
 

UNIVERZITA KARLOVA 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Hodnocení dynamické posturální stability u hráčů basketbalu 

Diplomová práce 

Vedoucí diplomové práce: 

Mgr. Helena Vomáčková 

Vypracovala:  

Bc. Tereza Živcová 

Praha, květen 2020  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem 

řádně uvedla všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její 

podstatná část nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

V Praze, dne 18. května 2020                                     

 

……………………………  

                                                                                                      podpis diplomanta                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych touto cestou poděkovala své vedoucí práce, paní Mgr. Heleně Vomáčkové 

za vedení, odborné připomínky, cenné poznámky, náměty a čas věnovaný této práci. 

Dále bych chtěla velmi poděkovat Ing. Kristýně Kubášové a Ing. Michalovi Zychovi 

za pomoc při statistickém zpracováním dat. V neposlední řadě mé díky patří i všem 

probandům za jejich ochotu, spolupráci a čas věnovaný praktické části této diplomové 

práce.  



 

Abstrakt 

Název: Hodnocení dynamické posturální stability u hráčů basketbalu 

Cíle: Cílem této diplomové práce je zhodnotit a porovnat úroveň dynamické posturální 

stability mezi ligovými hráči basketbalu a zdravou populací, nezatíženou pravidelnou 

pohybovou aktivitou pomocí dynamické počítačové posturografie NeuroCom Smart 

EquiTest System. Dalším cílem je objektivně zhodnotit odlišnosti posturální stability 

mezi jednotlivým pohlavím či v závislosti na anamnestické přítomnosti distorze 

hlezenního kloubu v kariéře hráčů.  

Metody: Jedná se o kvantitativní observační průřezovou studii, které se dohromady 

zúčastnilo 64 probandů ve věku 19–29 let. Experimentální skupinu tvořili hráči 

ligového basketbalu (n1 = 24) a kontrolní skupinu tvořili nesportovci (n2 = 40). Každá 

skupina byla rozdělena do dvou polovin mužů a žen. Pro objektivizaci hodnocení 

dynamické posturální stability byl vybrán přístroj Smart EquiTest System 

od společnosti NeuroCom. Samotné měření proběhlo v Laboratoři aplikované 

kineziologie UK FTVS. Z testové baterie bylo vybráno těchto pět protokolů: Sensory 

Organization Test, Motor Control Test, Limits of Stability, Adaptation Test a Unilateral 

Stance. Naměřená data byla posléze zpracována v programu Neurocom Balance 

Manager Software a ke statistické analýze posloužily tyto statistické modely: 

Shapiro-Wilkův test normality, Studentův T-test a Mann-Whitneyův U test. Dále byla 

určena míra klinické významnosti, která je charakterizována Cohenovým d. 

Výsledky: Statisticky významný rozdíl ve prospěch basketbalistů byl nalezen u testu 

Limits of Stability v parametru MVL, kde p = 0,046 a také v Adaptation Testu 

ve směru Toes Up (p = 0,015) a i Toes Down (p = 0,005). Statisticky významný rozdíl 

v neprospěch basketbalistů byl nalezen v testu Sensory Organization Test u COND3 

(p = 0,046), u testu Limits of Stability v parametru DCL (p = 0,007), u Motor Control 

Testu v parametru SL (p = 0,0001) a také u Unilateral Stance testu v případě pravé dolní 

končetiny (p = 0,017). 

Klíčová slova: Dynamická posturální stabilita, NeuroCom Smart EquiTest, basketbal, 

stabilita, postura, distorze hlezenního kloubu 

  



 

Abstract 

Title: Evaluation of dynamic postural stability of basketball players 

Objectives: The aim of this diploma thesis is to evaluate and compare the level 

of dynamic postural stability between basketball league players and healthy population, 

who don´t do any regular physical activity, using dynamic computer posturography 

named NeuroCom Smart EquiTest System. Another aim of this study is to objectively 

assess differences in postural stability between males and females or depending 

on history of previous injury of ankle joint. 

Methods: This quantitative observational cross-sectional study involved 64 probands 

between the ages of 19–29 years. The experimental group consisted of basketball 

players (n1 = 24) and control group of non-athletes (n2 = 40). Each group was divided 

into two halves of men and women. NeuroCom Smart EquiTest System was chosen 

for objective measure of dynamic postural stability, which was held at the Laboratory 

of applied kinesiology of Charles University, Faculty of Physical Education and Sport. 

Following five protocols were chosen from the test battery: Sensory Organization Test, 

Motor Control Test, Limits of Stability, Adaptation Test and Unilateral Stance. Then 

the measured data were processed by NeuroCom Balance Manager Software and 

for statistical analysis these statistical methods were used: Shapiro-Wilk test, Student´s 

T-test, Mann-Whitney U test. Furthmore, the degree of clinical significance was 

characterized by Cohen´s d. 

Results:  A statistically significant difference in favour of basketball players was found 

in the MVL parameter of Limits of Stability Test (p = 0,046) and also in the direction 

of Toes up (p = 0,015) and Toes Down (p = 0,005) of Adaptation Test. A statistically 

significant difference in favour of non-athletes was found in COND3 of Sensory 

Organization Test (p = 0,046), in directional control of Limits of Stability Test, where 

p-value was 0,007, in parameter SL of Motor Control Test (p = 0,0001) and also 

in the Unilateral Stance Test in the case of right lower limb (p = 0,017).     

Keywords: Dynamic postural stability, NeuroCom Smart EquiTest, basketball, balance, 

posture, ankle sprain 
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Seznam zkratek 

ADT    Adaptation Test 

AS   Amplitude Scaling 

ATP – CP Adenosintrifosfát – Kreatinfosfát  

B  Backward 

BFL   Back Functional Line (zadní zkřížený řetězec) 

BG  basketball group (skupina basketbalistů) 

CDP   Computer Dynamic Posturography  

CG   Control group (kontrolní skupina) 

CNS   Centrální Nervový Systém 

COF  Center of Force 

COG   Center of Gravity 

COM   Center of Mass 

COL   College 

COP   Center of Pressure 

Cp  Krční páteř 

DCL   Directional Control 

DFAL   Deep Front Arm Line (hluboký přední řetězec horní končetiny) 

DFL   Deep Front Line (hluboký přední řetězec) 

DK   Dolní Končetina 

DROM  Dorsiflexion Range of Motion 

DSI   Dynamic Stability Index  

EPE   Endopoint Excursion 

ES   Effect Size (klinická významnost) 

FB   Fast Backward 

FF   Fast Forward 

FFL   Front Functional Line (přední zkřížený řetězec) 

FIBA   Federation International Basketball Associations 

FL   Fast Left 

FR   Fast Right 

GRF   Ground Reaction Force  

HS   High School 

ICC   Intraclass Correlation Coefficient 



 

IQR   Interquartile Range (mezikvartilové rozpětí) 

L   Latency 

L   Left 

LA   laktát (anaerobní glykolýza) 

LB   Left Backward 

LCA   Ligamentum Cruciatum Anterius 

LCD   Liquid Crystal Display 

LDK   Levá Dolní Končetina 

LHK   Levá Horní Končetina 

LL   Latency Left 

LOS   Limits of Stability 

Lp   bederní páteř 

LR   Latency Right 

m. TSFL  musculus Tensor Fasciae Latae 

MB   Medium Backward 

MCT   Motor Control Test 

MF   Medium Forward 

ML   Medium Left 

MR   Medium Right 

MS   Middle School 

MVL   Movement Velocity 

MXE   Maximum Excursion 

NCAA  National Collegiate Athletic Association 

PDK   Pravá Dolní Končetina 

PHK   Pravá Horní Končetina  

PRO   Professional Levels 

R   Right 

RB  Right Backward 

RF  Right Forward 

RT  Reaction Time 

RWS   Rhytmic Weight Shift 

SB   Small Backward 

SBL   Superficial Back Line (povrchový zadní řetězec) 

SD   Směrodatná odchylka 



 

SEBT   Star Excursion Balance Test 

SF   Small Forward 

SFAL   Superficial Front Arm Line (povrchový přední řetězec horní končetiny) 

SL   Spiral Line (spirální řetězec) 

SL   Slow Left 

SOT   Sensory Organisation Test 

SR   Slow Right 

SS   Strength Symmetry 

TD   Toes Down 

TTS   Time to Stabilization Test  

TU   Toes UP 

UNIFY Unie Fyzioterapeutů České Republiky  

UK FTVS Univerzita Karlova, Fakulta Tělesné Výchovy a Sportu 

UST   Unilateral Stance Test 

VO2max  Volume Oxygen Maximum - maximální množství využitého kyslíku 

WBS   Weight Bearing Squat 

WBLT  Weight – Bearing Lunge Test 

WS   Weight Symmetry  

YMCA  Young Men's Christian Association  

YBT-LQ  Lower Quarter Y Balance Test 
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1 Úvod 

Basketbal se řadí mezi nejrozšířenější kolektivní sporty na světě, který lze hrát 

na vrcholové nebo amatérské úrovni. Jeho atraktivním charakterem hry baví hráče 

a fanoušky napříč různými věkovými kategoriemi. Základní podobou basketbalu je hra 

5 proti 5, nicméně v poslední době je velmi vyhledávanou alternativou tzv. streetball, 

neboli hra 3 na 3, který si dokonce poprvé v historii zasloužil své místo na Letních 

olympijských hrách v Tokiu. 

Každý hráč je během hry z velké části vystaven aktivitám s vysokou intenzitou, jako je 

běh, sprintování, výskoky či doskoky, které často střídají rychlé změny směru, 

zpomalení nebo úplné zastavení. Jelikož se jedná o velmi kontaktní hru, o zranění 

především na dolních končetinách není nouze. Bylo prokázáno, že 40 % úrazů vzniká 

právě při kontaktu s jiným hráčem. Na rozdíl od jiných sportů je basketbal vícesměrný, 

jinak řečeno, hráč musí být pohybově zdatný nejen v rovině sagitální (dopředu/dozadu), 

ale i v rovině frontální, tedy v pohybu do stran, který je využíván především při obranné 

fázi.  

Basketbalové dovednosti jsou složeny ze složitých pohybů vyžadujících kvalitní 

posturální stabilizační schopnosti jedince. Jedná se o hru plnou osobních kontaktů, 

koordinačně náročných a dynamických akcí, při kterých jsou kvalitní rovnovnážné 

schopnosti nutností a pravděpodobnost zranění na dolních končetinách vysoká. Právě 

má osobní zkušenost nejen v pozici hráčky, ale i jako fyzioterapeutky působící 

u basketbalového mužského klubu mě dovedla k myšlence zkoumání posturální stability 

u hráčů basketbalu. 

Statická i dynamická složka posturální stability je výsledkem komplexní koordinace 

centrálního zpracování z vizuálních, vestibulárních a somatosenzorických drah a nelze 

je od sebe oddělit. Vezmeme-li v úvahu výše zmíněné informace, předpokládáme, 

že hráči košíkové mají především kvalitní dynamickou složku posturální stability. 

Tato diplomová práce v teoretické části přibližuje samotnou hru basketbalu, jeho 

fyziologické, biomechanické a kineziologické aspekty. Nechybí zde ani 

kapitola o úrazech. Dále jsou zde shromážděny informace nutné k porozumění tématu 

posturální stability a poznatky z předešlých výzkumů, které se týkají této problematiky. 
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Jedná se o experimentální studii, ve které bude porovnána posturální stabilita ligových 

hráčů basketbalu s nesportující populací pomocí Smart EquiTest od firmy NeuroCom 

International, Inc., jenž se řadí mezi počítačovou dynamickou posturografii (CDP).  
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Basketbal 

První zmínky o basketbalu sahají do roku 1891, kdy pedagog na sportovní škole YMCA 

ve Springfieldu ve státě Massachusetts Dr. James Naismith dostal od ředitele úkol 

vymyslet hru, která se bude moci hrát v tělocvičně v případě nepříznivého počasí 

(Dobrý et Velenský, 1980). Dalším předělem pro vývoj basketbalu byl rok 1932, 

kdy v Ženevě vznikla Mezinárodní amatérská basketbalové federace FIBA, která byla 

následně po 3 letech uznaná Mezinárodním olympijským výborem. Tímto se dokončil 

počáteční vývoj basketbalu ve světě (Helmer et Ownes, 2000). 

Jedná se o týmovou kontaktní hru brankového typu, která je populární po celém světě 

u  mužů i žen. Podstatou hry je dostat míč do koše soupeře, a tím skórovat. Ženy hrají 

s míčem o velikosti 6, zatímco muži o velikosti 7. Cílem hry je získat alespoň o 1 bod 

více než soupeř. Hřiště ve tvaru obdelníku 28 × 15 m je uprostřed rozděleno středovou 

čárou a kruhem o rozměru 1,8 m v průměru. Na každé polovině je vyznačeno území 

trestného hodu a území tříbodové, které je vyznačeno půlkruhem o délce 6,25 m. 

Basketbal hraje celkem 10 hráčů (5 proti 5) po dobu 40 min rozdělených na čtvrtiny. 

Mezi první, druhou a třetí, čtvrtou čtvrtinou je přestávka 2 min, zatímco o poločas mají 

družstva pauzu 15 min a zároveň dochází ke střídání stran. Bodování je závislé 

na vzdálenosti úspěšné střelby od koše a hodnotí se 1, 2 nebo 3 body. Tým má 

na zakončení útoku 24 s a každý hráč se může dopustit maximálně 5 osobních chyb. 

Zápas nemůže končit remízou, a proto se v jejím případě prodlužuje o 5 min i několikrát 

za sebou (FIBA, 2018; Táborský, 2004). 

Basketbal je typická hra s povahou přerušované aktivity. Čas strávený na hřišti je 

určován přerušením hry či střídáním hráčů (Marieb et Hoehn, 2016). Tato hra je fyzicky 

velmi náročná a vyžaduje schopnost hráčů fyzicky zvládnout krátce po sobě střídající se 

intervaly různé intenzity, které se neustále opakují. Akce s vysokou intenzitou, jako je 

běh, sprint, obranný pohyb či výskoky jsou během zápasu od sebe děleny chůzí, 

výklusem nebo rychlým odpočinkem. Intenzivní úseky dle Mc Innese et al. (1995) tvoří 

zhruba 15 % čistého času utkání. Basketbalisté proto musí vykazovat určité schopnosti, 

včetně svalové síly, obratnosti, rychlosti a aerobních schopností (Abdelkrim et al., 

2010). Tyto schopnosti se liší napříč posty, které se v basketbale vyskytují (pivot, křídlo 
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a rozehrávač). Trenéři se všeobecně zabývají kondiční, technickou, psychickou 

ale i taktickou přípravou hráčů. 

