vstupu. Výsledek v COND4 nekoresponduje s mým, protože v mém 

případě právě v tomto testu, během kterého jsou somatosenzorické informace 

nespolehlivé (pohyb plošiny), vyšly tanečnice statisticky významně lépe než 

nesportovkyně. Rekreační tanečnice tedy nemají asi schopnost propriocepce tak 

vyvinutou. 

Simmons (2005) dále uvádí, že možnost či nemožnost zrakové kontroly neměla 

na výsledky testů příliš velký vliv, v COND1–3 nebyl v jeho studii mezi skupinami téměř 

žádný rozdíl. Rozdíl v těchto testech nebyl statisticky významný ani v mé studii. To ale 

odporuje studiím, které poukazují na závislost tanečníků na zrakové kontrole (Golomer 

et al., 1999; Hugel et al., 1999; Perrin et al., 2002; Muelas Pérez et al., 2014; Miller et al., 

2018). 

Vizual ratio (VIZ) se počítá jako poměr ES COND4 a COND1. Vyšší VIZ 

prokazovaly tanečnice (0,92 ± 0,04), rozdíl oproti nesportovkyním (0,90 ± 0,04) byl 

ohodnocen jako středně klinicky významný (effect size = 0,58), ale ne statisticky 

významný (p = 0,06). Vizual preference (PREF) se získává výpočtem ES 

(COND3+COND6)/(COND2+COND5). Vyšší hodnota PREF vyšla u skupiny 

nesportovkyň (1,00 ± 0,05), u tanečnic byla hodnota ale téměř shodná (0,99 ± 0,06). 

Rozdíl není klinicky ani statisticky významný (p = 0,69). 

Díky možnosti výpočtu VIZ tyto hodnoty opět dopočítáme z výsledků studie 

Martin-Sanz et al. (2017). Pro skupinu baletních tanečníků by hodnota vycházela 0,95, 

tedy ještě více oproti moderním tanečnicím v mé studii. U kontrolní skupiny by hodnota 

vycházela 0,93, což je více než u mojí skupiny tanečnic i nesportovkyň. U skupiny 

baletních tanečníků ve studii Krityakiarana a Jongkamonwiwat (2016) by hodnota byla 

0,90, u kontrolní skupiny 0,85. Ve všech třech studiích vychází VIZ vyšší u tanečníků, 

což ukazuje na vyšší schopnost využití informací ze zrakového aparátu k udržení 

rovnováhy u tanečnic, ale nemusí to znamenat závislost na zraku. S vyšší trénovaností 

v tanci se také tato schopnost zlepšuje. 

Pro porovnání hodnoty PREF byla hodnota vypočtena ze studie Martin-Sanz 

(2017). U skupiny baletních tanečníků by vycházela 0,94, tedy méně než u mých 
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moderních tanečníků. Z toho vyplývá větší závislost na zraku u méně zkušenějších 

tanečníků. Zároveň ale hodnota PREF 0,94 vychází i pro kontrolní skupinu, což je méně 

než u mojí skupiny tanečnic i nesportovkyň.  

S větší trénovaností se tedy u tanečníků zvyšuje schopnost využívat zrakové ale 

i somatosenzorické informace a zároveň se snižuje závislost pouze na zraku. Ve využití 

těchto dvou systémů existuje mezi odborníky určitý rozpor. 

Někteří autoři uvádí u tanečníků přesun (shift) ze zrakové na somatosenzorickou 

kontrolu (Mesure et al., 1997; Golomer, Dupui, 2000; Simmons, 2005; Martin-Sanz et 

al., 2017). Golomer a Dupui (2000) testovali stoj na nestabilní plošině s a bez zrakové 

kontroly u profesionálních baletních tanečníků v porovnání s kontrolní skupinou 

netrénovaných jedinců. Výsledky ukázaly, že rozdíly v situacích s otevřenýma 

a zavřenýma očima byly větší u skupiny netrénovaných jedinců, a tedy že tanečníci méně 

využívali zrakové vjemy pro udržení dynamické posturální stability. Autoři uvádí, že 

tanečníci využívají zrak k vyjádření emocí a k celkovému dotvoření nálady choreografie 

a nemohou se na něj tedy spoléhat co se týče posturální stability. Další výsledky ukazují, 

že proprioceptivní input byl větší u skupiny tanečníků, a že tedy trénink tance zlepšuje 

schopnost vnímání proprioceptivních informací z chodidel, částečně i díky trénovaní 

naboso. Miller et al. (2018) uvádějí, že tréninkem v různých vizuálních podmínkách je 

možné zlepšit vnímání somatosenzorických informací. U rekreačních baletek zjistili, že 

možnost vizuální kontroly v zrcadle neovlivnila čas nutný ke stabilizaci po doskoku na 

jednu DK. Z těchto studií plyne, že tancem je rozvíjena propriocepce a schopnost využití 

somatosenzorických informací k udržení posturální stability. To se v mé studii 

neprokázalo, protože tanečnice vyšly lépe pouze v jedné ze tří situací, kdy je využíván 

především somatosenzorický systém (COND1–3) a somatosenzory ratio u nich bylo nižší 

u nesportovkyň. 

Druhá strana říká, že tancem se zvyšuje závislost na zrakové kontrole kvůli 

používání zrcadel a využívání vizuálních bodů v prostoru pro orientaci (Golomer et al., 

1999; Hugel et al, 1999; Perrin et al, 2002; Muelaz Pérez et al, 2014; Michalska et al., 

2018). Perrin et al. (2002) zjistili lepší dynamickou posturální stabilitu testovanou na 

silové plošině u trénovaných tanečníků oproti nesportovcům pouze při otevřených očích. 

U judistů byly výsledky lepší i se zavřenýma očima, což ukazuje na jejich lepší 

somatosenzorické vnímání. Muelas Pérez et al. (2014) poukazují na menší komplexnost 

udržování rovnováhy u contemporary tanečníků v testech se zavřenýma očima na 
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stabilometru. Hutt a Redding (2014) popisují zlepšení propriocepce po aplikaci tanečně 

specifického tréninkového programu pro zlepšení stability se zavřenýma očima oproti 

provádění s otevřenýma očima. Dynamická posturální stabilita byla u elitních baletek 

testována modifikovanými testy SEBT, ve kterých došlo ke zlepšení rychlosti provedení 

i dosažené vzdálenosti. Trénink s otevřenýma očima neměl žádný efekt.  

V mé studii zrak více využívaly tanečnice, ale preference zraku i přes nepřesnost 

informací z něj přicházejících byla nepatrně vyšší u nesportovkyň. Závislost na zraku se 

tedy u mých tanečnic příliš neprojevila, i když v porovnání s většími profesionály 

(Martin-Sanz et al., 2017) byla větší.  

Další autoři uvádí u tanečníků více nepravidelné výchylky COP, z čehož usuzují 

na větší automatiku udržování rovnováhy a méně potřebné pozornosti oproti 

netanečníkům (Stins et al., 2009) a atletkám (Schmit et al., 2005). Paris-Alemany et al. 

(2018) zjistili lepší dynamickou posturální stabilitu u tanečnic při testování pomocí SEBT 

a Rein et al. (2011) zjistili nejlepší posturální stabilitu u profesionálních baletek oproti 

amatérům a netanečníkům na Biodex Stability System.  

V testu SOT moje tanečnice neprokázaly lepší výsledky oproti nesportovkyním. 

Projevila se u nich snížená schopnost využití informací z vestibulárního aparátu, 

a i somatosenzorické informace využívaly o něco měně než nesportovkyně. Naopak lépe 

využívaly vjemy ze zrakového aparátu. Při porovnání equilibrium score neměly tanečnice 

v žádné situaci testu statisticky významně vyšší skóre. Hypotézu 1 zamítám.  

H2: Předpokládám, že hodnoty parametru Latency v testu Motor Control Test budou 

u skupiny tanečnic staticky významně nižší než u skupiny nesportovkyň.  

 Motorická komponenta kontroly rovnováhy se skládá z automatické, adaptační 

a volní odpovědi. Motor control test hodnotí tu automatickou, kvantifikuje schopnost 

rychle a automaticky reagovat a vyrovnávat nečekaný externí stimulus, zde posun 

plošiny. Při vyhodnocení výsledků tohoto testu byl použit parametr Latency (ms), tedy 

latence aktivní odpovědi pro všech šest posunů plošiny (vzad a vpřed ve třech rozsazích) 

a pro každou DK zvlášť, Weight symmetry, tedy symetričnost rozložení hmotnosti těla 

na dolních končetinách a Strength symmetry, tj. symetričnost aktivní odpovědi dolních 

končetin (Natus Medical Incorporated, ©2013). 

 Statisticky významný rozdíl (p = 0,05) mezi skupinami byl v latenci aktivní 

odpovědi PDK při posunu plošiny vpřed do malého rozsahu, a to ve prospěch skupiny 
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nesportovkyň. Tento rozdíl byl ohodnocen jako středně klinicky významný (ES = 0,77). 

Skupina tanečnic měla kratší dobu reakce pouze LDK při posunu plošiny vzad do malého 

rozsahu, rozdíl ale není statisticky (p = 0,96) ani klinicky významný. Ve všech ostatních 

částech testu měly kratší latenci nesportovkyně. Hypotézu 2 tedy zamítám.  

 Dále je vyhodnocena průměrná latence ze všech částí testu (Latency composite). 

U tanečnic je to 123,44 ± 9,31 ms, u nesportovkyň 120,91 ± 5,68 ms. Nesportovkyně 

měly tedy průměrně kratší dobu odezvy, ale rozdíl není statisticky významný (p = 0,41).  

