
Abstrakt 

Název: Hodnocení dynamické posturální stability u hráčů fotbalu 

Cíl: Cílem této diplomové práce je objektivně zhodnotit a porovnat kvalitu posturální 

stability u profesionálních hráčů fotbalu s běžnou sportující populací a posturální stabilitu 

mezi samotnými fotbalisty s využitím dynamické počítačové posturografie Neurocom 

SMART EquiTest. Metodika: Jedná se o kvantitativně observační studii. Výzkum je 

rozdělen do dvou skupin, experimentální skupina 25 mužů – fotbalistů ve věku 20 až 30 

let, bez vážnějších úrazů dolních končetin, divizní až ligová výkonnostní úroveň, aktivní 

hráč fotbalu minimálně 5 let, kontrolní skupina 25 mužů – běžná nesportující populace 

z řad studentů FTVS UK ve věku 18 až 31 let. Měření dynamické posturální stability 

proběhlo v Laboratoři aplikované kineziologie Katedry fyzioterapie FVTS UK 

s využitím přístroje NeuroCom SMART EquiTest. Každý proband byl testován jednou 

na všech 7 testových baterií – Sensory Organization Test, Motor Control Test, Rytmic 

Weight Shift, Unilateral Stance, Weight Bearing Squat, Adaptation Test a Limits 

of Stability. Jednotlivé měření trvalo od 45 do 60 min. Následně byla získaná data 

zpracována pomocí programu Neurocom Balance Manager Software. Pro analýzu dat 

byly použity statistické metody Shapiro – Wilkův test, párový t – test, Mann – Whitneyho 

test a míra klinické významnosti (Cohenovo d). Výsledky: Statisticky významný rozdíl 

v neprospěch fotbalistů byl nalezen u COND4 Sensory Organization Testu (SOT), 

kde p = 0,01, u Motor Control Testu (MTC) v parametru ML při translaci vzad (p = 0,03) 

a také u testu Limits of Stability (LOS) v parametrech MVL (p = 0,02) a MXE (p = 0,03). 

Ve prospěch fotbalistů nebyly shledány žádné statisticky významné výsledky.  

Závěr: Na základě statistického zpracování dat byly zamítnuty všechny předpokládané 

hypotézy. Experimentální skupina byla v 81 % všech testovaných parametrů horší 

než skupina kontrolní. Z tohoto závěru se lze domnívat, že fotbal má negativní vliv 

a efekt na dynamickou posturální stabilitu. Vzhledem k zamítnutí všech pěti hypotéz by 

bylo vhodné navázat na tuto problematiku více do hloubky. Především provést výzkum 

na širším testovacím vzorku probandů nebo se také zaměřit na porovnání stability v rámci 

jednotlivých fotbalových postů. 
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