2.1.1 Fyziologické aspekty basketbalu 

U hráčů basketbalu jsou kladeny velmi vysoké požadavky na nervosvalové a humorální 

regulační mechanismy organismu. Kvalitně připravený hráč musí být schopen 

zvládnout speciální herní vytrvalost ve střední až vysoké intenzitě s nepravidelnými 

úseky zatížení. Toto zatížení je převážně rychlostně silového charakteru prolínající 

se nepravidelnými intervaly méně intenzivní činnosti. V utkání se tedy setkáváme se 

všemi druhy zatížení (Hordemarská, 2007).  

Basketbal z hlediska způsobu energetického zabezpečení výkonu vyžaduje zejména 

anaerobní metabolismus. Je známo, že anaerobní proces je důležitý pro obranné 

a útočné přechody, ale i technické akce jako je střelba, doskoky, bloky, přihrávky 

a dvojtakty (Delextrat et Cohen, 2008). Trvání basketbalové hry (40 min, v zámoří 

48 min) vyžaduje rovněž i vysokou úroveň aerobního metabolismu, při kterém dochází 

ke zvýšování resyntézy kreatinfosfátu, vyplavování laktátu z aktivního svalu 

a odstraňování nahromaděného anorganického fosfátu v intracelulárním prostoru 

(Glastier, 2012). V této souvislosti je zřejmé, že tělesná zdatnost a výkon 

basketbalových hráčů je ovlivněn smíšeným aerobním a anerobním charakterem 

zatížení. 

Z funkční připravenosti hráče je prvořadou složkou ATP-CP, tzv. anaerobně alaktátový 

způsob úhrady energetických nároků, v jejímž rámci se uskutečňují finální činnosti 

basketbalisty. Druhou složkou důležitou pro vykonání maximálního sportovního 

výkonu je anaerobně laktátový způsob úhrady energie (LA). Nicméně konečnou úlohou 

LA systému není dosahování vysoké koncentrace laktátu v krvi, ale adaptace 

basketbalisty v nepříznivých vnitřních podmínkách organismu tak, aby vnitřní 

homeostáza, procesy rozhodování, vnímání a koordinačně náročné pohybové stereotypy 

byly porušeny co nejméně. V mírném měřítku ovlivňují průběžnou regeneraci 

a resyntézu ATP-CP aerobní procesy, které zároveň slouží jako zdroj energie 

pro činnosti střídané intenzity (Hordemarská, 2007). Během basketbalového utkání 

pochází 75 % energie ze systému ATP-CP, přibližně 15 % ze systému LA a zbylých 

10 % patří systému aerobnímu viz Obrázek č. 1 (Foran et Pound, 2007). 
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Obrázek č. 1: Podíl anaerobního a arebního krytí během výkonu basketbalisty 

(Bernacíková, Kapounková, Novotná, 2010) 

Energetický výdej, který kdysi měřil Seliger, činil u muže vážícího 70 kg necelých 

65 kJ/min. Nejvíce energie bylo odevzdáno při driblinku, méně pak při střelbě a nejnižší 

výdej byl změřen při přihrávce z místa (Havlíčková et al., 2003). Energetický výdej se 

po konci utkání pohybuje mezi hodnotami 3500 – 4 200 kJ (Bernacíková, Kapounková, 

Novotná, 2010).  

Během utkání se srdeční frekvence hráčů pohybuje mezi 180 až 210 tepy/min. 

Kyslíkový dluh většinou bývá kolem 7 až 10 l. Intenzivní zatížení je zpravidla 

krátkodobého rázu, jelikož většinou následuje střídání hráčů (Psotta et Velenský, 2009). 

Havlíčková uvádí, že čísla srdeční frekvence se podle různých studií mění. Pohybuje se 

kolem 160 do 195 tepů/min a nespadne pod 155 tep/min. V procentech to lze vyjádřit 

jako 81 až 95 % maximální tepové frekvence (Havlíčková, 2004). Dle studie 

McInnesa (1995) intenzita překračující tuto hodnotu odpovídá přibližně 80 % VO2max 

a trvá ¾ čistého času hry. K jejímu největšímu poklesu dochází během střídání, střelby 

trestných hodů nebo při přerušení hry tzv. „timeoutu“ (Helmer et Ownes, 2000).  

Ukazatel VO2max, neboli hodnota maximálního využití kyslíku dosahuje 

u trénovaného mužstva basketbalu průměrně 60 ml/kg∙min, u ženského trénovaného 

týmu 50 ml/kg∙min (McKeag, 2003). V rámci studie, kdy byli testováni basketbaloví 

reprezentanti z Brazílie bylo zjištěno, že hodnota hráčů na pozici rozehrávače je 

nejvyšší a dosahuje až 74,4 ml/kg∙min (Mocik, 2016), což potvrzuje i studie 

Marinkoviće a Pavloviće, jenž naměřili hodnoty VO2max v tomto sestupném pořadí: 

rozehrávači, křídla a pivoti (Marinković et Pavlović, 2013). V porovnání s ostatními 

kolektivními sporty vykazuje basketbal vyšší hodnoty vitální kapacity plic. Ženy mají 

v průměru 4,1 ml/kg∙min a muži 6,3 ml/kg∙min, což je v přepočtu 127 % příslušné 

hodnoty vitální kapacity (Havlíčková, 2004). 

https://www.researchgate.net/profile/Slobodan_Pavlovic2
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Dle Havlíčkové (2004) by se měly děti začít naplno věnovat basketbalu nejdříve 

ve věku 10 až 12 let. Do té doby by se měly věnovat několika aktivitám současně 

pro rozvíjení jejich všestrannosti (Jelínek, 2019). Zatímco výška je určena genetikou, 

změny ve složení těla (svalová/tuková hmota) lze dosáhnout správným tréninkem 

a výživou. Většina basketbalových hráčů bývá relativně vysoká a štíhlá. Složení těla 

nemusí být nezbytným faktorem úspěchu v basketbalu jako v jiných sportech, i když 

silně určuje pozici hráče. Rozehrávači jsou obvykle charakterizování nižší hmotností, 

procentem tělesného tuku a výškou, zatímco křídla a především pivoti jsou vyšší, těžší 

a mají vyšší procento tělesného tuku. Průměrná antropometrie hráčů NBA byla dokonce 

analyzována v jedné studii mezi lety 1997–2012, jejíž konkrétní údaje jsou na konci této 

práce - viz Příloha č. 3 (Ransone, 2017). Mimo tělesné výšky hraje u basketbalistů 

stěžejní roli délka rozpětí jejich paží (Havlíčková, 2004). 

2.1.2 Kineziologické aspekty basketbalu 

Kinematický řetězec lidského těla se skládá z kloubního, svalového a nervového 

systému, které navzájem spolupracují a vytváří optimální pohyb. Lidský 

muskuloskeletální systém převádí převážně rotační pohyby kloubů do lineárního 

pohybu, což vyžaduje koordinaci mnoha kosterních svalů kolem několika kloubů. 

Úspěšného pohybu je dosaženo díky optimální kinematické sekvenci právě těchto 

kloubů. Na základě pohybu jednotlivých segmentů od distálních částí těla 

k proximálním nebo naopak vzniká ideální řetězec (Mulloy et al, 2018; Sciascia 

et Cromwell, 2012). Nicméně těchto „ideálních“ svalových řetězců existuje celá řada. 

Můžou se od sebe lišit směrem, délkou, hloubkou či zapojením jednotlivých svalů 

za sebou v závislosti na konkrétním autorovi. Pro tuto diplomovou práci byly vybrány 

řetězce dle Myerse (2014), které budou v textu zmíněny později. 

−  Povrchový zadní řetězec (SBL): plantární strana prstů nohy – platární fascie –

calcaneus – mm. gastrocnemii – kondyl femuru – hamstringy – tub. ischiadicum –

lig. sacrotuberale – sacrum – m. errector spinae – occiput – epikraniální 

aponeuróza – os frontale.  

− Povrchový přední řetězec horní končetiny (SFAL): clavicula, žeber. chrupavky – 

m. pectoralis major et m. latissimus dorsi – med. strana humeru – med. epikondyl 

humeru – mm. flexores – karpální tunel – palmární strana prstů. 
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− Hluboký přední řetězec horní končetiny (DFAL): 3.,4.,5., žebro – m. pectoralis 

minor – clavipectoralní fascie – proc. coracoideus – m. biceps brachii – tub. radii –

proc. styloid. radii – henar – os scaphoideum et trapezium – distální článek I. prstu. 

− Přední zkřížený řetězec (FFL): humerus –m. pectoralis major – 5. a 6. žebro –

m. rectus abdominis – os pubis – symfýza – m. adductor longus – femur. 

− Zadní zkřížený řetezec (BFL): humerus – m. latissimus dorsi – lumbodorzální 

fascie – sakrální fascie – sacrum – m. gluteus maximus – femur – vastus lat. – patela 

– tub. tibiae. 

− Spirální řetězec (SL): occiput – mm. splenii – Cp/Thp – mm. rhomboidei – scapula, 

m. serratus anterior – lat. žebra – mm. abdominis – crista iliaca – m. TSFL –

lat. kondyl tibie – m. tibialis anterior – 1. metatarz  m. peroneus longus – fibula – 

m. biceps femoris – tub. ischiadicum – lig. sacrotuberale – sacrum – m. errector 

spinae – occiput. 

− Hluboký přední řetezec dolní končetiny (DFL): planta (ossis tarsalis) – m. tibialis 

posterior – tibia/fibula – m. popliteus – med. epikondyl femuru – linea aspera – 

adductor brevis et longus – trochanter major – m. iliopsoas et pectineus – Lp. 

Hluboký stabilizační systém páteře stabilizuje všechny pohyby těla a během basketbalu 

vykonává důležitou funkci, neboť jeho správná aktivita pomáhá stabilizovat klouby 

a umožňuje různým svalovým skupinám efektivněji spolupracovat (Sannicandro et 

Cofano, 2017). Účastní se správného provedení obranného postoje, držení těla během 

driblinku, výskocích i běhu. 

V basketbale se střídají pohyby cyklické (běh, chůze) s pohyby acyklickými (skoky, 

obraty, driblink, střelba). Svaly během utkání pracují dynamickou činností. Zatíženy 

jsou především odrazové svaly na dolních končetinách, svaly horních končetin jsou 

zatěžovány hlavně při střelbě, driblinku či při přihrávkách (Hoffman, 2009). Tyto 

nejvíce zatěžované svaly v basketbale znázorňuje Obrázek č. 2. 
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Obrázek č. 2: Nejvíce zatěžované svalové skupiny v basketbale (Bernacíková, 

Kapounková, Novotná, 2010) 

Klíčovým pohybem je pro hráče střelba na koš. Střelbu rozdělujeme na fázi přípravnou 

a odhodovou. Probíhá ve výskoku či v pohybu tzv. dvojtaktu s výjimkou střelby 

trestných hodů, při které hráč neodlepuje nohy od země, jelikož není bráněn 

protihráčem. Jednoduché schéma postupného zapojování jednotlivých segmentů 

při střelbě znázorňuje Obrázek č. 3. 

Hráč před zahájením střelby ve výskoku zaujímá postoj, při kterém dochází ke snížení 

jeho těžiště. Chodidla jsou na šířku pánve, čímž zajistí rovnováhu a dokáže posléze 

generovat větší sílu. Střelecká noha je mírně před tělem, což vede ke zvýšení vertikální 

stability během skoku a ke snížení rotace ramen, trupu a pánve ve fázi uvolnění 

(Okazaki et al., 2015). Kyčelní klouby jsou ve flekčním držení zajišťující m. iliopsoas, 

m. pectineus, m. rectus femoris, m. sartorius, m. tensor fascie latae a mm. adductores. 

Kolenní klouby jsou v semiflexi (m. biceps femoris, m. semitendinosus, 

m. semimembranosus, m. gracilis, m. sartorius, m. gastrocnemius, m. popliteus), 

hlezenní klouby v lehké dorzální flexi (m. tibialis anterior, m. ext. digitorum longus 

et hallucis brevis) a trup je mírně nakloněn vpřed. Horní končetiny jsou v semiflexi 

před tělem s míčem drženým před úrovní hrudníku. V této fázi pracuje m. deltoideus-

pars clavicularis, m. coracobrachialis, m. biceps brachii-caput breve pro ventrální flexi 

ramene, m. biceps brachii, m. brachioradialis, m. brachialis umožňují flexi lokte, 

pronaci předloktí zprostředkovává m. pronator quadratus et teres a extenzi zápěstí    

mm. extensores. 

Pohyb pro střelbu vychází z obou dolních končetin. Rychlý odraz se uskuteční díky 

aktivaci plantárních flexorů nohy (m. triceps surae, m. hallucis longus). Zároveň 



 

19 

dochází k propínání celé dolní končetiny, kdy se aktivují extenzory kolenního kloubu 

(m. quadriceps femoris, m. tensor fascie latae) a kyčelního kloubu (m. gluteus maximus 

a hamstringy). Trup se postupně napřimuje kvůli koncentrické kontrakci m. latissimus 

dorsi a m. erector spinae a excentrické kontrakci mm. abdominis. Rozsah tohoto pohybu 

je určen svalovou sílou agonistů, schopností protažení antagonistů, mobilitou 

jednotlivých kloubů a stavem vazivového aparátu dolních končetin a páteře. 

V odhodové fázi se míč dostává nad hlavu hráče, kdy je tento pohyb zároveň spojen 

s rotací lopatky prostřednictvím aktivity m. serratus anterior. Kontrahují se flexory 

ramene, po kterých následuje kontrakce extenzorů lokte střelecké ruky (m. triceps 

brachii, m. anconeus) a dojde tak k jeho úplnému propnutí. Nestřelecká ruka zaujímá 

semiflekční postavení a přidržuje míč ze strany. Poslední impuls míči před jeho 

opuštěním dávají palmární flexory zápěstí a ruky (m. flexor carpi radialis, m. flexor 

ulnaris, m. palmaris a další). Při odhodu míče na koš dochází k úplné palmární flexi 

zápěstí a konečky prstů zprostředkovávají zpětnou rotaci míče (Velenský, 2008; Véle, 

1995). 