Chander et al. (2014) testovali dynamickou rovnováhu pomocí MCT testu na 

NeuroCom EquiTest u univerzitních tanečnic, fotbalistek a volejbalistek z první divize 

National Collegiate Athletic Association. Skupina fotbalistek a volejbalistek měla 

v porovnání s tanečnicemi statisticky významně rychlejší odpověď při posunu plošiny 

vzad do malého a velkého rozsahu a při posunu plošiny vpřed do velkého rozsahu. Tato 

studie sice neporovnává tanečnice s kontrolní skupinou nesportovců, ale ukazuje, že 

v porovnání s jinými sportovci jsou tanečnice, co se týče rychlosti posturální reakce na 

zevní podnět pomalejší. Pomalejší reakce u tanečnic vyšly i v mé studii.  

Pro tanec není typická potřeba rychlé reakce na zevní podnět, tanečníci 

nepotřebují reagovat na přilétající míč jako je tomu u volejbalu či fotbalu. Pokud se 

vychylují z rovnováhy, je to jejich vlastním zapříčiněním. Nejedná se také o kontaktní 

sport, takže není potřeba zvládat nárazy „spoluhráčů“. Pokud v tanci nastává kontakt, 

bývá plánovaný, promyšlený a tanečníci se naopak snaží na sebe navazovat, doplňovat se 

např. při kontaktní improvizaci, využívat síly druhého při zvedaných figurách apod. Také 

se tanečníci pohybují na pevné, rovné podlaze, narozdíl od fotbalistek, které se mohou 

potýkat např. s mokrou trávou, kdy musí umět předpovídat, jak se povrch bude chovat. 

To může být důvodem, proč rychlost reakce je pomalejší než u jiných sportů, v mém 

případě i než u kontrolní skupiny, skládající se z nesportující populace.  

Zajímavé je poznamenat, že doba reakce se u obou skupin snižovala s velikostí 

posunu plošiny, a to u obou skupin. Nejkratší latence byla při posunu plošiny vzad do 

velkého rozsahu (v rozmezí 115,64–118,75 ms), nejdelší latence při posunu plošiny vpřed 

do malého rozsahu (v rozmezí 126,36–135,63 ms). To může být dáno možnou adaptací 

na pohyb plošiny v průběhu testování.  
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Probandky také udávaly, že subjektivně nepříjemnější byl pro ně posun plošiny 

vpřed, kdy mají pocit pádu dozadu. Což je logické, protože při pádu dopředu nás může 

zachránit opora o horní končetiny. 

 Vyhodnocení parametru weight symmetry ukázalo, že tanečnice i nesportovkyně 

ve všech částech testu více zatěžovaly LDK. Z parametru strength symmetry zjistíme, že 

nesportovkyně ve všech částech testu silněji odpovídaly LDK, tedy tou zatíženější. 

Tanečnice ale ve všech částech testu silněji reagovaly PDK. Může to být dáno tím, že 

jsou zvyklé „odlehčenou“ DK více pracovat, tj. během tance s ní různorodě pohybovat 

a celkově jí věnovat více pozornosti než stojné DK. Častěji mají také tanečnice PDK více 

flexibilnější (z vlastní zkušenosti), takže levou spíše stojí na zemi, a právě pravou 

pohybují.   

 Byla také vyhodnocena symetričnost rozložení hmotnosti na dolních končetinách 

odečtením hodnoty 100 od parametru weight symmetry, a symetričnost aktivní odpovědi 

dolních končetin odečtením hodnoty 100 od parametru strength symmetry. Symetričtější 

rozložení hmotnosti na dolních končetinách vykazovaly tanečnice, a to ve všech částech 

testu. Rozdíly oproti nesportovkyním sice nebyly statisticky významné, ale v případě 

posunu vzad do středního rozsahu se rozdíl ukázal jako středně klinicky významný. Může 

to být dáno tím, že při tanci je na samotný stoj a jeho správnost a symetrii dáván velký 

důraz. Při porovnání aktivní odpovědi ale tanečnice symetričtěji reagovaly pouze ve dvou 

případech, a to při posunu vpřed do malého a středního rozsahu. Rozdíl ale opět nikde 

není statisticky významný. U tanečnic bych očekávala lepší kontrolu nad svým tělem, 

a tedy i symetričtější odpověď, což se ale nepotvrdilo.  

Statisticky významný rozdíl mezi skupinami byl pouze v latenci aktivní odpovědi 

PDK při posunu plošiny vpřed do malého rozsahu, a to ve prospěch skupiny 

nesportovkyň. Hypotézu 2 zamítám.  

H3: Předpokládám, že hodnoty parametru Mean sway velocity v testu Unilateral Stance 

budou u skupiny tanečnic statisticky významně nižší než u skupiny nesportovkyň. 

 Stoj na jedné DK je běžný způsob testování posturální stability za situace 

s otevřenýma i zavřenýma očima (Chander et al., 2014). Během tance se do situace, kdy 

je váha těla pouze na jedné DK, ať už na celém chodidle nebo jen na špičce, dostává 

tanečník velmi často. Při testování UST znamená nižší hodnota parametru mean COG 

sway velocity (MSV, °/s), tedy průměrné rychlosti pohybu COG, lepší posturální 



 

95 

  

stabilitu. Stoj na PDK a LDK je testován se zavřenýma i otevřenýma očima (Natus 

Medical Incorporated, ©2013). 

 Mezi mojí skupinou tanečnic a nesportovkyň nebyl nalezen statisticky významný 

rozdíl v MSV při žádném ze 4 částí testu. Hypotézu 3 tedy zamítám. 

Tanečnice měly lepší stabilitu ve stoji na LDK s otevřenýma očima, kde se rozdíl 

ukázal jako středně klinicky významný (ES = 0,70), a dále ve stoji na LDK se zavřenýma 

očima a na PDK s otevřenýma očima. Nesportovkyně měly lepší stabilitu pouze při stoji 

na PDK se zavřenýma očima. Zajímavé je, že s otevřenýma očima měly obě skupiny lepší 

stabilitu na LDK a se zavřenýma očima měly obě skupiny lepší stabilitu na PDK. 

Výsledky odpovídají předpokladu, že tanečnice budou mít při stoji na jedné DK lepší 

stabilitu než nesportovkyně, ovšem očekávala bych větší rozdíl, vzhledem k tomu, jak 

často se do situace přenosu hmotnosti těla na jednu DK v tanci dostávají. Navíc poloha 

dolních končetin, ve které se stoj testuje, připomíná taneční pohyb tzv. passé (retiré), kdy 

je zvednutá DK flektovaná v kyčli do 90° a v koleni tak, že se špička nohy dotýká kolene 

stojné DK (Bedinghaus, 2019).  

Ve studii Chander et al. (2014) popsané výše, kde byly porovnány univerzitní 

fotbalistky, volejbalistky a tanečnice, byl také použit test UST na přístroji NeuroCom 

EquiTest. Tanečnice a volejbalistky vyšly statisticky významně lépe oproti fotbalistkám 

ve stoji na PDK i LDK s otevřenýma očima. V situaci se zavřenýma očima se 

sportovkyně příliš nelišily a byly schopné využívat proprioceptivní informace podobně 

dobře. Výsledky se tedy podobají mým výsledkům, i když tanečnice nebyly porovnány 

s kontrolní skupinou, ale se sportovci jiného zaměření.   

Gerbino et al. (2007) porovnávali univerzitní fotbalistky a tanečnice moderního 

a klasického tance. Měřili sway velocity a trajektorii COP při pěti statických 

i dynamických posturálních situacích na PDK: stoj s otevřenýma očima, zavřenýma 

očima, na pěnové podložce, dopad z výskoku, dopad ze skoku do strany. Rychlost pohybu 

COP (sway velocity) byla nižší u tanečnic, ale výsledky nebyly statisticky významné. 

Pokud jsou tanečnice lepší v porovnání s fotbalistkami, vyšly by pravděpodobně lépe 

i v porovnání s nesportující populací. Takové výsledky souhlasí s mými výsledky testu 

UST, kdy se tanečnice ukázaly stabilnější ve třech ze čtyř situací. Rozdíly ale nebyly 

statisticky významné, takže hypotézu 3 zamítám.  
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H4: Předpokládám, že hodnoty parametru Reaction time v testu Limits of Stability budou 

u skupiny tanečnic staticky významně nižší než u skupiny nesportovkyň. Zároveň 

předpokládám, že hodnoty parametru Movement velocity, Directional control, Endpoint 

excursion a Maximum Excursion v testu Limits of Stability budou u skupiny tanečnic 

staticky významně vyšší než u skupiny nesportovkyň.  

 Teoretické limity stability tvoří u zdravého člověka elipsu. Do anteriorního směru 

by se měl dokázat odklonit od vertikály v rozsahu 8°, do posteriorního směru 4,5° a do 

každé strany 8°. Tuto schopnost kvantifikuje test LOS. Schopnost maximálního náklonu 

těla do osmi směrů je ohodnocená parametrem Maximum excursion (MXE, %), Endpoint 

excursion (EPE, %) ukazuje na míru náklonu při prvním pohybu směrem k cíli. Dále je 

hodnocena rychlost pohybu (movement velocity, MVL, °/s), reakční doba od zaznění 

tónu po počátek pohybu (reaction time, RT, s) a také přesnost pohybu směrem k cíli 

pomocí parametru Directional control (DCL, %) (Natus Medical Incorporated, ©2013). 

Pro porovnání mezi skupinami byly použity průměry těchto parametrů ze všech osmi 

směrů pohybu. Dále byla vyhodnocena a porovnána MXE pro všech osm směrů. 

 Hodnota RT byla nižší u tanečnic (0,84 ± 0,19 s) oproti nesportovkyním 

(0,92 ± 0,20 s), ale rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,30). Rychlost pohybu (MVL) 

byla vyšší u tanečnic (3,95 ± 1,44 °/s, nesportovkyně 3,49 ± 0,75 °/s), ale rozdíl také nebyl 

statisticky významný (p = 0,31). V parametrech DCL, EPE a MXE se průměrně lepší 

ukázaly nesportovkyně, rozdíly opět nebyly statisticky významné (p = 0,38; p = 0,33; 

p = 0,70). Nesportovkyně zvládly pohyb s přesností (DCL) 85,45 ± 3,64 %, tanečnice 

s přesností 84,02 ± 4,33 %. Náklon při prvním pohybu (EPE) byl u nesportovkyň 

80,58 ± 6,76 %, u tanečnic pouze 77,41 ± 9,29 % teoretických limitů stability. Maximální 

náklon (MXE) dokázaly nesportovkyně do 92,38 ± 6,89 %, tanečnice pouze do 

91,28 ± 6,93 % teoretických limitů stability. U parametru RT, MVL, kdy byly lepší 

tanečnice, a DCL a EPE, kdy byly lepší nesportovkyně, měly rozdíly nízkou klinickou 

významnost. Statisticky významný rozdíl se neukázal v žádném parametru, a tedy 

hypotézu 4 zamítám. 

 Zajímavé je porovnání latence aktivní odpovědí na posun plošiny z testu MCT 

a reakční doby z testu LOS. Při porovnání latencí z testu MCT mezi skupinami měly 

téměř ve všech částech testu kratší čas nesportovkyně (kromě posunu plošiny vzad do 

malého rozsahu u LDK). Reakční doba odpovědi při testu LOS byla ale kratší u tanečnic. 

Při testu MCT se jedná o dobu latence automatické motorické odpovědi na zevní stimulus, 
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zatímco reakční doba u testu LOS ukazuje na schopnost volní motorické reakce na 

zvukový podnět. Automatická odpověď je tedy u tanečnic pomalejší, zatímco volní 

odpověď rychlejší. Při testu LOS testovaný čeká na zvukový signál, který dává pokyn 

k pohybu, což může tanečnicím připomínat čekání na spuštění hudby jako pokyn pro 

začátek choreografie. Na soutěžích se dá těžko odhadnout, kdy přesně zvukař hudbu 

pustí, díky čemuž mohou být tanečnice vytrénované reagovat na zvuk rychle.  

 Probandům při testování nebyla vyslovena informace, že pohyb k danému cíli má 

být co nejrychlejší. Kdyby takový pokyn byl vysloven, možná by rozdíl mezi skupinami 

ve prospěch tanečnic byl výraznější. Při rychlejším pohybu bych očekávala jeho nižší 

kontrolu, což koresponduje s výsledkem, že tanečnice prokázaly nižší přesnost pohybu 

k cíli. To je ale zároveň překvapivý výsledek, když si uvědomíme, že zvláště při 

skupinových choreografiích je kladen velký důraz na přesnost pohybu, aby tanečníci 

v choreografii byli co nejvíce synchronizovaní pro co nejlepší estetický dojem. Také bych 

očekávala větší přesnost pohybu právě díky jeho pomalejšímu provedení. To se ale 

nepotvrdilo. 

 U tanečnic se také ukázal větší rozdíl mezi hodnotou EPE a MXE (13,87 %, 

u nesportovkyň 11,80 %). Velký rozdíl těchto dvou hodnot může znamenat počáteční 

strach z naklonění (Natus Medical Incorporated, ©2013), ten bych ale u tanečnic 

neočekávala, vzhledem k tomu, do jakých extrémních posturálních situací se během tance 

dostávají. 

 Při vyhodnocení parametru MXE pro všech osm směrů samostatně zjistíme, že 

tanečnice dosáhly lepšího výsledku pouze při náklonu dopředu a doleva dopředu. Rozdíly 

v žádném směru ale nejsou statisticky významné, tedy obě skupiny jsou na tom velmi 

podobně. Trénovanost tanečnic asi není taková, aby se projevil výrazný rozdíl. Nejmenší 

limity stability se u obou skupiny ukázaly při náklonu dozadu (tanečnice 

77,19 ± 13,14 %, nesportovkyně 78,00 ± 10,89 %). Nejlepšího výsledku dosáhly obě 

skupiny při náklonu doleva dopředu, kdy obě skupiny překročily hranici 100% limitů 

stability (tanečnice 102,25 ± 4,39 %, nesportovkyně 100,55 ± 11,90 %). Tento směr je 

testován jako poslední a výsledek je tedy pravděpodobně ovlivněn učením. Výhodnější 

by bylo testovat jednotlivé směry v náhodném pořadí. V žádném dalším směru ani jedna 

skupina nedosáhla 100% limitů stability. Zajímavé bylo pozorovat, že při náklonu do 

stran se nejdříve COG probanda přesunulo na opačnou stranu a až po odrazu z druhé DK 
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začal přenášet váhu do zrovna testovaného směru. Při rychlejším pohybu to bylo 

výraznější.  

 Michalska et al. (2018) testovali na silové plošině podobný test Limits of stability 

u baletních tanečnic a nesportovkyň. Z testu využili jeho první a třetí fázi. V první fázi 

testovaný klidně stojí po dobu deseti sekund, ve druhé fázi se maximálně naklání do 

daného směru, v této studii pouze dopředu a dozadu, a ve třetí fázi deset sekund stojí 

v nakloněné poloze. Ve statických fázích byla měřena mimo jiných parametrů rychlost 

pohybu COP. Výsledkem je, že tanečnice vykazovaly vyšší kapacitu posturálního 

systému pro vypořádání se s nestabilními podmínkami. Poukazují také na důležitost 

zrakové kontroly pro tanečnice. Bohužel žádný z parametrů není možné přímo porovnat 

s mojí studií. 

 Ve studii Filar-Mierzwa et al. (2017) byl použit test Limits of stability na balanční 

plošině BioSway firmy Biodex Medical Systems pro hodnocení efektivity tanečního 

tréninku u 24 žen ve věku 61–74 let. Intervence probíhala třikrát týdně v délce 45 minut 

po dobu tří měsíců a zahrnovala folkové, společenské a zahraniční národní tance, 

improvizaci a další. V parametru direction control (%) došlo po intervenci ke statisticky 

významnému zlepšení, a to o 17,5 %. Z toho vyplývá, že tanečnice by měly dosahovat 

vyšších hodnot parametru Directional control v mém testu LOS než nesportovkyně. Náš 

výsledek je ale opačný. V porovnávané studii se ale jedná o seniorky, u kterých hodnota 

direction control před intervencí byla pouhých 29,1 % oproti mým tanečnicím, které 

dosáhly průměrné hodnoty 84,02 %.  

 V testu LOS dopadly obě skupiny velmi podobně. Tanečnice nevykazovaly 

statisticky významně lepší hodnoty než nesportovkyně v žádném z parametrů LOS, a tedy 

hypotézu 4 zamítám.  

H5: Přepokládám, že hodnoty parametru Directional control v testu Rhytmic Weight Shift 

budou u skupiny tanečnic statisticky významně vyšší než u skupiny nesportovkyň. 

 Rytmické přenášení váhy zprava doleva a zepředu dozadu třemi různými 

rychlostmi můžeme považovat za tanci nejpodobnější, i když velmi vzdáleně, z testů na 

NeuroCom Smart EquiTest. Vyhodnocena byla přímost či přesnost pohybu (Directional 

control, %) mezi dvěma úsečkami. 

 Mezi skupinami ale nebyl žádný statisticky významný rozdíl a tanečnice navíc 

dosáhly lepšího výsledku pouze ve třech ze šesti částí testu. Hypotézu 5 zamítám. 
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   Vyšší přesnost pohybu tanečnice měly při kývání v pravolevém směru vysokou 

rychlostí a při kývání v předozadním směru střední a vysokou rychlostí. Nesportovkyně 

měly lepší směrovou kontrolu při kývání v pravolevém směru nízkou a střední rychlostí 

a při kývání v předozadním směru nízkou rychlostí. Při nízké rychlosti pohybu byly tedy 

lepší nesportovkyně, při vysoké rychlosti byly lepší tanečnice. Tanečnice subjektivně 

vnímaly pomalý pohyb jako nejtěžší, což odpovídá i jejich výsledkům parametru DCL. 

Rychlý rytmický pohyb pro ně byl přirozenější. Bylo by vhodné vyhodnotit i rychlost 

pohybu, jejíž hodnota je tím lepší, čím více se blíží rychlosti pohybujícího slunce, jehož 

pohyb má proband při testování následovat. Tanečnice by při schopnosti dodržovat 

rytmus pravděpodobně ukázaly lepší výsledky než nesportovkyně.  

 Nebyla nalezena žádná studie, která by tanečnice testovala pomocí RWS testu. 

Moje hypotéza 5 byla zamítnuta, protože tanečnice nevykazovaly statisticky vyšší 

hodnoty DCL.   

H6: Předpokládám, že v baterii testů hssp dle Koláře dosáhne skupina tanečnic 

statisticky významně vyššího celkového bodového hodnocení než skupina nesportovkyň.  

 Hluboký stabilizační systém znamená souhru několika svalů, které zajišťují 

stabilizaci páteře (Kolář, Lewit, 2005). Pro hodnocení funkce hlubokého stabilizačního 

systému páteře (hssp) byly využity testy dle Koláře. Při testech jsou sledovány 

charakteristické odchylky, které se projevují při dysfunkci stabilizačních schopností, jako 

je zvýšená aktivita povrchových svalů, změna postavení páteře, konvexní vyklenutí 

laterální porce břišních svalů a další (Kolář, 2009). Pro účely práce bylo vybráno sedm 

testů tak, aby zahrnovaly pohyb trupu do flexe i extenze, pohyb horních končetin, dolních 

končetin do flexe i extenze, oporu o horní i dolní končetiny a polohu ve stoje, tedy co 

nejrůznoroději.  

Je důležité uvést, že tyto testy jsou spíše používány fyzioterapeuty v ordinaci pro 

zhodnocení funkce hssp před a po individuální terapii a že jsou velmi ovlivněné 

subjektivním vnímáním testujícího, protože jsou hodnocené aspekcí a palpací (Kobesova 

et al., 2020). Pro účely práce byla vytvořena stupnice, kdy testovaný byl hodnocen body 

od 1 do 3 dle správnosti provedení testu, tedy dle přítomnosti projevů dysfunkce 

stabilizace páteře popsané Kolářem (Kolář, Lewit, 2005; Kolář, 2006, ©2007, 2009). 