 

Obrázek č. 3: Postupné pořadí segmentů kinetického řetězce při střelbě (Anon., 2016) 

Při provádění dvojtaktu (viz Obrázek č. 4) se hráč nachází ve vzduchu s cílem dopravit 

míč přímo do koše. Vezmeme-li to od podlahy, tak odraz hráče z jeho pravé nohy 

způsobuje povrchový zadní a přední svalový řetězec, přičemž tělo zůstává v lehkém 

flekčním držení a pohled očí je upřen na míč. V tentýž okamžik je levá končetina 

propnutá a chodidlo je v dorziflexi. Levá dolní končetina a pravá horní končetina mají 

stejně důležitou roli, neboť pomáhají dopravit tělo směrem k obroučce. Prsty u pravé 

ruky jsou roztaženy od sebe a povrchový přední řetězec této ruky klesá dolů, čímž 

napomáhá tělu pohybu vzhůru a vyrovnává tak střelecké zakončení levou rukou. 
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Povrchový řetězec levé horní končetiny poskytuje sílu, zatímco hluboký zajišťuje 

přesné zakončení.  

Levý přední zkřížený řetězec přechází během dvojtaktu z původního protažení 

do kontrakce za současné stabilizace řetězce pravého, naopak u levého zadního 

zkříženého řetězce dochází nejprve ke kontrakci a až poté k protažení. Pravý řetězec 

na dorzální straně těla je protažen podél trupu od pravého ramene směrem k levému 

kyčelnímu kloubu. Levý spirální řetězec je ve větší kontrakci za účelem držení hlavy 

vůči trupu, zatímco pravý je ve stavu opačném, tedy v protažení. Na závěr můžeme 

pozorovat rozdíl mezi levým a pravým hlubokým předním řetězcem dolních končetin, 

kde pravý je plně protažen a otevřen. Kdežto mm. adductores na levé straně ukazují 

jak podstatnou součástí řetězce jsou, neboť zajišťují pevnou oporu pro rovnováhu trupu 

i ve chvíli, kdy se noha nedotýká podložky (Myers, 2014).  

 

Obrázek č. 4: Dvojtakt zleva (autor) 

V basketbale je důležitý také obranný postoj, který hráč zaujímá ve chvíli, kdy se 

nachází na útočné polovině soupeře a snaží se zabránit navýšení soupeřova skóre. 

Chodidla jsou široko od sebe, kolena pokrčená směřující se špičkami nohy dopředu, tím 

se těžiště posouvá dolů a poskytuje silnou základnu. Záda jsou mírně klenutá, nejsou 

zcela rovná. Horní končetiny jsou v abdukci s mírnou flexí v lokti - jedna ruka směřuje 

nahoru, druhá dolů s dlaní otočenou vzhůru (Meister, 2012). Obranný pohyb 

tzv. slidový pohyb, vychází z již zmíněného postoje, kdy se zapojují především 



 

21 

abduktory a adduktory kyčelního kloubu pro pohyb do stran. Horní končetiny kopírují 

pohyb protihráče. Nejvíce aktivní jsou abduktory, adduktory a flexory ramenních 

kloubů. Váha je na přední části chodidel.  

Při driblinku dochází hlavně k dynamické práci horní končetiny. Za „pumpovací“ 

pohyb zodpovídají svaly ramene, lokte i zápěstí. Při stlačování míče k zemi je 

koncentricky zapojen především m. deltoideus, m. triceps brachii et m. anconeus, 

mm. pronatores a flexory předloktí a prstů, excentricky pak pracuje m. biceps brachii, 

m. supinator a extenzory předloktí a prstů. Dobrá komunikace a rovnováha aktivity 

těchto svalů vytváří správný a efektivní driblink. Proces přihrávky je driblinku velmi 

podobný, vyjma m. pectoralis major který je při přihrávce více aktivní (Bowles, 2013). 

2.1.3 Biomechanické aspekty basketbalu 

Z fyzikálního hlediska biomechanika zkoumá příčiny a strukturu pohybu, neboli 

techniku pohybu. Jedná se o pohyb hmotného systému, který je ovlivňován fyzikálními 

zákonitostmi, jevy a silami. Tento systém může představovat celé tělo sportovce nebo 

jen jeho určitý pohybový segment (Kalichová et al., 2011). I když je biomechanika 

spojována především s analýzou sportovní činnosti a zkoumá, jaká technika je 

pro optimální pohyb ekonomičtější a efektivnější, představuje důležitou roli 

v identifikaci rizikových faktorů zranění (Kolt, 2014). 

V této diplomové práci se budu zabývat střelbou, neboť je v basketbale považována 

za klíčovou. Výstižně to charakterizoval Wissel, který říká, že střelba je nejdůležitější 

dovedností a osvojení základních dovedností jako je driblink, obrana, přihrávání 

a doskakování zvyšuje úspěšnost střelby, ale hráč by měl být schopen vystřelit dobře 

pokaždé. Na základě dobré střelby lze překonat slabiny v základních herních 

dovednostech (Wissel, 2012).   

Aby hráč získal dostatečnou energii k překonání gravitace, musí vyvinout dostatečně 

velkou sílu na podložku, která dle 3. Newtonova pohybového zákona způsobí stejně 

velkou opačně orientovanou reakci (GRF – reakční síla země). Tato reakční síla 

společně s pohybem rukou vyvolává hybnost, která mu umožní výskok. Vertikální 

výskok lze tedy považovat za součet několika sousledných pohybů: pohyb rukou 

dozadu, pokrčení nohou, odraz a pohyb rukou dopředu (Blazevich, 2013). Wuest 

a Butcher říkají: „síla, která působí směrem k zemi musí působit tak, aby vzestupná 

reakční síla ze země směřovala přes těžiště těla“ (Wuest et Bucher, 2009). Vzniklá síla 
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je přenášena přes dolní končetiny a trup na horní polovinu těla až k samostatnému míči. 

Prudká flexe a pronace zápěstí způsobí tzv. „backspin“ míče, neboli zpětnou rotaci. 

To napomáhá snížit jeho rychlost při letu vzduchem a zároveň při neúspěšné střele 

zajistí, že se míč odrazí ve svislém směru, což útočnému týmu dává šanci na doskok 

a následné skórování (Knudson, 1993). Gravitace nemá velký dopad na zpomalení nebo 

zastavení míče, ale bez vysoké rychlosti a odporu vzduchu se míč zpomalí.  

Z biomechanického pohledu je podstatou hodu na koš šikmý vrh. Faktory ovlivňující 

dráhu letu jsou: 1. počáteční rychlost, 2. úhel vypuštění míče (Obrázek č. 5 a      

Obrázek č. 6), 3. gravitace (Dobrý, 1987). Trajektorií dráhy letu je parabola.

 

Obrázek č. 5: Úhel vypuštění míče 

(Advantage Basketball Camps, 2011)

  

           

Obrázek č. 6: Místo v obroučce koše 

pro vstřelení míče v závislosti na 

střeleckém úhlu (Advantage Basketball 

Camps, 2011) 

Míč by měl být vypuštěn s takovou silou pod úhlem, aby dráha letu procházela skrz 

obroučku. Nejúspěšnější střelba bude z úhlu 70 º – 90 º, naopak nejmenší šanci 

na úspěch má tzv. plochá střela z 30 º, kterou nejčastěji střílí mladí basketbalisté. Tuto 

skutečnost znázorňuje Obrázek č. 5. Obecně platí, že by hráči měli střílet v nejvyšším 

bodě skoku, jelikož síla přenášená z rychlosti vertikálního skoku na míč je v tomto bodě 

největší. Pravdou ale je, že většina hráčů opustí míč těsně před vrcholem (Okazaki 

et al., 2015). 

Střelecká technika zahrnuje dva pohybové vzorce v kinetickém řetězci známé jako 

„throw –like“ a „push-like“, jinak řečeno vzorec házivý a tlačící. Při push-like vzorci 

dochází k extenzi všech kloubů současně, zatímco během throw-like vzoru se klouby 

kinetického řetězce extendují postupně (Blazevich, 2013). Push-like pohyb je běžně 
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používán ve fázi přípravy výskoku a při trestných hodech (menší úsilí a přesná 

trajektorie). Klouby dolních končetin jsou při výskoku extendovány současně, čímž 

vytváří větší množství síly, zatímco horní část kinetického řetězce s velkou 

pravděpodobností pracuje na bázi házivého pohybu (Knudson, 1993). Je to z toho 

důvodu, že v tomto vzorci se ramenní, loketní a zápěstní klouby prodlužují postupně, 

tedy jeden po druhém (Blazevich, 2013). Nícméně Miller s Bartlettem tvrdí, že střela 

se zvětšující se vzdáleností hráče od koše stává více tlačnou z důvodu snižování úhlu 

pohybu v rameni (Miller et Bartlett, 2007). Delší vzdálenost klade požadavky 

na zvětšení síly, která má být vynaložena pro pohyb míče. Pro splnění tohoto požadavku 

je vyžadována simultánní flexe ramene a extenze lokte, přičemž trajektorie míče je spíše 

přímočará než zakřivená. V případě, že dojde k narušení optimálního pořadí kinetického 

řetězce, nebude přesnost střelby ideální. Méně zkušení hráči obvykle začínají 

s push-like vzorem a postupují k throw-like (Blazevich, 2013). 

Lidské tělo se skládá z jednotlivých segmentů, každá tato část má svou hmotnost, 

která má působiště v těžišti této části. Těžiště lidského těla je bod, který vznikne 

složením všech těchto segmentů. Je působištěm tíhové síly a jeho poloha závisí 

na postavení a umístění celého těla. Pohyb těžiště přispívá ke zlepšení jednotlivých 

pohybů. Zvyšování těžiště zvednutím nohou přispívá ke zvyšování vertikální rychlosti 

při výskoku, zároveň zlepšuje stabilitu horní části těla a tím zlepšuje přesnost střelby. 

Naopak snížení těžiště se děje při obranném postoji a to napomáhá k rychlejší reakci 

na pohyb protihráče (Blazevich, 2013). 

2.1.4 Úrazy 

Basketbal je sport, který se vyznačuje činnostmi zahrnující běh, rychlé změny směru, 

boční pohyby a doskoky, které vedou k nástupu zranění. Během hry dochází ke střídání 

útočné a obranné fáze. Aby byl útok co nejefektivnější, je potřeba, aby hráč dokázal 

z obranné fáze co nejrychleji změnit rychlost a směr pohybu, naopak pro účinnou 

obranu musí být schopen rychle reagovat na změnu směru pohybu soupeře 

(Luig et Henke, 2010). Jedná se o vysoce dynamickou hru s intenzivními tělesnými 

kontakty. Basketbal má nejvyšší četnost zranění mezi méně kontaktními sporty jako je 

např. volejbal, fotbal či baseball, ale zároveň je označován za nebezpečnější než sporty 

kontaktní (Drakos et al., 2010). Dle studie vzniká téměř 40 % zranění při kontaktu 

s jiným hráčem (Yde et Nielsen, 1990).  
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Na základě prováděné studie po dobu 17 let napříč hráči NBA se k nejčastějším 

zraněním basketbalu řadí distorze hlezna, naražené prsty, zranění kolenního kloubu, 

pohmoždění měkkých tkání stehenního svalu, pořezání na obličeji a zlomeniny nohy 

(Gesicki, 2018). 

Na horní končetině nejčastěji dochází ke zhmožděninám či zlomeninám posledního 

článku prstu, ke kterým dochází při chybném zpracování míče nebo při kontaktu 

s hráčem. K tomuto poranění se často přidružuje poškození postranních vazů, jenž je 

zapříčiněno špatným uchopením míče a jeho nárazem do špičky prstu. Výsledkem 

je podvrtnutí kloubu. Při pádu na tvrdou podložku nebo kontaktu se soupeřem 

při clonách a doskoku dochází k méně častému poškození vazů v oblasti zápěstí. 

Ramenní kloub je nejvíce ohrožen jeho vykloubením (Moster et Mosterová, 2007; 

Pilný, 2007). 

NCAA (National Collegiate Athletic Association), která pozorovala výskyt poranění 

u mužů i žen, poskytla informace že až 60 % všech zranění bylo na dolních končetinách 

(Agel et al., 2007). Nejvíce frekventovanou oblastí poranění je hlezenní kloub, 

kde dochází často k distorzi (Herzog et al., 2019). Příčinou bývá přistání hráče 

po doskoku na nohu soupeře. Vlivem rychlých změn směru pohybu je další v pořadí 

poranění kolenního kloubu (hlavně LCA a vnitřní meniskus). Dále je to poranění čéšky, 

patelární tendinopatie (Leppänen et al., 2016) a přetížení Achillovy šlachy a adduktorů 

stehna (Havlíčková, 2003). 

Při doskocích dochází k zatěžování tzv. nosných kloubů, které tlumí nárazy dolních 

končetin. Vadné držení těla se projevuje nejvíce na páteři, která trpí při výskocích 

a dopadech. Toto držení podporuje i basketbalový obranný postoj (viz Obrázek č. 7) 

a držení těla při driblinku – mírný předklon, který napomáhá hrudní kyfóze a bederní 

lordóze (Havlíčková, 2003). Basketbal se řadí mezi typické sporty rozvíjející posturální 

asymetrii u hráčů, jejíž příčinou je používání dominantní končetiny při střelbě, 

přihrávkách, či driblinku, což vede k hromadění zátěže na této straně těla (Singla 

et Vequar, 2015). 
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Obrázek č. 7: Obranný vs. útočný postoj basketbalisty (Dobrý, 1986) 

Mezi faktory zvyšující riziko poranění se řadí zejména únava, která vzniká 

z přetrénování. Dochází k poruchám koordinace, pohyby, procesy rozhodování 

a vnímání bývají pomalejší a objevují se změny v psychomotorických a psychických 

reakcích (Havlíčková, 2004; Matsumoto et al., 2015). Z tohoto důvodu je kladen důraz 

na kvalitní rozehřátí svalů a dosažení optimální teploty, jež brání únavě a maximalizuje 

samotný výkon. Správně provedené rozcvičení tzv. „warm-up“ může ovlivnit výsledky 

sportovních soutěží, ale i snížit bolest, únavu či riziko zranění (Silva et al., 2018). 