Výsledkem byl součet bodů za všechny testy, kdy minimum bylo 7 a maximum 21. 

Testování nebylo zaslepené, ale prováděl jej vždy jeden a ten samý testující.  
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V mé studii ve všech sedmi testech, a tedy i v celkovém skóre, získaly průměrně 

více bodů tanečnice. Statisticky významný byl rozdíl v extenčním testu (p = 0,01), v testu 

v poloze medvěda (p = 0,005), v testu hlubokého dřepu (p = 0,04) a v celkovém skóre 

(p = 0,0004). Hypotéza 6 byla tedy potvrzena. 

Ve výše uvedených testech a také v testu flexe trupu měly rozdíly vysokou 

klinickou významnost, v testu extenze v kyčlích a flexe v kyčli měly střední klinickou 

významnost. V testu elevace paží pouze nízkou. 

Celkové skóre bylo u tanečnic průměrně 14,50 bodů, u nesportovkyň 10,91 bodů. 

Tanečnice tedy dopadly výrazně lépe, ovšem jejich skóre je v porovnání v maximálním 

poměrně nízké – dosahuje zhruba dvou třetin maximálního skóre. Pokud celkové skóre 

vydělíme počtem testů, zjistíme, že průměrně za jeden test tanečnice získaly 2,07 bodů, 

což odpovídá provedení s přítomností odchylek ve stabilizaci buď v mírném rozsahu 

nebo ne po celou dobu provádění testu. Průměrné skóre na jeden test u nesportovkyň je 

pouhých 1,56 bodu. 

Ve studii Paris-Alemany et al. (2018) vykazovali semi-profesionální 

a profesionální tanečníci oproti netanečníkům také lepší schopnost stabilizace bederní 

páteře, ovšem při testování s pomocí pressure biofeedback unit (PBU, Stabilizer) při 

active straight leg raise testu. Při měření klidové a aktivní tloušťky břišních svalů pomocí 

ultrazvuku ale nebyl mezi skupinami rozdíl. 

Důležité je poznamenat, že probandkám nebylo sděleno ani ukázáno správné 

provedení testu. Byly podávány instrukce pouze k požadovanému pohybu či poloze. Při 

znalosti správného provedení by možná obě skupiny získaly lepší výsledky. Lepší skóre 

by se pravděpodobně projevilo hlavně u tanečnic, které jsou zvyklé a velmi dobře umí 

napodobovat provedení pohybu, který je jim ukázán.  

Z mých výsledků plyne, že moderní tanec prováděný na rekreační či závodní 

úrovni rozvíjí funkci hssp v porovnání s žádnou pohybovou aktivitou. I přes pravidelný 

trénink ale není funkce hssp ideální a dostatečná. To potvrzuje i fakt, že v mé studii 100 % 

probandů obou skupin uvedlo přítomnost bolesti zad za posledních šest měsíců, která 

s dysfunkcí hssp souvisí. Campbell et al. (2019) ve svém přehledu uvádějí, že často se 

vyskytující slabost svalů core je jedním ze sedmi hlavních vnitřních ovlivnitelných 

rizikových faktorů pro zranění u tanečníků. 
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Kovácsné et al. (2016) právě ve své studii upozorňují na skutečnost, že taneční 

trénink jako takový je pro páteřní stabilizaci nedostatečný a je třeba na ní samostatně 

pracovat. U tanečníků baletu a hip-hopu totiž zjistili nedostatečnou motorickou kontrolu 

v oblasti beder a nedostatečnou statickou sílu svalů core. Při testování tzv. core testu, kdy 

byl měřen čas výdrže (jedná se tedy o testování vytrvalosti) v pozici prkna na předloktí 

byl výkon tanečníků baletu i hip-hopu ohodnocen pouze jako průměrný. Moje skupina 

tanečníků vykazovala v testech hssp také průměrné skóre. Pro testování motorické 

kontroly v oblasti beder byl v popisované studii použit Stabilizer, a to při aktivním 

pohybu DK. Tanečníci obou stylů dosahovali výchylek tlaku v normálních hodnotách, 

u baletních tanečníků byly výchylky vyšší. Nemáme porovnání s kontrolní skupinou, 

ovšem mé výsledky souhlasí se závěrem, že samostatný tanec není dostatečný trénink pro 

trupovou stabilizaci. Nutnost a potřebnost zaměření se na cvičení páteřní stabilizace 

dokazují autoři zlepšením stabilizačních schopností bederní páteře po tříměsíčním 

tréninkovém programu, který zahrnoval cvičení pro zlepšení držení těla, stabilizační 

cvičení, posilování svalů hssp, strečink a cvičení pro zlepšení motorické kontroly 

v bederní oblasti. Došlo také k výraznému snížení bolestí beder. 

Core test použili i Halász et al. (2019) u tanečníků akrobatického rokenrolu. Jejich 

výkon byl na hranici dobrého a průměrného. Není zde porovnání s kontrolní skupinou, 

ale u trénovaných tanečníků byl očekáván lepší výkon. Zlepšení nastalo po tříměsíčním 

tréninkovém programu dynamické páteřní stabilizace. Autoři uvádějí, že v soutěžních 

skupinách není na specifický trénink stabilizačních svalů čas pro neustálou přípravu 

soutěžních choreografií, i když by to bylo potřeba, a jak ukázali, je to efektivní. Z mých 

tanečnic se jich deset ze šestnácti věnuje tanci na soutěžní úrovni a můžeme tedy také 

předpokládat, že na specifický trénink trupové stabilizace není dostatek času pro přípravu 

a trénink soutěžních choreografií.  

V mé studii deset ze šestnácti tanečnic uvedlo, že se věnuje pouze modernímu 

tanci. Další uvedly, že se věnují i jiným tanečním stylům a ze všech tanečnic se některé 

pravidelně věnují jinému sportu (některé uvedly zimní sporty a lyžování, ovšem o těch 

můžeme téměř s jistotou říct, že nejsou prováděny pravidelně). Provozování dalšího 

sportu či jiného tanečního stylu bude mít na výsledek testů funkce hssp vliv, ovšem záleží 

na intenzitě a pravidelnosti. 

 Tanečnice, které provozují pouze moderní tanec získaly průměrně 14,6 bodu (13, 

14, 14, 14 a 18). Tanečnice, která se 6 hodin týdně věnuje akrobacii, získala 18 bodů, tedy 
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nadprůměrné skóre. Tanečnice věnující se street dance 2 hodiny týdně získala pouze 

13 bodů, tanečnice věnující se street dance 1 hod týdně a zároveň fitness získala 15 bodů, 

tanečnice věnující se street dance a swingu nepravidelně získala 14 bodů. Tanečnice 

věnující se pole dance 1 hodinu týdně a také józe získala 14 bodů. Tanečnice věnující se 

standardním a latinsko-americkým tancům 2 hodiny týdně a také józe získala 17 bodů. 

Tanečnice provozující také jógu získala 18 bodů, turistiku 11 bodů, karate 13 bodů, 

plavání a bouldering 14 bodů, jógu, pilates a turistiku 13 bodů.  

 Nejvyššího skóre dosáhly tanečnice, které se věnují intenzivně akrobacii, józe 

s neznámou intenzitou, ale i pouze modernímu tanci. Nemůžeme tedy říct, že by 

akrobacie či jóga v takto malém vzorku měly na funkci hssp vliv. Ostatní taneční styly 

a jiné sporty také neměly vliv, protože skóre takových tanečnic je stejné jako u tanečnic 

věnujících se pouze modernímu tanci.  

Nejlepších výsledků průměrně dosahovaly tanečnice v testu v poloze medvěda 

(2,56) a dále v testu elevace paží (2,38). Nesportovkyně získaly průměrně nejvíce bodů 

v testu elevace paží (2,09) a poté s odstupem v testu v poloze medvěda (1,82). Test 

elevace paží bychom tedy mohli označit za „nejjednodušší“. Jedná se pouze o pohyb paží 

do flexe 120° vleže na zádech, kdy není nutné mít tolik pod kontrolou dolní část těla, 

testující se nejvíce soustředí na oblast hrudníku. Tanečnice tento test také zvládaly velmi 

dobře. Je to pohyb, který je v tanci běžný, velmi se blíží pohybu paží z tzv. první pozice 

do třetí pozice. Navíc obecně izolované pohyby paží se v tanci značně využívají, v baletu 

se vyloženě samostatně trénují jako tzv. port de bras, tedy v překladu pohyb paží, kdy je 

kladen důraz na plynulost, ladnost a přesnost pohybu v kombinaci s pohybem hlavy. 

V moderním a současném (contemporary) tanci se také velmi využívá práce se zemí, tzv. 

floorwork. Tanečník se při tom často dostává do pozic v opoře o horní končetiny, ať už 

o ruce, předloktí či ramena. To můžeme označit za podobné testu v poloze medvěda, ve 

kterém tanečnice získaly průměrně právě nejvyšší skóre.  

Obě testované skupiny získaly průměrně nejméně bodů v testu extenze v kyčlích 

(1,56 tanečnice a 1,18 nesportovkyně). Při něm docházelo většinou k substituci extenze 

v kyčelních kloubech extenzí v bederní páteři nebo v ThL přechodu, gluteální svaly se 

zapojovaly nedostatečně a docházelo ke kyfotizaci hrudní páteře. Důvodem může být 

oslabení právě gluteálních svalů nebo jejich funkční útlum, omezený rozsah pohybu do 

extenze v kyčlích, zkrácení flexorů kyčelních kloubů, hyperaktivita paravertebrálních 

svalů. V tanci jsou záklony a pohyb trupu a kyčlí do extenze časté (např. arabesque), 
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většinou se jedná o jejich kombinaci, ne o izolovaný pohyb do extenze v kyčlích. 

Tanečnice jsou tedy pravděpodobně zvyklé tyto pohyby kombinovat, či až nahrazovat 

extenzi v kyčli extenzí v bederní páteři. Clippinger (2018) uvádí, že u tanečníků právě 

nedostatečný rozsah extenze v kyčelních kloubech či v hrudní páteři je nahrazován 

hyperextenzí v bederní páteři.  

Pokud si testy u obou skupin seřadíme od nejvyššího průměrného po nejnižší 

průměrné skóre, zjistíme, že pořadí testů je pro obě skupiny téměř totožné. Jak bylo 

uvedeno výše, nejlépe probandky zvládaly test elevace paží a test v poloze medvěda. Dále 

pak extenční test a test hlubokého dřepu (v nich je u nesportovkyň průměrné skóre stejné), 

poté test flexe trupu a flexe v kyčli (v nich je také skóre i nesportovkyň stejné) a jako 

poslední, tedy nejtěžší, vychází test extenze v kyčlích.  

Mnoho studií se zabývalo stabilizačními schopnostmi páteře u tanečníků při 

výskytu LBP. Deckert et al. (2007) uvádějí, že u tanečníků často se vyskytující anteverze 

pánve související s bederní hyperlordózou znemožňuje správné zapojení stabilizačních 

svalů, a může vyústit např. v bolesti zad. Roussel et al. (2009) zjistili, že zhoršená 

motorická kontrola v oblasti beder je rizikový faktor pro úrazy dolních končetin nebo 

bolesti bederní páteře u tanečníků. V další studii (Roussel et al., 2013) pak prokázali 

u baletních tanečníků s přítomností LBP za poslední rok trvající aspoň dva dny horší 

motorickou kontrolu v bederní oblasti při testování s pomocí PBU. Swain a Redding 

(2014) uvádějí, že tanečníci s LBP také vykazují sníženou vytrvalost trupových 

stabilizátorů (na ventrální, laterální i dorsální straně). Gildea et al. (2013) popisují 

u tanečníků s LBP menší změnu tloušťky břišních svalů (m. TrA a m. obliquus internus 

abdominis) při aktivním oploštění břišní stěny, klidová tloušťka se nelišila. Tanečníci 

s LBP mají tedy zhoršenou funkci páteřní stabilizace. V mé studii nemůžeme porovnat 

tanečníky s a bez LBP, jelikož se objevila u všech. To může být také důvodem ne příliš 

dobré stabilizace páteře, i když byla lepší než u nesportovkyň. 

Tanečnice v mé studii získaly ve všech testech hssp i v celkovém skóre vyšší 

bodové ohodnocení než nesportovkyně, a tedy hypotéza 6 byla potvrzena. 
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H7: Předpokládám, že mezi celkovým bodovým hodnocením baterie testů hssp dle Koláře 

jednotlivých probandů a hodnotou Equilibrium score v testu Senzory Organization Test 

bude statisticky významná pozitivní korelace. Čím více bodů v baterii testů hssp dle 

Koláře proband získá, tím vyšší bude jeho Equilibrium score. 

 Mezi celkovým Equilibrium score (ES) v testu SOT a celkovým počtem bodů 

v testech hssp dle Koláře nebyla ani u jedné skupiny zjištěna statisticky významná 

pozitivní korelace. Hypotéza 7 je tedy zamítnuta. 

U skupiny tanečnic byla hodnota Spearmanova korelačního koeficientu (rs) 0,08, 

která v podstatě ukazuje na naprostou nezávislost těchto dvou hodnot. Ani žádná z dílčích 

hodnot ES (jednotlivých COND) nebyla ve vztahu s výsledky testů hssp. U COND3 

a COND5 dokonce vycházela negativní korelace. Nejvyšší pozitivní korelace byla 

zjištěna u COND2 a to pouze 0,27, což je hodnota označována jako slabá korelace.  

 U skupiny nesportovkyň vyšla hodnota rs při zjišťování vztahu ES composite 

a výsledků hssp testů 0,56, což je síla vztahu označována jako značná. Nejedná se ale 

o statisticky významnou pozitivní korelaci. Podobně silný vztah (0,51) byl zjištěn 

u COND6. Statisticky významná pozitivní korelace se ukázala mezi výsledky hssp testů 

a ES u COND6, kdy její hodnota vyšla 0,72, což je označováno jako poměrně silná 

korelace. Naopak u COND1-COND4 vycházela korelace negativní, i když většinou slabá 

(pouze u COND3 značná). Výsledky korelací jsou tedy u obou skupin nekonzistentní, 

nedá se s určitostí říct, že by ES pozitivně korelovalo s výsledky testů hssp. 

 Závislost výsledků testů posturální stability na výsledcích testů hssp byla také 

zjišťována u testů LOS, MCT a UST. U skupiny tanečnic byla zjištěna statisticky 

významná negativní korelace u reakční doby v testu LOS (–0,56, tj. značná), tedy 

s vyšším skóre v testech hssp se snižovala reakční doba. U nesportovkyň byl tento vztah 

podobný, i když nebyl tak silný (–0,39, tj. značný). Je to jediný parametr, který prokázal 

alespoň značný vztah k výsledkům testů hssp u obou skupin. U tanečnic se dále ukázala 

značná pozitivní korelace u parametru MVL, EPE a MXE. U nesportovkyň byl vztah 

těchto parametrů také pozitivní, ale slabý. U obou skupin vychází korelace s parametrem 

DCL negativní, i když se opět jedná o slabou korelaci. Kontrola směru pohybu byla tedy 

horší u probandek s lépe fungujícím hssp, což je zvláštní výsledek.  

 V testu MCT byl vyhodnocen vztah parametru Latency composite. S vyšším 

skóre v testech hssp bych očekávala nižší latenci. U tanečnic vyšla korelace negativní, ale 
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její síla je naprosto zanedbatelná (–0,06). U nesportovkyň vyšla ale značně pozitivní 

(0,56). 

 V testu UST bych s vyšším skóre v testu hssp očekávala nižší hodnotu parametru 

MSV, tedy negativní korelaci. Při stoji na LDK se zavřenýma i otevřenýma očima vyšla 

u obou skupin právě negativní korelace, i když opět slabá. U PDK vyšla negativní 

korelace u tanečnic při stoji na PDK s otevřenýma očima (navíc označena jako značná) 

a u nesportovkyň při stoji na PDK se zavřenýma očima. Výsledky tedy poměrně 

odpovídají představám, i když vztah je slabý.    

 Můžeme tedy říct, že nějaký vztah mezi funkcí hssp a posturální stabilitou je. Síla 

vztahu byla ale nekonzistentní. Kde se u tanečnic ukázal vztah jako silný, u nesportovkyň 

byl slabý či dokonce vyšla u stejného parametru jednou negativní a jednou pozitivní 

korelace. U tanečnic v testu SOT žádné ES nebylo ve vztahu s výsledky testů hssp, 

u nesportovkyň čtyři ES měly alespoň značný vztah k výsledkům testů hssp. Jediným 

parametrem, který vykazoval podobný výsledek u obou skupin, byl reakční čas v testu 

LOS, kdy lepší funkce hssp odpovídala kratšímu reakčnímu času. Bylo by asi vhodné 

vyhodnotit vztah parametrů i pro všechny probandy společně bez rozdělení do skupin.  

Nekonzistence výsledků výpočtů korelace může být dána i rozdíly v rámci 

skupiny. Celkové skóre v testech hssp se u tanečnic pohybovalo v rozmezí od 11 do 

18 bodů, u nesportovkyň od 9 do 15 bodů. Již během testování bylo vidět, že probandky, 

které získaly v testech hssp vyšší skóre, zdaleka nedosahovaly takových výsledků při 

měření posturální stability, jak bych očekávala. Hodnoty celkového ES v SOT se 

u tanečnic pohybovaly v rozmezí od 72 do 87 %, u nesportovkyň od 76 do 89 %, tedy ve 

vyšších hodnotách. Již při porovnání průměrných výsledků testů hssp, tedy 14,50 

u tanečnic a 10,91 u nesportovkyň a průměrných hodnot kompozitního ES, tedy 81,25 % 

u tanečnic a 81,55 % u nesportovkyň vidíme, že korelace těchto hodnot ani nemohla vyjít 

jako silná, když v jednom případě jsou lepší tanečnice, ale ve druhém nesportovkyně. 

V COND6 vyšla sice u nesportovkyň statisticky významná korelace, ale vzhledem 

k tomu, že takto vyšla pouze jedna hodnota ze šesti, ze kterých se skládá kompozitní ES, 

a to navíc pouze v jedné skupině, výsledek příliš nevypovídá o silném vztahu mezi funkcí 

hssp a posturální stabilitou, i když určitý vztah tam je.  

 Paris-Alemany et al. (2018) zjistili u tanečníků středně silný vztah mezi 

motorickou kontrolou v oblasti beder testovanou při active straight leg raise testu 
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s využitím PBU a dynamickou posturální stabilitou testovanou SEBT. Vztah k některým 

parametrům dynamické posturální stability měla také tloušťka m. obliquus internus 

abdominis. U tanečníků i netanečníků byl také prokázán vztah mezi tloušťkou m. rectus 

abdominis a dynamickou posturální stabilitou. Stabilizační schopnosti páteře a posturální 

stabilita byly testovány jinak než v mé studii, ale výsledky jsou podobné, tj. že vztah 

těchto dvou parametrů u tanečníků i netanečníků byl alespoň částečně prokázán, i když 

v této studii se jeví silnější než u mě. Prokázané vztahy byly také různé u skupin tanečníků 

a netanečníků jako v mé studii. 

 Ambegaonkar et al. (2016) testovali vztah mezi vytrvalostí trupových 

stabilizátorů, hypermobilitou dolních končetin a posturální stabilitou u univerzitních 

moderních tanečnic. Vytrvalost svalů core byla testována pomocí tří pozic dle McGilla, 

ve kterých byl měřen čas výdrže. Hypermobilita byla stanovena, pokud oba kolenní 

klouby tanečnice měly rozsah aspoň 10° do hyperextenze. Rovnováha byla testována 

SEBT. Výsledkem bylo, že k posturální stabilitě má pozitivní vztah hypermobilita 

dolních končetin (r = 0,67), ale vytrvalost stabilizačních svalů nikoliv (r = 0,32). 