2.2 Postura a posturální stabilita 

Posturu lze chápat jako aktivní držení těla a jeho segmentů proti působení zevních sil, 

kdy největší význam má síla tíhová (Vařeka et Vařeková, 2009), naopak Véle tvrdí, že ji 

lze vnímat jako klidovou polohu těla, která se vyznačuje určitou konfigurací 

pohyblivých segmentů (Véle, 2006). V roce 1924 R. Magnus řekl výrok „posture 

follows movement like a shadow“ a mnoho autorů se na něj od té doby odkazuje, ale ne 

vždy je chápán správným způsobem. 

Pod pojmem posturální stabilita se rozumí schopnost člověka zajistit vzpřímené držení 

těla a reagovat na změny působících zevních a vnitřních sil tak, aby nedošlo 

k nekontrolovanému pádu (Vařeka, 2002). Lze ji rozdělit na statickou a dynamickou. 

Statická stabilita udržuje stabilní konfigurace obratlů v zaujaté poloze, zatímco stabilita 

dynamická umožňuje pohyb páteře tak, aby odpovídal cíli motoriky (Véle, 2006). 

Nicméně v každé statické poloze jsou zahrnuty děje dynamické. Jedná se o zaujímání 

stálé polohy (Kolář, 2009). Dle Kučery, Koláře a Dylevského (2011) je stabilita závislá 

především na opěrné bazi, její ploše a sklonu vůči horizontální rovině, hmotnosti 

člověka, poloze těžiště, jeho výšce a vzdálenost průmětu těžiště od pomyslného středu 

opěrné báze. Opakem je posturální instabilita – chápána jako přemístění těžiště mimo 

opěrnou bazi, což následně vede ke ztrátě rovnováhy (Contreras, 2009).   
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Často opomíjeným, ale též důležitým pojmem je tzv. posturální motorika. Ta díky své 

schopnosti nepřetržitého vyrovnávání dané polohy slouží k udržování nastavených 

poloh jednotlivých tělesných segmentů. Tím dochází k zabezpečení stavu pohotovosti 

ve chvíli rychlého přechodu z klidu do pohybu a naopak. Jinými slovy lze říci, 

že posturální motorika chrání naše tělo před případném poškozením (Navrátil et Rosina, 

2005). 

2.2.1 Řídící systémy posturální stability 

Na mechanismu zajištění posturální stability se podílejí 3 složky – výkonná, senzorická 

a řídící, které vzájemně spolupracují (Vařeka, 2002). 

Výkonnou složku zastupuje muskuloskeletální systém, který stabilitu zabezpečuje 

pomocí svého aktivního a pasivního subsystému. Součástí pasivního subsystému je 

kostěný a vazivový aparát, zatímco součástí aktivního je svalový aparát - především 

antigravitační svaly (Šmídová, 2010). Za řídící složku je považována centrální nervová 

soustava (CNS), tedy mozek a mícha, leč motorika je řízena na třech úrovních 

a to: kortikální, subkortikální a spinální. Informace je z CNS přenášena na periferní 

nervový systém, kde řídí aktivitu výkonného orgánu, čímž je kosterní sval 

(Latash, 2008; Véle, 2012). 

„Informace je zpracovaný senzorický podnět, kterému je přiřazen určitý význam“ řekl 

Véle (2006). Právě výměna informací definuje senzorickou složku, která se také podílí 

na řízení stability. Zrak poskytuje nervovému systému informaci o pohybech a aktuální 

pozici těla v závislosti na vnějším prostředí (Lord et Menz, 2000). Proprioceptivní 

systém přijímá informace z vnitřního a vnějšího prostředí, které se následně šíří 

do mozkové kůry (Rokyta, 2016). Véle (2006) tvrdí, že proprioceptivní systém hraje 

rozhodující roli v zajištění posturální stability v klidovém stoji, zatímco Lee 

et al. (2006) přiřazují jeho hlavní funkci při podpoře kloubu a funkční stability 

především při sportovních činnostech a aktivitách všedního denního života. Vestibulární 

systém nachází své uplatnění v kontrole pohybu hlavy a těla v klidu i při pohybu. Jeho 

receptory detekují úhlové a gravitační zrychlení hlavy a zrychlení při přemisťování. Dle 

Peterky (2002) se při stoji na pevné podložce zdravý jedinec spoléhá ze 70 % 

na proprioceptivní systém, z 20 % na vestibulární aparát a z 10 % na zrak. Čím více je 

povrch nestabilní, tím více se zvyšuje poměr informací ze zrakového a vestibulárního 

aparátu. 
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Na posturální stabilitu mají vliv především biomechanické a neurofyziologické aspekty, 

přesto se nesmějí opomínat i další faktory, např. psychické nebo kognitivní (Psotta 

et al., 2011). 

2.2.2 Strategie zajišťující posturální kontrolu 

Strategie, které se uplatňují v rámci zajištění posturální stability lze rozdělit 

na proaktivní (anticipační) a kompenzační, dále na statické a dynamické 

(Vařeka, 2002). Proaktivní strategie minimalizuje vychýlení z rovnovážného stavu 

pomocí aktivace svalů trupu a končetin. Lépe řečeno, předchází reakci na vnější stimul, 

který má destabilizační charakter. Aby se tato strategie uskutečnila, je zapotřebí, aby byl 

podnět očekáván. Je závislá na předchozí zkušenosti, někdy je zapotřebí i trénink 

a za konstantních podmínek se fixuje (Campbell et Palisano et Vander Linden, 

2006; Santos et Kanekar et Aruin, 2010). Kompenzační strategie se zapojí až poté, co se 

tělo vychýlí z rovnovážné pozice a je zajišťována prostřednictvím zpětovazebných 

reakcí (Alexandrov et al., 2005). Prokázalo se, že čím více je uplatňována svalová 

aktivita při anticipační strategii, tím menší je aktivita během strategie kompenzační 

a naopak (Santos et Kanekar et Aruin, 2010).  

Rovnovážné reakce, při kterých se řídící systém snaží zajistit stabilitu na nezměněné 

kontaktní ploše se řadí ke statické strategii. Využívají se zde dva mechanismy. Prvním 

je tzv. hlezenní mechanismus, který dominuje ve stoji v anteroposteriorním směru, 

druhý mechanismus je tzv. kyčelní, který má své zastoupení v mediolaterálním směru. 

Obecně se ví, že předozadní stabilita je výhodnější než stranová (Vařeka, 2002; Winter, 

1995). Při vyšetření na posturografu je za normálních podmínek na nestabilní plošině 

větší pohyb v oblasti kyčlí. V případě stabilní plošiny se posouvá do oblasti kotníků 

(Pastucha et al., 2013). Pokud dojde k porušení hranice bezpečného udržení COP 

(centre of pressure) v opěrné bázi, je řídícím systémem zvolena dynamická strategie 

většinou v podobě úkroku. Při situaci, kdy ani dynamická strategie není dostačující, je 

spuštěn program řízeného pádu (Vařeka, 2002; Winter, 1995). 

2.2.3 Stabilizační systém páteře 

Dle Panjabiho (1992) se stabilizační systém skládá ze tří subsystémů (pasivní, aktivní, 

neurální), které se navzájem ovlivňují. Pasivní systém je tvořen kostěnou a vazivovou 

složkou, zajišťující mechanickou stabilizaci, zatímco dynamickou stabilizaci poskytuje 
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systém aktivní, který je tvořen svaly. Centrální a periferní nervový systém představuje 

systém neurální. Jejich neustálá interakce zajišťuje udržování stability páteře (Bliven 

et Anderson, 2013), přičemž dynamická svalová aktivita se na ní podílí mnohem více 

než pasivní stabilizátory (Willson et al., 2005). Svalový systém podílející se 

na stabilizaci páteře se skládá ze dvou funkčních systémů. Těmi jsou za a) vnitřní 

(lokální) stabilizátory, jenž jsou uloženy v blízkosti páteře a zprostředkovávají 

tzv. segmentální stabilizaci. Tyto drobné intersegmentální svaly nastavují postavení 

kloubních těles již při pouhé představě pohybu, tedy ještě před jeho samotným 

zahájením. Mají významnou proprioceptivní funkci. Za b) vnější (globální) 

stabilizátory, neboli velké povrchové svaly, často přesahující více kloubů najednou. 

Tyto svaly pracují ve funkčních svalových řetězcích a smyčkách a podstatně více se 

účastní během rychlého silového a méně přesného pohybu (Palaščáková Špringrová, 

2010; Suchomel, 2006; Véle, 2006). 

2.2.4 Dynamická posturální stabilita a její vyšetření 

Schopnost jedince udržet rovnováhu během přechodu z dynamického stavu do stavu 

statického se označuje jako dynamická posturální stabilita. Nicméně oba dva druhy 

stability jsou výsledkem komplexní koordinace centrálního zpracování z  vizuálních, 

vestibulárních a somatosenzorických podnětů, jakož i výsledné eferentní reakce 

(Wikstrom et al., 2005).  

Nejrychlejším a základním vyšetřením posturální stability je tzv. klinické vyšetření. 

Při dynamickém vyšetření lze pozorovat aktivitu jednotlivých svalových skupin. 

Řadíme sem chůzi a její modifikace (po špičkách, po patách, se zavřenýma očima..), 

vstávání, vyvedení jedince ze statické pozice (stoj), vertikální skok, člunkový běh 

a další. Jde o metodu velmi subjektivní, proto je doporučeno vyšetření doplnit o metody 

standardizované formou klinických testů či přístrojových vyšetření (Kolářová, 2012; 

Vařeka, 2002; Véle, 2012). Všeobecně jsme díky těmto těstům schopni odhalit 

posturální instabilitu či zhodnotit míru rizika pádu.  

Klinických testů existuje mnoho, níže jsou však vypsané jen ty nejběžnější: 

1. Time up and Go – krátký test (cca 2 min.), který patří k široce používaným. 

Na povel terapeuta se pacient zvedne ze židle, ujde 3 m, otočí se, jde zpět a posadí 

se na židli. Terapeut sleduje čas. V případě, že je čas vyšší než 15 s, dá se 

u vyšetřovaného předpokládat zvýšené riziko k pádům (Mathias et al., 1986). 
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2. Berg Balance Scale – představuje komplexní testovací baterii obsahující 

14 činností např. stoj na jedné dolní končetině, otočka, zvednutí se ze židle 

či předmětu ze země. Na pětibodové škále se hodnotí kvalitativní provedení dílčích 

testů. Maximální bodová hranice je 56. Celkové skóre vypovídá o míře rizika pádu 

(Godi et al., 2013). 

3. Functional Reach Test (test funkčního dosahu) – tento test měří maximální 

dosaženou vzdálenost paže při pohybu vpřed z výchozí vertikální polohy, aniž by 

vyšetřovaný provedl krok. Vzdálenost menší než 15 cm signalizuje riziko pádu 

(UNIFY, 2015). 

4. Dynamic Gait Index – test sloužící k hodnocení dynamické stability při chůzi. 

Skládá se z 8 činností např. (chůze s otočením, po schodech, s pohledem do strany, 

překročení překážky atd.), které jsou hodnoceny na bodové škále od 0–3. 

Maximum dosažených bodů je 24. Pokud je konečné skóre menší než 19, znamená 

to zvýšené riziko pádu (Wrisley et al., 2004). 

Přístrojová vyšetření jsou sice finančně, časově i technicky náročnější, ale za to dokáží 

poskytnout zcela objektivní data a detailní analýzu. Na rozdíl od klinických testů 

zaznamenávají kinetické, kinematické a elektrofyziologické parametry, z čehož je 

následně provedena výsledná analýza (Paillard et Noé, 2015). Nejčastěji je využívána 

počítačová dynamická posturografie, která zprostředkovává informace o poloze těžiště 

těla (COM – center of mass) a jeho schopnosti průmětu kolem opěrné báze COG, neboli 

center of gravity (Vařeka, 2002). Dynamické stabilizační schopnosti se dají vyšetřit 

v rámci lokomočních pohybů či za použití pohyblivé plošiny, která snímá jak spontánní 

pohyby těla jedince tak i reakce na nepředvídatelné vychylující podněty. Tato metoda je 

žádoucí pro testování sportovců (Zemková, 2012). Jak již bylo zmíněno výše, v případě, 

že jsou výchylky neočekávané, tělo jedince využívá především kompenzační 

mechanismus. Zde je uvedeno alespoň pár příkladů dynamického vyšetření: 

1. NeuroCom Smart EquiTest – přístroj skládající se z pohyblivé plošiny a kabiny má 

za úkol detekovat senzorické, pohybové a biomechanické komponenty podílející se 

na stabilitě a zároveň analyzovat, jak efektivně je jedinec schopen tyto komponenty 

využít. Hodnotí se zde amplituda, rychlost, směr exkurzí a trajektorie COP 

či velikost silových impulzů a rychlost pacientových reakcí. Testování se řadí mezi 

dynamické, jelikož zrcadlí podmínky každodenního života (Jacobson et al., 1997). 
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2. Time to Stabilization (čas stabilizace) – test, který se používá především 

pro vyšetření stability atletů po zranění dolních končetin. TTS určuje rychlost 

stabilizace stoje vyšetřovaného po doskoku na silovou desku. Plošina, ze které se 

seskok uskutečňuje je umístěná 70 cm od silové desky a výška seskoku jedince je 

stanovena na 50 % jeho maximálního výskoku. Maximální síla, která působí 

na zem při seskoku (GRF) je hlavní komponentou k výpočtu TTS (Kaminski 

et al., 2003). 

3. Biodex Balance System – tento přístroj slouží k hodnocení a tréninku dynamické 

posturální stability. Oblá plošina poskytuje různé úrovně nestability a náklonu 

a je schopna pohybu v anteroposteriorním a mediolaterálním směru. Platforma je 

rozdělena na kruhové zóny podle výchylek COP mezi 5 ° – 20 ° a kvadranty antero-

medio/laterální a postero-medio/laterální. Pro ztížení testování lze použít odpor 

kladený plošinou (až 8 úrovní). Pomocí toho přístroje jsme schopni změřit 

předozadní, mediolaterální a celkový index posturální stability jedince. Testovací 

baterie obsahuje několik testů, kdy každý z nich je prováděn 5× po 20 s. Po každém 

pokusu následuje 30 s pauza (Arnold et Schmitz, 1998). 