V předchozí studii autorů (Ambegaonkar et al., 2014) byla stejně testovaná vytrvalost 

svalů core i posturální stabilita, k tomu navíc síla svalů dolních končetin u univerzitních 

atletek. Vztah mezi vytrvalostí stabilizátorů a rovnováhou také nebyl prokázán. Tento 

vztah nepotvrdili ani Cobb et al. (2016), kteří testovali vytrvalost pomocí pozic dle 

McGilla a posturální stabilitu na silové plošině při stoji na jedné DK se zavřenýma očima, 

a dále sílu dolních končetin pomocí dynamometru a posturu chodidel. Já jsem se 

vytrvalostí páteřních stabilizátorů nezabývala, testy dle Koláře použité v této studii se od 

pozic dle McGilla značně liší. Neschopnost vydržet dlouho v testované pozici by mohla 

ukazovat na únavu povrchových fázických svalů, které substituují funkci hlubokých 

stabilizátorů, jejichž zapojení není optimální, tedy na dysfunkci hssp. To by souhlasilo 

s výsledky mé studie, kde vztah mezi funkcí hssp a posturální stabilitou nebyl výrazně 

prokázán.  

 Sung et al. (2010) ale v jejich studii uvádějí, že interakce mezi zrakovou kontrolou 

a rotací trupu ukazuje, že stabilita páteře a trupu je zásadní pro koordinaci posturální 

stability. Svalové dysbalance v oblasti trupu mohou přispět ke zhoršené rovnováze. 

Autoři měřili stabilitu páteře při stoji na jedné DK s otevřenýma a zavřenýma očima.  

 Další autoři ukazují vazbu mezi funkcí hssp (core) a posturální stabilitou 

u tanečníků na základě zlepšení parametrů posturální stability po intervenčním programu 
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zaměřeném na aktivaci a posilování páteřních stabilizátorů. Wang et al. (2010) popisuje 

zlepšení limitů stability při měření na Biodex Balance Systém po osmi týdnech cvičení 

Pilates u dětských tanečníků. Watson et al. (2017) aplikovali u tanečníků devítitýdenní 

trénink pro zlepšení propriocepce, síly a vytrvalosti hssp a dolních končetin, po kterém 

došlo mimo jiné ke zlepšení posturální stability testované pomocí SEBT a na krátkou 

dobu došlo i ke zlepšení aktivace m. TrA, kontrolovanou pomocí ultrazvuku. Kalaycioglu 

et al. (2018) zaznamenali u tanečníků klasického a moderního tance zlepšení dynamické 

posturální stability po osmi týdnech tanečně specifického tréninku pro zlepšení funkce 

svalů core. Závěry těchto studií ukazují, že vztah mezi funkcí stabilizace páteře 

a posturální stabilitou je poměrně silný. To se v mé studii úplně prokázat nepodařilo.  

 Při vyhodnocení vztahu mezi výsledky testů hssp dle Koláře a některými 

parametry z testů posturální stability byla nalezena statisticky významná korelace pouze 

u jednoho parametru v každé skupině. Negativní korelace u RT v testu LOS u tanečnic 

a pozitivní korelace v COND6 v testu SOT u nesportovkyň. Mezi výsledky testů hssp dle 

Koláře a celkovým ES v testu SOT nebyla prokázána statisticky významná korelace, 

a tedy hypotézu 7 zamítám.  

6.2 Diskuze ke klinické otázce 

Jak se liší statická a dynamická posturální stabilita tanečnic moderního tance 

v porovnání s ženami, které se nevěnují žádné sportovní aktivitě při měření na přístroji 

NeuroCom Smart EquiTest? 

 Při testování statické a dynamické posturální stability tanečnice moderního tance 

neprokázaly lepší výsledky oproti nesportujícím ženám. Při statickém testování 

nedokázaly dobře využívat informace z vestibulárního aparátu a somatosenzorického 

systému. Lépe ale využívaly informace ze zrakového aparátu. Závislost na zraku byla 

u skupiny nesportovkyň velmi podobná. Zraková závislost kvůli častému používání 

zrcadel a opěrných bodů v prostoru při tréninku nebyla prokázána. Tanečníci často také 

používají pohled k vyjádření emocí a dotvoření pohybu celého těla, a tak ho nemohou 

použít k udržení stability. 

Při porovnání mých rekreačních a závodních tanečnic s profesionálními baletkami 

či tanečnicemi z dalších studií bylo zjištěno, že s vyšší trénovaností v tanci se zlepšuje 

posturální stabilita, ale specifickým způsobem. Zlepšuje se schopnost využití informací 

ze somatosenzorického systému a zrakového aparátu, ale také se prohlubuje neschopnost 



 

108 

  

využití informací či jejich nevyužívání z vestibulárního aparátu. Moje méně zkušené 

tanečnice byly také více závislé na zraku oproti profesionálům. Ke zlepšení propriocepce 

může přispívat tanec naboso. Při stoji na jedné DK s otevřenýma očima byly tanečnice 

stabilnější oproti nesportujícím ženám, ovšem při zavření očí už byly stabilnější pouze na 

LDK. Žádné z rozdílů ale nebyly statisticky významné, i když bych stoj na jedné DK 

očekávala jako pozici, kterou budou tanečnice velmi dobře zvládat. Tanečnice v mé studii 

pravděpodobně nebyly dostatečně trénované, aby se projevily větší rozdíly oproti 

kontrolní skupině. Na statickou posturální stabilitu také neměl pozitivní vliv žádný další 

taneční styl ani sport, kterému se tanečnice věnovaly. 

 Při testování dynamické posturální stability skupina tanečnic také nevykazovala 

lepší výsledky oproti nesportovkyním. Jejich rychlost odezvy při automatické motorické 

odpovědi na zevní stimulus byla pomalejší, a to nejen oproti nesportující populaci, ale 

i sportovcům z jiných odvětví dle dalších studií. Tanečnice nepotřebují ve své praxi umět 

rychle reagovat na spoluhráče či na nerovný povrch. Jejich volní motorická odpověď na 

zvuk měla ale rychlejší odezvu, což můžeme přisuzovat naučenému spojení pohybu 

s hudbou. Tanečnice také vykazovaly symetričtější stoj, tedy rozložení hmotnosti na 

dolních končetinách, pravděpodobně díky nácviku správného stoje jako takového během 

lekcí. Při aktivní odpovědi dolních končetin na zevní stimulus, zde posun podložky, ale 

jejich reakce symetričtější nebyla. Není to situace, na kterou jsou zvyklé, tanec se 

většinou provádí na pevném povrchu.  

Při práci s vlastním těžištěm s ním dokázaly tanečnice pohybovat rychleji než 

nesportovkyně, ovšem s menší přesností. Při rytmickém přenášení váhy, což bychom ze 

všech testů na Smart EquiTest mohli považovat za tanci nejpodobnější, byly výsledky 

skupin velmi podobné. Tanečnice zvládaly přesněji rychlejší pohyb, zatímco 

nesportovkyně ten pomalejší. I přes to, do jakých extrémních pozic se tanečnic během 

tréninků dostávají, jejich maximální limity stability byly menší než u kontrolní skupiny. 

 Stoj, ve kterém je celé testování prováděno, může být pro tanečnice nezvyklý, 

nepřirozený. Především v baletu je kladen důraz na tzv. turn out, tedy vytočení chodidel, 

přičemž ideální stav je, pokud je mezi chodidly úhel 180°. Ve vytočené pozici se v tanci 

často pracuje a pro tanečnice může být přirozenější, než stoj s chodidly paralelně jako je 

tomu při testování na Smart EquiTest. Jejich posturální stabilita by byla možná lepší, 

pokud by jim byla umožněna tato vytočená pozice chodidel. 
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 Negativní vliv na posturální stabilitu má také hypermobilita, které je u tanečníků 

velmi častá. Můžeme předpokládat, že tanec si za sport vybírají právě hypermobilní 

jedinci, protože velké rozsahy pohybu jsou v tanci žádané. Dalším zvětšováním rozsahu, 

neustálým protahováním a praktikováním extrémních pozic se hypermobilita a laxita 

vaziva ještě zhoršuje.   

Rozdíly mezi porovnávanými skupinami tanečnic moderního tance a žen, které se 

nevěnují žádné sportovní aktivitě, nebyly velké, jednalo se spíše o drobné kvalitativní než 

kvantitativní rozdíly, např. ve využití jednotlivých systémů k udržování rovnováhy. 

Statisticky významný rozdíl byl nalezen pouze v jednom z parametrů, a to jen v jedné 

části testu, navíc ve prospěch nesportovkyň. Tanečnice nebyly lepší ani v polovině 

porovnávaných parametrů, ovšem nedá se zase říct, že by jejich posturální stabilita byla 

horší než u žen, které se nevěnují žádné sportovní aktivitě. Rozdíly totiž nebyly statisticky 

významné. Pravděpodobně by se projevily více, pokud bych pracovala s trénovanějšími 

tanečnicemi. Můžeme říct, že tancem je posturální stabilita rozvíjena specifickým 

způsobem. 

6.3 Limitace výzkumu 

K hodnocení posturální stability byl v této práci použit přístroj počítačové 

dynamické posturografie NeuroCom Smart EquiTest firmy NeuroCom International, Inc. 

Jeho validita a reliabilita byla zkoumána již více autory.  

Sensory organization test (SOT) byl dle samotné společnosti NeuroCom® 

validizován pro použití u mnoha různých pacientů, a to u pacientů pediatrických, 

geriatrických, u pacientů s Parkinsovoým syndromem, roztroušenou sklerózou, po 

cévních mozkových příhodách, úrazech zad a kolen i pro pacienty s psychologickými 

obtížemi. Limits of stability test (LOS) byl validizován pro starší populaci, geriatrické 

pacienty, pacienty s neurologickým deficitem či s úrazy zad nebo kolen (Natus Medical 

Incorporated, ©2014). 

Tsang et al. (2004) zjistili velmi vysokou test-retest reliabilitu (ICC – intraclass 

correlation coefficient) pro všech 6 situací testu SOT: COND1 0,81; COND2 0,84; 

COND3 0,72; COND4 0,90; COND5 0,93 a COND6 0,87 při testování praktikantů 

tai chi.  

Harro et al. (2016) zkoumali validitu a reliabilitu tohoto přístroje u pacientů 

s Parkinsonovou nemocí pro testy SOT, MCT a LOS. Pro kompozitní equilibrium score 
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SOT bylo ICC 0,90, pro vestibular ratio 0,80. Pro průměrnou latenci i amplitudu v testu 

MCT bylo ICC vypočteno na 0,92. Pro reakční čas (RT) v testu LOS bylo ICC vypočteno 

na 0,69, pro endpoint excursion (EPE) na 0,87. Byla stanovena i standardní chyba měření 

a to následovně: SOT ES composite 4,2 %, vestibular ratio 0,1; MCT latency 2,7 ms, 

amplitude 1,0 °/s; LOS RT 0,17 s, EPE 5,0 %. Přístroj je tedy validní a reliabilní pro 

měření poruch rovnováhy.  

Akhbari et al. (2015) zjišťovali reliabilitu testu MCT. Použili modifikaci, kdy byl 

testován stoj na jedné DK se současným kognitivním úkolem u fotbalistů s porušením 

předního zkříženého vazu (ACLD), fotbalistů s rekonstrukcí tohoto vazu (ACLR) 

a u jejich zdravých spoluhráčů. Reliabilitu parametrů RT, latency a amplitude s i bez 

kognitivního úkolu byla u jednotlivých skupin střední až velmi vysoká (ACLD 0,63–0,88; 

ACLR 0,62–0,93; kontrolní skupina 0,69–0,98). MCT je tedy reliabilní pro testování 

pacientů s poruchou či rekonstrukcí předního zkříženého vazu a pro zdravé fotbalisty 

(atlety).  

Lininger et al. (2018) zkoumali test-retest reliabilitu testu LOS na přístroji 

NeuroCom VSR Sport rovnou dvakrát, a to u mladých dospělých. Vnitřní konzistence 

(ICC) pro parametry MVL, DCL a MXE byla střední až vysoká (0,89–0,95). Test-retest 

reliabilita stejných parametrů byla vysoká (0,95–0,96), u parametrů EPE a RT střední 

(0,88). Při opakování testu autor upozorňuje na efekt učení, a to zvláště u interpretace 

parametrů DCL a EPE. Na druhou stranu doporučuje testovat dvakrát pro přesnější 

výsledky. Test LOS je reliabilní pro měření mladých dospělých.  

Pickerill a Harter (2011) také zjišťovali reliabilitu testu LOS na přístroji 

NeuroCom Smart Balance Master při testování zdravých jedinců. U parametru EPE 

(ICC = 0,88) a MVL (ICC = 0,80) zjistili vysokou reliabilitu. U DCL zjistili střední 

reliabilitu (ICC = 0,69). Při porovnání přístroje NeuroCom s přístrojem Biodex Balance 

System, NeuroCom podává více informací o dynamické posturální stabilitě, ovšem oba 

přístroje o ní podávají unikátní informace. Konstruktová a konkurentní validita nebyla 

s konečnou platností stanovena.  

Pro testy RWS a UST na použitém přístroji NeuroCom Smart EquiTesty nebyly 

nalezeny studie, které by se zabývaly jejich reliabilitou a validitou. Z předchozích studií 

ale můžeme usoudit na velmi dobrou validitu i reliabilitu testů SOT, MCT a LOS, a tedy 
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bych očekávala velmi dobrou validitu a reliabilitu i pro testy UST a RWS na stejném 

přístroji.  

Nebyla nalezena žádná studie, která by se zabývala validitou a reliabilitou testů 

hlubokého stabilizačního systému dle Koláře. Při hledání takových studií byly nalezeny 

výsledky především pro testy pro hodnocení vytrvalosti stabilizačních svalů (např. testy 

dle McGilla, Sorensenův test), kdy se jedná o časování výdrže v určité pozici a další 

mechanické testy hodnotící sílu svalů core. V České republice, kde se v rehabilitaci velmi 

vychází z vývojové kineziologie, se ale s těmito testy příliš nesetkáme, i když existuje 

mnoho literatury o jejich validitě a reliabilitě, zatímco studie hodnotící validitu 

a reliabilitu Kolářových testů posturální stabilizace chybí. V praxi jsou používány velmi 

často, ale zůstává problém s určením validních a reliabilních postupů ke stanovení 

baseline k pozdějšímu porovnání výsledků po terapeutické intervenci (Kobesova et al., 

2020). Je samozřejmě výrazně obtížnější hodnotit validitu a reliabilitu u testů, které jsou 

hodnoceny aspekcí a palpací než u testů, kdy je měřen čas. I když testy dle Koláře nejsou 

považovány za vědeckou metodu, ale jsou určené spíše pro terapeuty ke zhodnocení stavu 

stabilizačních schopností či k ohodnocení efektivity terapie, bylo by dobré znát jejich 

validitu i reliabilitu. 

V mé studii jsem prováděla testování u všech probandů sama, tedy to byl vždy 

jeden testující, ale testování nebylo zaslepené. Subjektivita při hodnocení je velkým 

limitem při interpretaci výsledků těchto testů v mé studii, i když byla samozřejmě snaha 

o co nejobjektivnější náhled. Bodové hodnocení bylo také vytvořené pouze pro účely této 

práce, běžně se nepoužívá. Konkrétní body přiřazené jednotlivým probandům mohou být 

zkreslené i proto, že mezi body 2 a 1 je tenká hranice a záleží velmi na interpretaci 

testujícího. Mezi maximálním skóre 3 a průměrným 2 je rozdíl jasnější: provedení bez 

patologie nebo s ní. 

Na posturální stabilitu, motorickou kontrolu a adaptaci má vliv únava a spánková 

deprivace (Patel et al., 2007). Probandky byly testovány v různou denní dobu dle jejich 

časových možností a přístupnosti laboratoře. Většina testování ale proběhla odpoledne, 

únava tedy mohla hrát roli. Navíc měření probíhalo ve zkouškovém období vysokých 

škol, takže se mohl projevit i stres ze zkoušek a celkové podráždění a vyčerpanost. Také 

pocit potřeby či nutnosti dosáhnout dobrého výsledku při testování mohl probandky 

(hlavně tanečnice) stresovat a výsledně mohl hodnoty negativně ovlivnit.  
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Výběr vzorku byl příležitostný, tedy na základě dobrovolnosti po splnění daných 

kritérií. U rekreačních či závodních tanečnic moderního tance rozhodně nemůžeme říct, 

že se jedná o homogenní skupinu. Tím, že sport neprovozují tak často, zbývá prostor pro 

jiné aktivity či sporty a každá tanečnice si vybere jiný doplňkový sport. Koncept 

tanečních tréninků je také u každého jiný. Někteří trenéři se zaměřují více na flexibilitu, 

jiní na silový trénink a další na trénink techniky tance. To všechno výsledky testování 

ovlivní. V každé skupině byl také jiný počet probandek. Statistické metody byly ale 

voleny s ohledem na tuto skutečnost. Ve studii byly také testovány probandky pouze ve 

věku 18–30 let a pouze ženy, výsledky tedy nelze generalizovat na celou populaci. 

Většina hypotéz byla zamítnuta z důvodu statisticky nevýznamných rozdílů mezi 

skupinami. Při testování profesionálních tanečníků by se možná rozdíly prohloubily. 

V dalších studiích by bylo tedy zajímavé zaměřit se více na profesionální tanečníky, 

porovnat a vyhodnotit posturální stabilitu a funkci hssp u tanečníků různých tanečních 

stylů (např. porovnat tanečníky break dance s baletkami), či podle hodin strávených 

tancem týdně, nebo podle výsledků na celorepublikových soutěžích či podle přítomnosti 

a stupně hypermobility. Dále by bylo dobré se zaměřit na mužské tanečníky či porovnat 

posturální stabilitu a funkci hssp mezi pohlavími. Zajímavé by také bylo testovat rozdíly 

v posturální stabilitě u tanečnic při stoji v jejich navyklé vytočené pozici oproti standardní 

paralelní pozici chodidel.  
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7 ZÁVĚR 

V této práci jsou na základě literární rešerše shrnuty poznatky a aktuální výzkumy 

o posturální stabilitě a hlubokém stabilizačním systému páteře, jejich vzájemném vztahu, 

a to vše především ve vztahu k tanci. Cílem výzkumu poté bylo objektivně zhodnotit 

posturální stabilitu a funkci hlubokého stabilizačního systému páteře u tanečnic 

moderního tance v porovnání s nesportující populací žen. Následně vyhodnotit také 

vzájemný vztah měřených parametrů. 

 Použitý přístroj NeuroCom Smart EquiTest je validní a reliabilní k testování 

statické a dynamické posturální stability u sportovců a zdravé populace. Výhodou navíc 

bylo, že posturální stabilitou u tanečníků se již zabývalo poměrně velké množství studií 

a v některých z nich byl právě použit i tento přístroj. Moje výsledky bylo tedy možné 

dobře porovnat s již provedenými výzkumy. Na druhou stranu většina studií testovala 

profesionální baletky. 

Objektivní hodnocení funkce hlubokého stabilizačního systému je problematické. 

Testování je zatíženo subjektivitou testujícího kvůli aspekčnímu a palpačnímu hodnocení 

testů posturální stabilizace dle Koláře. V zahraničních studiích jsou častou používány 

metody testování, kdy je měřen čas výdrže v různě posturálně náročných situacích, často 

v pozici plank. Jedná se spíše o měření vytrvalosti stabilizačních svalů, není kladen důraz 

na správné zapojení hlubokých stabilizátorů. Dále se často používá testování dle 

australské školy pomocí pressure biofeedback unit, kdy je výhodná možnost objektivně 

zaznamenat číselnou hodnotu změny tlaku.  