Kolář (2009) připomíná, že posturografie není diagnostická metoda, ale v rámci klinické 

praxe pomáhá objektivizovat posturální dysfunkci. Výsledky měření je nezbytné 

porovnat s konkrétní diagnózou pacienta a s výsledky jiných vyšetření. 

2.2.5 Stabilizační schopnosti v basketbale 

Vysoká úroveň kontroly posturální stability je klíčová pro následné přesné provedení 

pohybu, což je rozhodující například v míčových hrách. Je prokázáno, že tréninkový 

proces má dobrý vliv na zlepšení posturální stability. Dle disertační práce Gryce Vztah 

mezi posturální stabilitou a pohybovými aktivitami (2014) byla prokázána vyšší úroveň 

stability u profesionálních sportovců oproti nesportující populaci. Paillard ve své práci 

Postural Performance and Strategy in the Unipedal Stance of Soccer Players 

at Different Levels of Competition (2006) na základě porovnávání profesionálních 

a amatérských hráčů fotbalu potvrdil, že s výkonnostním růstem vzrůstá i úroveň 

posturální. Naopak výzkum Wikstroma s názvem Dynamic Postural Stability Deficits 

in Subjects with Self-Reported Ankle Instability (2007) poukazuje na fakt, že posturální 

stabilita je ovlivněna nejen výkonem, ale i zdravotním stavem jedince. Konkrétně 

opakované distorze v hlezenním kloubu u sportujících či nesportujících jedinců vedou 
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k podprůměrným hodnotám posturální stability. Toto tvrzení naopak Dalling 

et al. (2016) vyvrací, poněvadž jeho studie využívající pro měření silovou desku 

nenalezla žádné významné rozdíly v DSI (index dynamické stability) mezi hráči 

a hráčkami basketbalu s distorzí či bez distorze hlezenního kloubu v anamnéze. Tato 

studie došla ještě k jednomu závěru a to, že muži prokazují lepší DSI než ženy. Hodnoty 

byly vyšší jak v anteroposteriorním a mediolaterálním směru, tak i ve směru 

diagonálním a vertikálním.  

Tématem posturální stability u hráčů basketbalu se zabývalo nespočet autorů. Každý 

z nich se však zaměřil na jinou oblast. Například Zambová s Mačurou zkoumali, zda se 

liší předozadní stabilita při střelbě trestných hodů z hlediska hráčských postů. Autoři 

zaznamenali nejmenší maximální odchylky během realizace střelby v předozadním 

směru u rozehrávačů, poté u hráčů na pozici křídel a naopak největší maximální 

odchylky byly naměřeny podkošovým hráčům. Perrin et al. (1991) se zaobírali tělesnou 

výškou a stabilitou stoje. Zjistili, že stabilita stoje není ovlivňována pouze funkcí 

hráčské zkušenosti, ale i jejich výškou. Zambová s Mačurou tedy dospěli k podobnému 

závěru, jelikož max. odchylky byly větší u podkošových hráčů s vyšší tělesnou výškou 

oproti hráčům na perimetru (Zambová et Mačura, 2012). Williams et al. (2016) se zase 

zabýval tím, zda má umístění nohou vliv na přesnost střelby. Hráčky byly testovány 

ve 3 pozicích. Vzhledem k pravorukým střelkyním byla buď pravá dolní končetina 

vpředu, vzadu a nebo byly nohy umístěné paralelně vedle sebe (u levaček tomu bylo 

opačně). U testovaného souboru jedenácti hráček se neprokázal žádný statisticky 

významný rozdíl v úspěšnosti střelby v závislosti na postavení dolních končetin. 

Basketbal zahrnuje spoustu pohybů, při nichž je požadována silná základna v podobě 

stoje na jedné dolní končetině. Na výkonnost může mít vliv rozsah dorziflexe (DROM) 

hlezenního kloubu, rovnováha a posturální kontrola. Curtolo et al. (2017) ve své studii 

Balance and postural control in basketball players porovnával úroveň posturální 

stability mezi basketbalisty v juniorském věku a nesportující populací. Do studie bylo 

zapojeno 122 probandů (kontrolní skupina nesportovců CG – 61, skupina basketbalistů 

BG – 61). Dále byli rozděleni do skupin mezi 12–14 lety a 15–18 lety. Rovnováha byla 

testována pomocí klinického Star Excursion Balance Testu (SEBT), posturální kontrola 

Step-down testem a DROM pomocí Weight-Bearing Lunge Testu (WBLT). Mezi 

skupinami nebyl žádný rozdíl ve skóre WBLT a Step-down testu. Skóre pro anteriorní 

směr a celkové skóre SEBT byly výrazně vyšší u skupiny BG. Hodnoty 
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posterolaterálního/mediálního rozsahu SEBT byly vyšší u BG ve věku 15–18 let. 

Korelace mezi předním dosahem SEBT a WBLT byla signifikantní v BG mezi 12–14 

lety a v CG mezi 15–18 lety. Konečné skóre SEBT se prokázalo být vyšší u BG bez 

ohledu na věk a dominantní stranu, což prokazuje, že basketbalisté mají lepší 

rovnováhu. Neuromuskulární kontrola je zde tedy lepší než u nesportující populace. Je 

to odůvodněno tím, že tato skupina vykonává činnost, která vyžaduje rychlé změny 

směru pohybu, skoky a běh. Dále se ukázalo, že nedominantní1 dolní končetina 

vykazovala lepší výsledky v anteriorním směru v SEBT, než končetina dominantní 

nehledě na skupinu a věk. Jedno z možných vysvětlení je, že při výskoku během střelby 

pohyb vychází z většiny z jedné nohy, která je kontralaterální k dominantní2 horní 

končetině (střelecká). Tímto je poskytována lepší neuromuskulární kontrola 

na nedominatní straně (Marchetii, 2009). 

Santos et al. (2016) ve své studii shledal za velmi pozitivní trénink na slackline, neboť 

zjistil, že výrazně přispívá ke zvýšení posturální stability a zvýšení výskoku u hráček 

basketbalu. Trénink slackline byl hodnocen jako „poněkud těžký“, přičemž 

m. quadriceps, m. soleus a m. gastrocnemius byly hodnoceny jako nejvíce zapojené 

svaly. Data naznačují, že slacklining vyžaduje aktivaci hlavních svalů dolní končetiny. 

Fort et al. (2012) se zabýval naopak tím, zda má na posturální stabilitu vliv celotělový 

vibrační tréninkový program. Po ukončení programu a závěrečném testování se ukázalo, 

že vibrace zlepšují explozivní sílu a posturální stabilitu u adolescentních 

basketbalových hráček. Dívky se tohoto programu účastnily po dobu 15 týdnů. Autoři 

dalšího výzkumu s názvem Effect of Prophylactic Ankle-Brace Use During a High 

School Competitive Basketball Season on Dynamic Postural Control došli 

k překvapivému závěru, neboť bylo potvrzeno, že nošení profylaktické kotníkové ortézy 

po dobu 16 týdnů významně  zlepšuje dynamickou posturální kontrolu, která přispívá 

k lepší stabilitě (Crockett et Sandrey, 2015).  

Dynamická rovnováha je nedílnou součástí při screeningu zranění dolních končetin. 

Předchozí výzkum podotknul, že by bylo třeba vytvořit mezní body pro možné riziko 

zranění pro každý sport. Účelem studie Bullock et al. (2018) bylo zjistit, zda existují 

rozdíly v dynamické posturální stabilitě napříč různými úrovněmi soutěže: základní 

                                                 

1 nedominantní DK = odrazová. 

2 dominantní DK = švihová (kopnutí do míče, vedoucí noha při skoku do dálky). 
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školy (MS; n = 41), střední školy (HS; n = 105), vysoké školy (COL; n = 46) 

a profesionální úrovně (PRO; n = 41) za pomocí klinického Lower Quarter Y Balance 

Testu (YBT-LQ). V anteriorním směru dosahovali hráči HS statisticky lepších výsledků 

než hráči z MS a COL. Zároveň si tyto všechny skupiny vedly lépe něž profesionální 

hráči. Pro posteromediální a posterolaterální skóre se skupiny HS, COL a PRO výrazně 

nelišily, avšak skupina HS dosahovala lepších výsledků než MS. Hráči na profesionální 

úrovni však vykazovali nižší asymetrické celkové skóre ve srovnání s hráči ostatních 

kategorií.  
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3 Metodologie práce 

3.1 Cíl práce 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením dynamické posturální stability u předem 

definované skupiny basketbalistů a basketbalistek, jejíž měření probíhalo pomocí 

počítačové dynamické posturografie NeuroCom Smart EquiTest System. Cílem této 

práce je objektivně zhodnotit, zda má pravidelné aktivní hraní basketbalu na ligové 

úrovni pozitivní efekt na dynamickou posturální stabilitu ve srovnání se zdravými 

jedinci, kteří se aktivně nevěnují žádné pohybové aktivitě. Dalším cílem je změřit 

a následně zhodnotit odlišnosti dynamické posturální stability jednotlivých pohlavích 

a dále v závislosti na anamnestické přítomnosti distorze hlezenního kloubu v kariéře 

hráčů. Vzhledem k tomu, že hráč basketbalu aktivně zapojuje všechny složky, které 

mají vliv na řízení rovnováhy, předpokládám, že v porovnání s běžnou populací budou 

vykazovat statisticky významně lepší hodnoty v dynamické posturální stabilitě. 

3.2 Úkoly práce 

− Ucelené prostudování a zpracování odborné literatury a poznatků souvisejicích 

s tématem diplomové práce. 

− Analýza odborných studíí, které se zabývají tématem basketbalu a dynamické 

posturální stability. 

− Zajištění technického a materiálního vybavení pro experiment. 

− Výběr vhodných probandů k testování. 

− Seznámení probandů s průběhem měření a jeho možnými riziky. 

− Odebrání anamnestických údajů probandů.  

− Měření dynamické posturální stability experimentální skupiny s využitím přístroje 

NeuroCom Smart EquiTest. 

− Analýza a vyhodnocení naměřených dat experimentální skupiny (hráči basketbalu). 

− Vzájemné porovnání dynamické posturální stability basketbalistů se zdravou 

populací nezatíženou pravidelnou pohybovou aktivitou. 

− Závěr a konfrontace dosažených výsledků se stanovenými hypotézami.  
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3.3 Výzkumné otázky 

− Jak se liší úroveň dynamické posturální stability za pomocí vyšetřovacího systému 

NeuroCom mezi ligovými hráči basketbalu ve srovnání se zdravou populací 

nezatíženou pravidelnou pohybovou aktivitou? 

− Jakým způsobem se liší úroveň posturální stability u hráčů basketbalu udávající 

anamnestickou přítomnost distorze hlezenního kloubu v kariéře? 

3.4 Hypotézy 

H1: Předpokládám, že naměřené hodnoty Equilibrium Score v rámci testu Sensory 

Oganization Test (SOT) budou u experimentální skupiny basketbalistů a basketbalistek 

statisticky (na hladině statistické významnosti α = 0,05) významně vyšší než u kontrolní 

skupiny. 

H2: Předpokládám, že parametr Latency testu Motor Control Test (MCT) bude 

u experimentální skupiny basketbalistů a basketbalistek statisticky (na hladině 

statistické významnosti α = 0,05) významně nižší než u kontrolní skupiny. 

H3: Předpokládám, že parametr Reaction Time získaný pomocí testu Limits of Stability 

(LOS) bude u experimentální skupiny basketbalistů a basketbalistek statisticky 

(na hladině statistické významnosti α = 0,05) významně nižší než u kontrolní skupiny. 

H4: Předpokládám, že parametry Endopoint Excursion, Maximal Excursion, Movement 

Velocity a Directional Control testu Limits of Stability (LOS) budou u experimentální 

skupiny basketbalistů a basketbalistek statisticky (na hladině statistické významnosti 

α = 0,05) významně vyšší než u kontrolní skupiny. 

H5: Předpokládám, že parametr Sway Energy Score u Adaptation Testu (ADT) bude 

u experimentrální skupiny basketbalistů a basketbalistek statisticky (na hladině 

statistické významnosti α = 0,05) významně nižší než u kontrolní skupiny. 

H6: Předpokládám, že parametr Mean COG Sway Velocity u testu Unilateral Stance 

(US) při otevřených očích bude u kontrolní skupiny alespoň jedné DK statisticky 

(na hladině statistické významnosti α = 0,05) významně nižší než u experimentální 

skupiny basketbalistů a basketbalistek. 

H7: Předpokládám, že četnost pádů během testování Unilateral Stance (US) u hráčů 

se zavřenýma očima bude procentuálně vyšší na straně, kde byla anamnesticky uváděna 

distorze hlezenního kloubu než na straně, kde uváděna nebyla.  
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4 Metodika práce 

Tato věděcko-výzkumná práce má charakter kvantitativní observační průřezové studie 

(cross-sectional study). 

4.1 Metodický postup teoretických východisek práce 

Diplomová práce je rozdělena na teoretická východiska a výzkumnou část. Teoretické 

podklady v první části této práce jsou zpracovány na základě dostupných informací 

nejen z českých, ale i zahraničních literárních a informačních zdrojů, poskytující 

potřebné podklady pro provedení vlastního výzkumu. Samotný průběh výzkumu 

a hodnocení výsledků lze nalézt v části druhé. Teoretická východiska této práce jsou 

zaměřena na fyziologii, kineziologii a biomechaniku basketbalu a problematiku 

dynamické posturální stability. Jako zdroj posloužily monografie, vědecké články, 

učebnice, periodika, akademické práce a další. Vyhledávání odborné literatury 

probíhalo díky vědeckým databázím Web of Science, PubMed, Medvik, EBSCOhost, 

Google Scholar a pomocí rešeršní databáze Národní lékařské knihovny. Všechny 

použité zdroje v této diplomové práci jak v tištěné, tak v elektronické podobě byly 

citovány v platném znění dle citační normy ČSN ISO 690. 

4.2 Charakteristika výzkumného souboru 

Způsob výběru probandů do experimentální skupiny byl záměrný. Všichni zúčastnění 

jedinci byli vybráni na základě předem stanovených, níže popsaných požadavků. 

Charakteristika experimentální skupiny (viz Tabulka č. 1) – 24 basketbalistů (n1 = 24), 

rozdělených do dvou skupin podle pohlaví muži/ženy (12/12) ve věku od 19 do 25 let, 

hrající basketbal v České republice na ligové úrovni, věnující se basketbalu nejméně 

10 let, minimálně 4 dny v týdnu. Vylučovacími kritérii pro výzkum byla jakákoli 

onemocnění neurologického, interního, ortopedického typu a osoby s nižším stupněm 

inteligence či mentální poruchou. Dále akutní onemocnění či úraz nebo období 

rekonvalescence po onemocnění či úrazu méně než půl roku. V případě anamnestické 

přítomnosti distorze hlezenního kloubu se jednalo pouze o takový typ zranění, 

které podstoupilo konzervativní léčbu, nikoliv operační. 

Charakteristika kontrolní skupiny (viz Tabulka č. 2) – probandi byli vybráni z řad 

studentů UK FTVS (n2 = 40) a rozděleni též do dvou skupin podle pohlaví muži/ženy 
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(20/20) ve věku od 20 do 29 let. Tito probandi se ve svém volném čase aktivně nevěnují 

žádnému sportu. Kritéria pro vyloučení z výzkumu byla stejná jako u experimentální 

skupiny. Všichni probandi mají platnou zdravotní prohlídku od lékaře. 

Tabulka č. 1: Parametry experimentální skupiny (n1 = 24) 

 

Experimentální 

skupina žen  

n = 12 

(SD) 

Experimentální 

skupina mužů 

n = 12 

(SD) 

Experimentální 

skupina celá  

n1 = 24 

(SD) 

Průměrný věk 
22,2 22,9 22,6 

(1,6) (2,4) (2,1) 

Průměrná výška [cm] 
173,1 191,4 182,3 

(4,8) (2,7) (10,0) 

Průměrná váha [kg] 
72,2 89,2 80,7 

(11,6) (7,8) (13,0) 

Průměrné BMI [kg/m2] 
24,0 24,3 24,2 

(3,2) (2,0) (2,7) 

Průměrný výkon 

[hod/týden] 

8,3 9,4 8,8 

(1,2) (2,3) (1,9) 

Odrazová dolní končetina 
LDK – 11× 

PDK – 1× 

LDK – 10× 

PDK – 2× 

LDK – 21× 

PDK – 3× 

Dominantní 

(střílející/driblující) ruka 

LHK – 1× 

PHK – 11× 

LHK – 2× 

PHK – 10× 

LDK – 3×  

PDK – 21× 

Distorze hlezenního 

kloubu 

PDK – 5× 

LDK – 6× 

PDK – 7× 

 LDK – 6× 

PDK – 12×  

LDK – 12× 

 

Tabulka č. 2: Parametry kontrolní skupiny (n2 = 40) 

 

Kontrolní skupina 

žen  

n = 20 

(SD) 

Kontrolní skupina 

mužů  

n = 20 

(SD) 

Kontrolní skupina 

celá  

n2 = 40 

(SD) 

Průměrný věk 
25,6 25,2 25,4 

(1,5) (2,6) (2,1) 

Průměrná výška [cm] 
165,7 183,2 174,4 

(6,6) (8,2) (11,5) 

Průměrná váha [kg] 
60,3 77,1 68,7 

(6,3) (10,5) (12,0) 

Průměrné BMI [kg/m2] 
22,3 23,2 22,7 

(1,9) (2,8) (2,4) 
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4.2.1 NeuroCom Smart EquiTest 

NeuroCom Smart EquiTest poskytuje objektivní posouzení rovnováhy a posturální 

stability na základě dynamické počítačové posturografie. Užívá sadu dynamických 

testů, které odrážejí podmínky každodenního života, jelikož zvládne identifikovat 

a kvantifikovat motorické a smyslové (somatosenzorické, vestibulární a vizuální) 

funkce. Systém lze použít pro diagnostické a terapeutické účely (Natus Medical 

Incorporated, 2015). 

Veškerá naměřená data jsou přenášena do počítače, kde jsou následně vyhodnocena 

pomocí speciálního programu, který jej zobrazí v grafech či numerických hodnotách. 

Díky přesným výsledkům jsme schopni určit míru motorického či somatosenzorického 

poškození, což napomáhá k lepší diagnostice a následné léčbě u lidí s poruchou 

rovnováhy či posturální stability (Concordia University, 2015).  

Systém využívá dynamickou tlakovou desku (45×45 cm), jenž je schopna snímat 

a měřit tlak, který je vyvinut dolními končetinami testovaného. Při tomto zatížení 

dochází ke snímání vertikální síly, která stanoví polohu těžiště – COG (Harris, Smith, 

Marks 2008). Dále je schopna translačních a rotačních pohybů. Deska rotuje v rozsahu 

± 10 ° s maximální rychlostí 50 °/s. Rozsah posunu desky (posteriorně, anteriorně) je 

± 6,35 cm s maximální rychlostí 15 cm/s. Vizuální pohyblivé okolí se pohybuje 

maximální rychlostí 15 °/s při rotaci ± 10 ° (NeuroCom International, 2008). 

Maximální váha jedince, který je na přístroji testován může být 200 kg a výška 

2,03 m. Důraz je kladen na správné nastavení polohy nohou – viz Obrázek č. 8 

(Concordia University, 2015).  

 

Obrázek č. 8: Správné přednastavení polohy nohou (Concordia University, 2015) 
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Technickými parametry tohoto přístroje jsou: 

− silová pohyblivá dynamická deska, 

− pohyblivé vizuální okolí s LCD displejem s možností osvětlení, 

− počítač s LCD monitorem, 

− NeuroCom Balance Manager Software – pro vyhodnocení měření, 

− pojízdný vozík na počítač s tiskárnou, bezdrátovou myší a klávesnicí, 

− bezdrátový ovladač, 

− podpěrná tyč s pevnými úchyty pro závěsný systém, 

− bezpečnostní závěsné úvazky ve velikosti S, M, L, 

− pomůcky pro možnost modifikace testování: podložky, válcová úseč, schůdky. 

Systém obsahuje tři tréninkové protokoly (Sequence Training, Weight Bearing Training, 

Custom Training) a sedm standardizovaných protokolů: 

• Sensory Organization Test (SOT) – hodnotí vzájemné interakce a abnormality 

mezi vestibulárním, somatosenzorickým a vizuálním systémem. 

• Motor Control Test (MCT) – analyzuje rychlost reakce a schopnost návratu jedince 

z neočekávaných zevních podnětů, což v tomto případě představuje posun silové 

pohyblivé desky. Tímto posunem jsme schopni vyvolat automatickou posturální 

reakci jedince. 

• Adaptation Test (ADT) – demonstruje schopnost vyšetřované osoby přizpůsobit 

automatickou pohybovou odpověď na opakující se změnu orientace plošiny. 

• Weight Bearing Squat (WBS) – hodnotí procentuální rozložení celkové tělesné 

hmotnosti mezi pravou a levou dolní končetinou při různých stupních flexe 

v kolenních kloubech (0°, 30°, 60° a 90°). 

• Unilateral Stance (US) – test poskytující informace o schopnosti posturální stability 

jedince na jedné dolní končetině nejprve při otevřených očích a později 

při zavřených očích. Druhá dolní končetina zaujímá 90° flexi v kolenním a kyčelním 

kloubu. 

• Limits of Stability (LOS) – hodnotí schopnost jedince záměrně přesunout jeho těžiště 

co nejpřesněji a nejrychleji do předem stanoveného cíle, který vidí na obrazovce 

před sebou. 

• Rhytmic Weight Shift (RWS) – test odrážející kvalitu balančních mechanismů 

při přenášení zatížení laterolaterálním a anteroposteriorním směrem. Analyzuje 
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schopnost přesunu COG v těchto směrech při třech různých rychlostech (pomalá, 

střední, rychlá) dle předlohy na monitoru (NeuroCom International, 2008). 

4.2.2 Popis použitých vyšetřovacích protokolů   

Pro tento výzkum byly vybrány a použity tyto testy: SOT, MCT, LOS, ADT a US.  

4.2.2.1 Sensory Organization Test 

Tento test objektivně posuzuje abnormality tří systémů, které přispívají k posturální 

kontrole – somatosenzorický, zrakový a vestibulární systém. Informace vedené z očí, 

nohou a kloubů jsou přístrojem eliminované nebo znemožněné pomocí vizuálního 

prostoru či pomocí kývavé desky, na které testující stojí. Během testování dochází 

u vyšetřovaného jedince k předozadním titubacím. Změny v oblasti těžiště jsou 

zaznamenávány při 6 různých podmínkách (viz Obrázek č. 9), přičemž každá fáze trvá 

20 s a každá naměřená hodnota pak odpovídá celkové koordinaci jednotlivých systémů 

zabezpečujících posturální stabilizaci. 

 

COND1 – oči otevřené, stabilní plošina, stabilní prostředí 

COND2 – oči zavřené, stabilní plošina, stabilní prostředí 

COND3 – oči otevřené, stabilní plošina, nestabilní prostředí 

COND4 – oči otevřené, nestabilní plošina, stabilní prostředí 

COND5 – oči zavřené, nestabilní plošina, stabilní prostředí 

COND6 – oči zavřené, nestabilní plošina, nestabilní 

prostředí 

 

Obrázek č. 9: Sensory Organization Test – 6 podmínek (Concordia University, 2015) 

Výsledek každého SOT je vyjádřen třemi parametry (Equilibrium Score, Strategy 

analysis a COG alignment). Pro tuto práci byl jako klíčový parametr zvolen Equilibrium 

Score a Composite Score.  

Equilibrium Score, neboli rovnovážné skóre se pro každou podmínku zvlášť vypočítá 

porovnáním úhlového rozdílu maximálního a minimálního posunu COG v sagitální 

rovině, přičemž hraniční posun těžiště v anterioposteriorním směru byl stanoven 
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na 12,5 °. Výsledek je uveden jako inverzní procento mezi 0 % a 100 %, kdy 100 % 

značí žádné přítomné titubace u testovaného jedince a 0 % znamená pád. Composite 

Score je parametr vykazující průměrnou hodnotu všech šesti podmínek testové baterie 

SOT (Concordia University, 2015; NatusMedical Incorporated, 2013).  

Dále byly pro porovnání obou skupin vypočítány sensory ratios (senzorické poměry), 

které navrhl Nashner. 

• Somatosenzory ratio (SOM) – porovnává mezi sebou hodnotu Equilibrium 

Score COND2 a COND1 (COND2 / COND1), čímž kvantifikuje rozsah ztráty 

stability při zavřených očích na stabilní plošině. 

• Vestibular ratio (VES) – porovnává mezi sebou hodnotu Equilibrium Score COND5 

a COND2 (COND5 / COND1). Tento poměr odráží relativní snížení stability 

ve chvíli, kdy se současně objeví absence vizuálního podnětu (zavřené oči) 

a nepřesné somatosenzorické vstupy (pohyb plošiny). Jedinec je v tomto případě 

nucen spoléhat se na kontrolu rovnováhy pomocí přenosu vestibulárních informací. 

• Visual ratio (VIZ) – porovnává mezi sebou hodnotu Equilibrium Score COND4 

a COND1 (COND4 / COND1), čímž určuje rozsah ztráty stability jedince, 

při narušeném somatosenzorickém vstupu informací díky pohybům plošiny 

při otevřených očích (Tsang et al., 2004). 

4.2.2.2 Motor Control Test  

Tento test slouží k posouzení schopnosti posturálního systému pacienta reagovat 

na rychlé, neočekávané vnější podněty, které v tomto případě představují translační 

pohyby plošiny trvající méně než 1 s. Sekvence malých (S - small), středních 

(M - medium) a velkých (L - large) posunů plochy vpřed a vzad navodí automatické 

posturální odpovědi. Velikost posunů je určena poměrem výšky vyšetřované osoby 

a pro každý rozsah posunu jsou stanovena tři opakování. Díky posunu plošiny dojde 

k vychýlení těžiště probanda, který se automaticky snaží o co nejrychlejší návrat zpět 

do výchozí pozice a obnovu rovnovážného stavu. Tato reakce je hodnocena třemi 

parametry: 

• Latency (L) – představuje rychlost motorické odpovědi probanda na levé 

(LL - latency left) a pravé (LR - latency right) DK udávanou v ms. Tato hodnota 

ukazuje rychlost prvního odporu proti posuvu podložky. 
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• Weight Symmetry (WS) – určuje míru symetrického rozložení tělesné váhy 

vyšetřovaného během posunu podložky. Hodnota této veličiny menší než 100 

vyjadřuje sklon zatěžovat více levou polovinu těla, naopak hodnota vyšší než 100 

poukazuje na větší zatížení pravé strany těla. 

• Strength Symmetry (SS) – udává silovou symetrii mezi dolními končetinami 

při pohybu podložky. Hodnoty jsou zaznamenány analogicky, jako již zmíněná WS. 

• Amplitude Scaling (AS) – charakterizuje vynaloženou sílu vyšetřovaného, která je 

potřeba k ustálení rovnovážné polohy.  

Z těchto popsaných parametrů lze také vypočítat celkový čas odezvy všech naměřených 

částí – Composite v ms (Concordia University, 2015; Natus Medical Incorporated, 

2013; Natus Medical Incorporated, 2015). Pro tuto práci byl vybrán parametr Latency. 

4.2.2.3 Limits of stability  

Tento test odráží kvalitu balančních mechanismů ve stoji měřením volní kontroly 

pohybu COG nad bází opory, určuje tzv. limity stability – prostor, ve kterém je pacient 

schopen pohybovat COG bez změny opěrné báze do požadovaného místa. Cílových 

míst je celkem 8 a jsou rozmístěny ve 45° intervalech, které testovaný jedinec vidí 

na monitoru před sebou.  Jedná se o pohyb do čtyř diagonálních směrů (RF – right 

forward, RB – right backward, LB – left backward, LF – left forward), dvou 

vertikálních (F – forward, B – backward) a dvou horizontálních (R – right, L – left) 

Proband nejprve zaujme předdefinovanou polohu a poté se snaží ustálit COG v malém 

čtverečku, který vidí přímo uprostřed. Po zaznění tónu se snaží co nejrychleji 

a nejpřesněji vychýlit své tělo do předem stanoveného čtverce bez odlepení chodidel. 

Pokud se vyšetřovaný dostane k požadovanému místu dřív, snaží se tuto pozici udržet 

dokud nevyprší časový limit, který je nastaven na 8 s. Sledujeme zde několik parametrů: 

• Reaction Time (RT) „reakční čas“ – doba od zaznění zvukového signálu k první 

motorické odpovědi testovaného. 