V mém výzkumu byla většina hypotéz zamítnuta z důvodu statisticky 

nevýznamných rozdílů mezi skupinami. Tanečnice moderního tance prokázaly statisticky 

významně lepší funkci hlubokého stabilizačního systému, i když i tak nebyla zdaleka 

perfektní. V testech posturální stability ale měly lepší výsledky pouze ve 22 z 58 

porovnávaných parametrů z testů SOT, MCT, UST, LOS a RWS. Statisticky významný 

rozdíl byl zjištěn pouze u jednoho parametru, a to ve prospěch nesportovkyň. Nemůžeme 

říct, že by posturální stabilita tanečnic v mé studii tedy byla lepší, jejich trénovanost 

nebyla dostatečná, aby se projevily větší rozdíly. Byly ale nalezeny určité kvalitativní 

rozdíly.  

Tanečnice nedokázaly dobře využívat informace z vestibulárního aparátu 

a somatosenzorického systému. Lépe ale využívaly informace ze zrakového aparátu. 
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Závislost na zraku u nich byla větší než u profesionálních tanečnic. Automatická 

motorická odpověď na zevní stimulus byla u tanečnic pomalejší, zatímco volní odpověď 

na zvukový podnět rychlejší. Při práci s vlastním těžištěm s ním dokázaly tanečnice 

pohybovat rychleji než nesportovkyně, ovšem s menší přesností. 

Při vyhodnocení vztahu funkce hssp a posturální stability byla nalezena statisticky 

významná korelace pouze u jednoho parametru posturální stability v každé skupině. 

V několika parametrech se síla vztahu ukázala jako značná. Silný vztah tedy nebyl 

potvrzen, i když můžeme říct, že určitý vztah existuje. 

Bylo by dobré se v tanečním tréninku speciálně zaměřovat na trénink posturální 

stability i stabilizace páteře. Zlepšení schopnosti využívat informace ze 

somatosenzorického systému by mělo zajistit menší závislost na zraku k udržení 

posturální stability, a tedy zajištění dobré rovnováhy i v různých vizuálních podmínkách, 

např. v divadle či na soutěži. V mé studii totiž rekreační a závodní moderní tanečnice 

neprokázaly lepší stabilitu oproti nesportujícím ženám.  
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Příloha č. 1 – Vyjádření Etické komise UK FTVS 

  



 

 

  

Příloha č. 2 – Text informovaného souhlasu 

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 na UK FTVS s názvem 

„Hodnocení posturální stability a funkce hlubokého stabilizačního systému páteře 

u tanečnic“, prováděné v Laboratoři katedry fyzioterapie UK FTVS. 

 Cílem této diplomové práce je zhodnotit posturální stabilitu a funkci hlubokého 

stabilizačního systému páteře u tanečnic, a také vyhodnotit vzájemný vztah těchto dvou 

testovaných parametrů. Proběhne jednorázové porovnání dvou skupin probandů ve věku 

18-30 let – neprofesionálních tanečnic moderního tance s různou délkou taneční historie 

a nesportovců (osob, které se intenzivně nevěnují žádné sportovní aktivitě). Přínosem 

práce bude zjištění, zda tanec pozitivně ovlivňuje posturální stabilitu a funkci hlubokého 

stabilizačního systému, a bylo by tedy možné ho využít k jejich zlepšení v rámci 

rehabilitace. 

 Všechny použité metody budou neinvazivní, tedy bez porušení kožního krytu, 

měření je bezpečné a bezbolestné, rizika prováděného výzkumu nebudou větší než běžně 

očekávaná u daných měření. 

 Budete poučen(a) o všech postupech měření. Jednorázové testování bude probíhat 

v Laboratoři katedry fyzioterapie UK FTVS. Posturální stabilita bude vyšetřována na 

dynamickém počítačovém posturografu NeuroCom SMART EquiTest, na kterém 

absolvujete jeho sedm základních standardizovaných testů. Měření bude probíhat pod 

dohledem odborného personálu laboratoře. Funkce hlubokého stabilizačního systému 

páteře bude testována baterií sedmi testů dle Koláře. Toto testování bude probíhat ve 

spodním prádle a budete během něj natáčeni na mobilní telefon, aby mohl být výsledek 

testů řádně vyhodnocen. Součástí testování bude vyplnění dotazníku, ve kterém zodpovíte 

otázky, týkající se základních tělesných parametrů, a v případě skupiny tanečnic Vašich 

zkušeností s tancem. Celé testování Vám zabere asi 1 hodinu. 

 Do projektu nemůžete být zařazen/a, pokud budete mít zranění či akutní 

onemocnění nebo jakékoliv onemocnění či omezení pohybového aparátu nebo budete 

v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 

 Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

 S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit 

v diplomové práci ve studentském informačním systému (SIS), nebo na e-mail adrese: 

terezarothova@seznam.cz. 

 Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě 

a publikována v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích 

a prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK 

FTVS. Neanonymizované údaje budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači 

v uzamčeném prostoru. Anonymizace osobních dat bude provedená do jednoho dne po 

testování. Po anonymizaci budou bezprostředně osobní data smazána. 

 Anonymizace osob na fotografiích bude provedena začerněním/rozmazáním 

obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. Neanonymizované 



 

 

  

fotografie a videa budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném 

prostoru. Neanonymizované fotografie a videa budou bezprostředně po skončení 

výzkumu smazány. 

 V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele: Bc. Tereza Rothová 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Tereza Rothová Podpis: 

 

 Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že 

dobrovolně souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si 

řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na 

vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném 

projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK 

FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

  

Místo, datum ....................................... 

Jméno a příjmení účastníka ....................................................  Podpis: ............................ 

  



 

 

  

Příloha č. 3 – Anamnestický dotazník 

Anamnestický dotazník 
k praktické části diplomové práce: 

Hodnocení posturální stability a funkce hlubokého stabilizačního systému páteře 

u tanečnic 
 

Jméno:        Číslo probanda: 

 

Skupina:  nesportovci  tanečnice  Datum měření: 

 

Datum narození:  Věk:  Hmotnost:  Výška: 

 

1) Utrpěla jste v posledních 6 měsících úraz nebo prodělala operaci na pohybovém aparátu? 

ANO  NE 

2) Pokud ano, jaký/jakou a kdy? 

 
3) Na které dolní končetině máte lepší rovnováhu?   LEVÁ  PRAVÁ 

4) Která dolní končetina je vaše odrazová?    LEVÁ  PRAVÁ 

5) Která horní končetina je vaše dominantní?    LEVÁ  PRAVÁ 

6) Bolela vás v posledních 6 měsících alespoň 1x záda?  ANO  NE 

—————————————————————————————————————— 

Další otázky pouze pro tanečnice: 

7) Souvisel výskyt bolestí zad s tréninkem moderního tance (bolest během nebo po tréninku)? 

ANO  NE 

8) Kolik let se věnujete obecně tanci? 

  
9) Kolik let se věnujete modernímu tanci? 

   
10) Kolik hodin týdně se věnujete modernímu tanci? 

   
11) Věnujete se modernímu tanci soutěžně?  ANO  NE  

12) Pokud ano, na jaké soutěžní úrovni? 

 
13) Věnujete se kromě moderního tance ještě jinému tanečnímu stylu? ANO  NE 

14) Pokud ano, jakému a kolik hodin týdně? 

  
15) Věnujete se nějaké kompenzaci, provádíte nějaká kompenzační cvičení? ANO NE 

16) Věnujete se ještě jinému sportu?  ANO  NE 

17) Pokud ano, jakému? 

  



 

 

  

Příloha č. 4 – Záznamový arch pro testování hssp 

Testování HSSP dle Koláře – záznamový arch 
 

Jméno:         Číslo probanda: 

 

Skupina:  nesportovci  tanečnice 

 

 

Hodnocení testů 

3 body – testovaný je schopen provést úkol bez projevů poruch stabilizace 

2 body – během testu je patologie přítomná mírně nebo není přítomná po celou dobu 

provádění testu 

1 bod – během testu je patologie výrazná nebo je přítomná po celou dobu provádění testu 

Test Poznámka Počet bodů 

1) Extenční test 

 

 

2) Test flexe trupu 

 

 

3) Test extenze v kyčlích 

 

 

4) Test elevace paží 

 

 

5) Test flexe v kyčli 

 

 

6) Test v poloze medvěd 

 

 

7) Test hlubokého dřepu 

 

 

Součet bodů   



 

 

  

Příloha č. 5 – Testy vytrvalosti stabilizačních svalů dle McGilla 

 

Obrázek č. 4: Test vytrvalosti extenzorů dle McGilla (American council on exercise, 

©2015) 

 

 

Obrázek č. 5: Test vytrvalosti flexorů a hlubokých stabilizátorů trupu dle McGilla – 

výchozí pozice s oporou (American council on exercise, ©2015) 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Obrázek č. 6: Test vytrvalosti flexorů a hlubokých stabilizátorů trupu dle McGilla – 

odsun opory (American council on exercise, ©2015) 

 

 

Obrázek č. 7: Test vytrvalosti laterálních stabilizátorů dle McGilla (American council 

on exercise, ©2015) 

 

  



 

 

  

Příloha č. 6 – Testování hssp dle Koláře 

 

Obrázek č. 8: Extenční test – fyziologické provedení (archiv autora) 

 

Obrázek č. 9: Extenční test – projevy poruchy stabilizace (archiv autora) 

 

 

Obrázek č. 10: Test flexe trupu – fyziologické provedení (archiv autora) 



 

 

  

 

Obrázek č. 11: Test flexe trupu – projevy poruchy stabilizace (archiv autora) 

 

 

Obrázek č. 12: Test extenze v kyčlích – fyziologické provedení (archiv autora) 
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