• Movement Velocity (MVL) „rychlost pohybu“ – průměrná rychlost COG 

při primárním pokusu o dosažení cíle, vyjádřená ve stupních za sekundu. 

• Endopoint Excursion (EPE) „koncový bod náklonu“ – bod, ve kterém končí 

počáteční pohyb směrem k cílovému místu – vyjádřeno v procentech (%). 
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• Maximum Excursion (MXE) „maximální náklon“ – hodnota charakterizující 

maximální vzdálenost, kterou urazí COG v průběhu měření. Je udávaná v %, kdy 

100 % znamená, že proband dosáhl cílového bodu v konkrétním směru. 

• Directional Control (DCL) „směrová kontrola“ – parametr udávající přesnost dráhy 

COG v daném směru. Pokud dosáhne 100 %, znamená to, že dráha COG testovaného 

probanda byla vedena přímočaře do středu požadovaného bodu (Concordia 

University, 2015; Natus Medical Incorporated, 2013; NeuroCom International, 

2008).  

4.2.2.4 Adaptation test 

Adaptation test hodnotí schopnost jedince přizpůsobit se neočekáváným změnám 

orientace plošiny v několika opakování, jako je například chůze po nerovném terénu. 

Nejprve plošina rotuje v posteriorním směru tzv. Toes Up (TU), poté rotuje ve směru 

anteriorním tzv. Toes Down (TD). Během pohybu plošiny vpřed a vzad probíhá 

v hlezenních kloubech dorzální a plantární flexe. Každý test má celkově 5 opakování 

jdoucích po sobě. Sledovaným parametrem je tzv. Sway Energy Score, neboli 

vynaložená síla, kterou jedinec musí použít pro obnovení posturální stability. Účelem je 

setrvat ve vzpřímené poloze a s každým dalším pokusem redukovat množství vyvinuté 

síly potřebné k obnovení tohoto držení (Concordia University, 2015; Natus Medical 

Incorporated, 2014). 

4.2.2.5 Unilateral Stance  

Protokol US hodnotí polohu COG a rychlost posturálních výchylek při stoji na jedné 

dolní končetině za řízených podmínek (plošina, molitan, otevřené oči, zavřené oči). 

Testovány jsou obě dolní končetiny 3× po dobu 10 s nejprve za zrakové kontroly 

a následně s jejím vyloučením. Během měření mají jedinci obě ruce v bok a nestojná 

dolní končetina setrvává v 90° flexi v kyčelním a kolenním kloubu. Sledovaným 

parametrem je tzv. COG Sway Velocity, který udává poměr výchylky těla za jednotku 

času. Výsledkem je číselný údaj, který je vyjádřen ve stupních za sekundu (º/s), přičemž 

nižší hodnota značí lepší stabilitu. Druhým parametrem je tzv. Mean COG Sway 

Velocity, jenž informuje o průměru ze všech 3 pokusů (Concordia University, 2015; 

Natus Medical Incorporated, 2014). Pro tento výzkum byl vybrán pouze druhý 

parametr. 
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4.3 Sběr dat 

Výzkum byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 108/2019 a je 

přiložen k této diplomové práci (viz Příloha č. 1). Všechna praktická měření probíhala 

v období říjen–listopad 2019 v kineziologické laboratoři katedry Fyzioterape FTVS UK 

v Praze. Pro získání objektivních dat týkající se dynamické posturální stability u hráčů 

basketbalu byl využit dynamický počítačový posturograf Smart EquiTest od firmy 

NeuroCom (viz Obrázek č. 10), který poskytuje baterii již výše zmíněných sedmi 

standardizovaných testů, leč pro účely této diplomové práce bylo vybráno testů pět, 

které jsou podrobně popsané v předchozí kapitole. Dalším prostředkem pro získání dat 

posloužil dotazník (viz Příloha č. 4), který byl vytvořen hlavním řešitelem. 

 

Obrázek č. 10: Sběr dat pomocí přístroje NeuroCom Smart EquiTest (vlastní) 

4.3.1 Časový harmonogram měření 

Po příchodu do kineziologické laboratoře katedry fyzioterapie na FTVS UK byl 

každému probandovi na 5–10 min rozdán dotazník, který sloužil k odebrání potřebných 

anamnestických dat. Pro zjištění dominantní dolní končetiny byl proband tázán, jakou 

nohou kope do míče. Při odhalení kontraindikace nebyl proband k měření vybrán. 

Každý účastník studie byl před jejím samotném zahájením seznámen s cílem výzkumu 

a průběhem měření. Následně podepsal informovaný souhlas (viz Příloha č. 2) nutný 

pro zpracování získaných dat v rámci této diplomové práce a řešitelem byl zaevidován 

do softwaru. Poté se proband převlékl do sportovního pohodlného oblečení, byl změřen, 

zvážen a návleknut do závěsných úvazků potřebné velikosti, který chrání jedince 

před případným pádem, respektive zraněním. V následujících 45–50 min bylo 
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provedeno samotné měření na přístroji NeuroCom Smart EquiTest System, kdy byl 

proband podroben všem sedmi testům jdoucích po sobě, bez pauzy a opuštění kabiny 

přístroje během testování. Všechna praktická měření probíhala za přítomnosti 

kvalifikovaného pracovníka laboratoře, který dohlížel na průběh testování. Žádnému 

z testovaných probandů nebylo umožněno si jednotlivé testy na přístroji vyzkoušet před 

samotným měřením a zároveň žádný z nich neměl předchozí zkušenost s podobným 

typem měření. Každému účastníkovi byly zaslány naměřené výsledky prostřednictvím 

emailu.  

4.4 Analýza a zpracování dat 

Veškerá naměřená data byla zaznamenána do programu NeuroCom Data Analyzer 

a následně převedena do programu Microsoft Excel 2013. Pro účely statistického 

vyhodnocení zde byly vytvořeny přehledné tabulky, do kterých byla jednotlivá data 

vložena a rozřazena do skupin na basketbalisty a nebasketbalisty. U takto 

zaznamenaných dat byly pomocí integrovaných funkcí spočteny aritmetické průměry 

a směrodatné odchylky (SD). Pro ověření normálního rozdělení dat byl nejprve použit 

Shapiro-Wilkův test normality, díky němuž lze určit zda jsou (ne)parametrické a podle 

toho následně zvolit vhodnou statistickou metodu. Při splnění podmínky normality dat 

byl použit parametrický Studentův T-test, jehož výpočet zahrnoval dvě matice, dva 

chvosty a dva výběry s různým rozptylem. Zatímco při nenormálním rozložení dat byl 

zvolen neparametrický Mann-Whitneyův U-test (dále „U-test“). Pro vyhodnocení obou 

zmíněných testů byla nastavena hladina statistické významnosti α = 0,05. Pokud platí, 

že p ≤ 0,05 je test statisticky signifikantní a v tabulce je hodnota zobrazena zelenou 

barvou. Ze všech průměrných dat byla také určena klinická (věcná) významnost, neboli 

effect size (dále „ES“), která je charakterizována Cohenovým d a definuje rozdíl mezi 

porovnávanými skupinami. Její výhodou je schopnost snadno posoudit praktickou 

významnost statistické závislosti. V následující tabulce (Tabulka č. 3) a následně 

i v textu lze pomocí barevného znázornění vidět míru klinické významnosti. ES je 

určeno takto: ES < 0,20 (žádná významnost) = bílá barva, ES 0,2–0,5 (malá 

významnost) = šedá barva, ES 0,5–0,8 (střední významnost) = žlutá barva a ES > 0,80 

(velká významnost) = hnědá barva (Soukup, 2013). 
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Tabulka č. 3: Klinická významnost (ES) a Cohen d – barevné znázornění  

Cohenovo d 

(interval) 
(0;0,2) <0,2;0,5) <0,5;0,8) <0,8;∞) 

Označení významnosti žádná malá střední velká 

Barevné zvýraznění 

výsledků 
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5 Výsledky 

V této kapitole jsou statisticky zpracovány naměřené hodnoty jednotlivých testů. 

Výsledky jsou vyhodnoceny pro obě skupiny zvlášť (basketbalisté × kontrolní skupina) 

a následně mezi sebou porovnány v přehledných tabulkách. Porovnání statisticky 

zpracovaných výsledků bylo provedeno i mezi jednotlivým pohlavím.  

Získaná data probandů, které byly použity pro tento výzkum jsou přiloženy na konci 

této práce (viz Příloha č. 5–14).  
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5.1 Výsledky SOT 

V tabulce níže (Tabulka č. 4) lze vidět naměřený a statisticky zpracovaný parametr  

Equilibrium Score v jeho 6 podmínkách (COND1–COND6), parametr Composite Score 

a Sensory Ratios (SOM, VIZ, VES).  

Statisticky významný rozdíl byl zjištěn u stavu COND3 (stoj se zrakovou kontrolou 

a pohybem okolního prostředí), odpovídající za somatosenzorický systém. Klinicky 

významný rozdíl, kde Cohenovo d bylo v intervalu 0,2–0,5 (malá klinická významnost), 

byl nalezen u COND1–COND4, u parametru COMP a VIZ (vestibular ratio). 

Vše ku prospěchu kontrolní skupiny. 

Tabulka č. 4: Vyhodnocení SOT (n1 = 24; n2 = 40) 

SOT (%) 

Basketbalisté  

n1 = 24 

Kontrolní skupina 

n2 = 40 
Statistický 

test 
p-value 

Cohen 

d 
aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

 (IQR) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

(IQR) 

COND1 
93,61  

(0,33) 

93,50 

(2,25) 

94,28  

(0,31) 

95,00 

(2,00) 
U-test 0,167 

0,36 

COND2 
92,26  

(0,42) 

92,17 

(2,08) 

92,80  

(0,37) 

93,33 

(3,33) 
U-test 0,232 

0,24 

COND3 
89,78  

(0,66) 

89,83 

(4,75) 

91,23 

 (0,49) 

92,00 

(3,83) 
U-test 0,046 

0,46 

COND4 
85,31 

 (0,81) 

85,83 

(7,08) 

87,02  

(0,83) 

87,50 

(5,42) 
U-test 0,054 

0,36 

COND5 
71,43 

 (1,06) 

71,17 

(6,75) 

70,17  

(1,27) 

71,84 

(9,50) 
T-test 0,493 

0,18 

COND6 
69,35 

(1,62) 

69,67 

(13,42) 

70,30 

(1,65) 

72,17 

(13,42) 
T-test 0,702 

0,10 

COMP 
80,33  

(0,60) 

80,00  

(4,00) 

81,48  

(0,68) 

83,00 

(5,25) 
U -test 0,254 

0,30 

SOM 
0,99  

(0,01) 

0,99  

(0,03) 

0,98 

 (0,01) 

0,98 

(0,03) 
T-test 0,912 

0,03 

VIZ 
0,90  

(0,01) 

0,90 

(0,06) 

0,92 

 (0,01) 

0,93 

(0,07) 
U-test 0,075 

0,40 

VES 
0,75  

(0,02) 

0,76  

(0,08) 

0,74  

(0,01) 

0,76 

(0,11) 
T-test 0,646 

0,12 

Legenda k tabulce č.4 : SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvartilové rozpětí, Cohen d – 

klinická (věcná) významnost. Zelenou barvou je zvýrazněn statisticky významný rozdíl, šedou 

barvou pak malá ES. 
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Dále byla samostatně provedena statistická analýza dat zvlášť pro skupinu mužů 

a pro skupinu žen, které lze vidět v následujících tabulkách (Tabulka č. 5 a         

Tabulka č. 6). 

V rámci porovnávání skupin mužů (basketbalisté × nebasketbalisté) nebyl zjištěn žádný 

statisticky významný rozdíl. Nicméně byla potvrzena malá klinická významnost 

u COND1, COND4, COND5 a senzorických poměrů (SOM, VIZ, VES), 

kde nebasketbalisté byli lepší než basketbalisté. 

Tabulka č. 5: Vyhodnocení SOT – muži (n1 = 12; n2 = 20) 

SOT 

(%) 

Basketbalisté –  

muži n1 = 12 

Kontrolní skupina – 

muži n2 = 20 
Statistický 

test 
p-value Cohen d aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

 (IQR) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

(IQR) 

COND1  
93,31 

 (0,55) 

93,17 

(2,42) 

94,10  

(0,37) 

94,67 

(1,83) 
U-test 0,226 0,46 

COND2  
92,28 

 (0,67) 

91,83 

(2,33) 

92,60  

(0,55) 

93,17 

(3,42) 
U-test 0,559 0,13 

COND3  
90,69  

(0,90) 

90,17 

(3,67) 

91,00  

(0,52) 

91,17 

(3,17) 
T-test 0,754 0,12 

COND4  
85,42  

(1,27) 

84,83 

(7,50) 

87,3  

(1,27) 

87,83 

(5,75) 
U-test 0,167 0,36 

COND5  
73,08  

(1,62) 

72,67 

(6,00) 

70,82 

 (2,05) 

72,67 

(9,00) 
T-test 0,447 0,28 

COND6  
69,75  

(1,97) 

70,17 

(11,17) 

69,73  

(2,44) 

70,34 

(17,83) 
T-test 0,996 0,00 

COMP  
81,00  

(0,92) 

80,50 

(3,75) 

81,50  

(1,00) 

83,00  

(5,50) 
T-test 0,737 0,12 

SOM 
0,99 

 (0,01) 

0,99 

(0,01) 

0,98  

(0,01) 

0,98 

(0,02) 
U-test 0,350 0,24 

VIZ 
0,92  

(0,02) 

0,90 

(0,06) 

0,93  

(0,01) 

0,95 

(0,07) 
U-test 0,340 0,22 

VES 
0,78  

(0,02) 

0,78 

(0,06) 

0,75  

(0,02) 

0,77 

(0,12) 
T-test 0,349 0,35 

Legenda k tabulce č. 5: SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvartilové rozpětí, Cohen d – 

klinická (věcná) významnost., kdy šedou barvou je znázorněna malá ES.  

U žen byl zjištěn pouze jeden statisticky významný parametr – COND3, ve kterém 

vykazovala lepší výsledek kontrolní skupina v případě porovnání s experimentální 

skupinou basketbalistek. 

Dále byla zjištěna malá ES u COND1, COND2, COND4, COMP a SOM a střední ES 

u COND3 a VIZ, kde byly opět ženy nebasketbalistky lepší. 
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Tabulka č. 6: Vyhodnocení SOT – ženy (n1 = 12; n2 = 20) 

SOT 

(%) 

Basketbalisté – 

 ženy n1 = 12 

Kontrolní skupina – 

ženy n2 = 20 
Statistický 

test 
p-value Cohen d aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

 (IQR) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

(IQR) 

COND1  
93,92  

(0,39) 

94,33 

(1,58) 

94,47 

 (0,52) 

95,50 

(1,67) 
U-test 0,459 0,27 

COND2  
92,25  

(0,54) 

92,33 

(2,08) 

93,00  

(0,51) 

93,33 

(2,83) 
T-test 0,344 0,35 

COND3  
88,86  

(0,94) 

89  

(3,25) 

91,47  

(0,85) 

92,50 

(3,00) 
U-test 0,023 0,72 

COND4  
85,19  

(1,07) 

86,33 

(4,00) 

86,75  

(1,09) 

87,50 

(4,75) 
U-test 0,173 0,35 

COND5  
69,78  

(1,25) 

68,83 

(5,75) 

69,52  

(1,52) 

71,17 

(8,75) 
T-test 0,906 0,04 

COND6  
68,94 

 (2,66) 

68,50 

(15,33) 

70,87  

(2,29) 

72,17 

(8,58) 
U-test 0,436 0,19 

COMP  
79,67 

 (0,76) 

80,00 

(3,25) 

81,45  

(0,94) 

83,00 

(4,25) 
U-test 0,096 0,48 

SOM 
0,98  

(0,01) 

0,98 

(0,03) 

0,98  

(0,01) 

0,98 

(0,03) 
T-test 0,501 0,25 

VIZ 
0,89 

 (0,02) 

0,91 

(0,07) 

0,92  

(0,01) 

0,92 

(0,05) 
U-test 0,235 0,60 

VES 
0,72  

 (0,02) 

0,72  

(0,06) 

0,74  

(0,02) 

0,75 

(0,09) 
T-test 0,661 0,16 

Legenda k tabulce č. 6: SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvartilové rozpětí, Cohen d – 

klinická (věcná) významnost. Zelenou barvou je zvýrazněn statisticky významný rozdíl, šedou 

barvou pak malá ES a žlutou barvou střední ES. 

Pro zajímavost byla zpracována data týkající se výchozí polohy COG každého probanda 

exp. skupiny před zahájením každého pokusu testu SOT. Pomocí souřadnic (x,y) byly 

určeny 4 kvadranty, které představovaly přesun těžiště buď do přední nebo zadní časti 

pravé (resp. levé) dolní končetiny. Na základě těchto dat byl vytvořen následující 

výsledný graf (Graf č. 1), který je vztažen k odrazové a švihové dolní končetině jedinců. 

Jak graf ukazuje, probandi zaujímali výchozí pozici spíše na patách, přičemž na švihové 

noze stálo 22 % a na odrazové noze 34 % probandů. Na grafu lze dále názorně vidět, 

že 60 % všech probandů má své těžiště na odrazové dolní končetině bez ohledu 

na přední či zadní kvadrant. Zbylých 40 % mělo své COG přesunuté do kvadrantů nohy 

švihové. 
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Graf č. 1: Výchozí poloha COG ve vztahu s odrazovou a švihovou DK  

 

5.2 Výsledky LOS 

V následující tabulce (Tabulka č. 7) lze vidět naměřené a statisticky zpracované 

parametry testovacího protokolu LOS, kterými jsou: Reaction Time, Movement 

Velocity, Directional Control , Endopoint Excursion, Maximal Excursion. 

U parametru MVL (rychlost pohybu) byl nalezen statisticky významný rozdíl hodnot. 

Basketbalisté zde byli lepší než kontrolní skupina, neboť zde měli vyšší průměrnou 

rychlost COG. V parametru DCL (směrová kontrola) byl též nalezen statisticky 

významný rozdíl. Zde se však role vyměnily a lepší výsledek vykazovala kontrolní 

skupina. U těchto parametrů byla zjištěna také střední klinická významnost. 

V parametru RT (reakční čas) byli klinicky významně lepší basketbalisté, 

kde Cohenovo d bylo 0,49. Naopak v parametru EPE (koncový bod náklonu) byla 

klinicky významně lepší kontrolní skupina, kde Cohenovo d bylo 0,33. 
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Tabulka č. 7: Vyhodnocení Limits of Stability (n1 = 24; n2 = 40) 

Legenda k tabulce č. 7: SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvartilové rozpětí, Cohen d – 

klinická (věcná) významnost. Zelenou barvou je zvýrazněn statisticky významný rozdíl, šedou 

barvou pak malá ES a žlutou barvou střední ES. 

Dále byla provedena zvlášť statistická analýza dat pro skupinu mužů a pro skupinu žen, 

které lze vidět v tabulkách níže (Tabulka č. 8 a Tabulka č. 9). 

Tabulka č. 8: Vyhodnocení Limits of Stability – muži (n1 = 12; n2 = 20) 

LOS 

Basketbalisté – 

 muži n1 = 12 

Kontrolní skupina – 

muži n2 = 20 
Statistický 

test 
p-value Cohen d aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

 (IQR) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

(IQR) 

RT 

(s) 

0,63  

(0,10) 

0,62 

(0,13) 

0,67  

(0,19) 

0,62 

(0,17) 
U-test 0,830 0,21 

MVL 

(°/s) 

5,89  

(1,96) 

5,09 

(2,77) 

5,74  

(1,56) 

5,74 

(2,69) 
T-test 0,810 0,09 

DCL 

(%) 

80,92  

(3,92) 

80,56 

(5,41) 

84,08  

(4,31) 

84,50 

(5,88) 
T-test 0,047 0,76 

EPE 

(%) 

77,16  

(6,24) 

76,50 

(7,97) 

79,38  

(9,06) 

79,56 

(8,78) 
T-test 0,460 0,27 

MXE 

(%) 

95,24  

(3,20) 

95,38 

(3,25) 

96,48  

(6,20) 

97,44 

(5,34) 
T-test 0,528 0,23 

Legenda k tabulce č. 8: SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvartilové rozpětí, Cohen d – 

klinická (věcná) významnost. Zelenou barvou je zvýrazněn statisticky významný rozdíl, šedou 

barvou pak malá ES a žlutou barvou střední ES. 

LOS 

Basketbalisté  

n1 = 24 

Kontrolní skupina  

n2 = 40 
Statistický 

test 
p-value Cohen d aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

 (IQR) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

(IQR) 

 (s) 
0,63 

(0,12) 

0,59 

(0,14) 

0,71  

(0,19) 

0,69 

(0,26) 
T-test 0,063 0,49 

MVL 

(°/s) 

6,07 

(1,56) 

6,16 

(2,35) 

5,25 

(1,60) 

4,91 

(2,25) 
U-test 0,046 0,52 

DCL 

(%) 

79,04 

 (6,03) 

80,19 

(7,00) 

82,82  

(5,93) 

83,75 

(5,81) 
U-test 0,007 0,63 

EPE 

(%) 

78,80 

 (7,55) 

79,00 

(8,09) 

82,99 

(14,91) 

81,19 

(12,88) 
U-test 0,276 0,33 

MXE 

(%) 

96,52  

(3,64) 

96,44  

(3,88) 

96,87  

(5,35) 

97,44 

(4,84) 
T-test 0,779 0,07 
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Mezi muži byl statisticky významný rozdíl prokázán u parametru DCL, ve kterém 

nebasketbalisté měli lepší směrovou kontrolu než skupina basketbalistů. U tohoto 

parametru byla zjištěna také střední klinická významnost, kdy Cohenovo d = 0,76. 

Klinicky významně lepší výsledky prokazovali v parametru RT a EPE basketbalisté, 

naopak u parametru MXE byly výsledky ve srovnání s kontrolní skupinou horší. 

Cohenovo d se u obou parametrů pohybovalo v intervalu 0,2–0,5. 

V rámci porovnání skupin žen byl nalezen u parametru RT a MVL statisticky významný 

rozdíl a zárověn klinická střední významnost, ve kterém se projevily basketbalistky jako 

lepší. Nicméně u parametru DCL a EPE byla prokázána malá a střední klinická 

významnost ku prospěchu kontrolní skupiny nebasketbalistek. 

Tabulka č. 9: Vyhodnocení Limits of Stability – ženy (n1 = 12; n2 = 20) 

LOS 

Basketbalisté –  

ženy n1 = 12 

Kontrolní skupina – 

ženy n2 = 20 
Statistický 

test 
p-value Cohen d aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

 (IQR) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

(IQR) 

RT 

(s) 

0,62  

 (0,14) 

0,59 

(0,17) 

0,75  

(0,18) 

0,73 

(0,23) 
U-test 0,047 0,77 

MVL 

(°/s) 

6,25  

(1,09) 

6,19 

(0,92) 

4,76  

(1,53) 

4,33 

(1,37) 
U-test 0,003 1,08 

DCL 

(%) 

77,16  

(7,28) 

78,31 

(8,22) 

81,56 

 (7,10) 

83,56 

(6,31) 
U-test 0,062 0,61 

EPE 

(%) 

80,45  

(8,61) 

81,94 

(7,13) 

86,60 

(18,63) 

82,44 

(14,00) 
U-test 0,436 0,39 

MXE 

(%) 

97,80  

(3,73) 

97,81 

(2,78) 

97,26 

 (4,47) 

97,44 

(3,22) 
T-test 0,728 0,13 

Legenda k tabulce č. 9: SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvartilové rozpětí, Cohen d – 

klinická (věcná) významnost. Zelenou barvou je zvýrazněn statisticky významný rozdíl. Šedou 

barvou je znázorněna malá ES,  žlutou barvou střední ES a hnědou barvou velká ES. 

5.3 Výsledky MCT 

V následující tabulce (Tabulka č. 10) lze vidět naměřené a statisticky zpracované 

parametry testovacího protokolu MCT. Tabulka je rozdělena do dvou částí (Forward 

shift a Backward shift) a parametr Composite score. 

Při translaci vpřed v malé rychlosti statisticky významně rychleji reagovala levá 

polovina těla u kontrolní skupiny v porovnání s experimentální skupinou. Cohenovo d 

zde bylo 1,05, což značí velkou klinickou významnost. 
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Dále byla zjištěna malá ES téměř u všech translací vzad. Basketbalisté vykazovali lepší 

výsledky v parametru SR, naopak kontrolní skupina v parametrech SL, ML, MR a FR 

(zkratky jsou vysvětleny pod následující tabulkou). 

Tabulka č. 10: Vyhodnocení MCT - parametr Latency (n1 = 24; n2 = 40) 

Backward 

(ms) 

Basketbalisté  

n1 = 24 

Kontrolní skupina 

n2 = 40 
Statistický 

test 
p-value Cohen d aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

 (IQR) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

(IQR) 

SL 
136,67  

(12,04) 

140   

(10) 

130,5   

(14,49) 

130   

(20) 
U-test 0,112 0,45 

SR 
132,5   

(14,22) 

135   

(10) 

137,25  

(20,25) 

140   

(22,5) 
U-test 0,609 0,26 

ML 
130,42   

(10,42) 

130   

(10) 

127,00 

(13,81) 

130   

(10) 
U-test 0,143 0,27 

MR 
130,00 

(11,80) 

130   

(20) 

124,5  

 (14,31) 

120   

(10) 
U-test 0,088 0,41 

FL 
123,33   

(9,63) 

120   

(10) 

122,25   

(11,87) 

120   

(10) 
U-test 0,450 0,10 

FR 
124,58   

(9,32) 

120   

(10) 

122,5   

(8,40) 

120  

 (10) 
U-test 0,333 0,24 

Forward 

(ms) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

 (IQR) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

(IQR) 

Statistický 

test 
p-value Cohen d 

SL 
147,5 

(13,59) 

150 

(20) 

134,00 

(12,36) 

130   

(10) 
U-test 0,0001 1,05 

SR 
147,5 

(16,75) 

145 

(20) 

143,25 

(28,05) 

140  

 (20) 
U-test 0,131 0,17 

ML 
135,42 

(14,14) 

130 

(10) 

140,23 

(30,66) 

130  

 (20) 
U-test 0,983 0,19 

MR 
134,17 

(11,77) 

130 

(10) 

133,48 

(19,13) 

130  

 (20) 
U-test 0,303 0,04 

FL 
130,42 

(13,67) 

130 

(20) 

128,00 

(16,05) 

130 

 (10) 
U-test 0,330 0,16 

FR 
128,33 

(14,65) 

130 

(12,5) 

131,25 

(25,24) 

125  

(10) 
U-test 0,536 0,13 

COMP 
130,50 

(8,33) 

130,5 

(8,22) 

129,15 

(9,81) 

129  

(8) 
U-test 0,063 0,15 

Legenda k tabulce č. 10: SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvartilové rozpětí, Cohen d – 

klinická (věcná) významnost, SL – slow left, SR – slow right, ML – medium left, MR – medium 

right, FL – fast left, FR – fast right. Zelenou barvou je zvýrazněn statisticky významný rozdíl, 

šedou barvou malá ES a hnědou barvou velká ES. 

Dále byla provedena zvlášť statistická analýza dat pro skupinu mužů a pro skupinu žen, 

které lze vidět v níže uvedených tabulkách (Tabulka č. 11 a Tabulka č. 12). 
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V rámci hledání statistického rozdílu mezi skupinami mužů jsme shledali statisticky 

významně rychlejší reakci levé poloviny těla u nebasketbalistů. A to při translaci vpřed 

v pomalé rychlosti (SL) a při translaci vzad ve střední rychlosti (ML).  

Klinicky významně pomalejší v reakci na translaci byli basketbalisté v parametrech 

Forward – SL, MR, FL a Backward – SL, SR, ML, MR, FR. V celkovém času odezvy 

všech naměřených parametrů byly též klinicky významně lepší nebasketbalisté. 

Cohenovo d zde bylo 0,49. 

Tabulka č. 11: Vyhodnocení MCT (parametr Latency) – muži (n1 = 12; n2 = 20) 

Backward 

(ms) 

Basketbalisté – 

 muži n1 = 12 

Kontrolní skupina – 

muži n2 = 20 
Statistický 

test 
p-value Cohen d aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

 (IQR) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

(IQR) 

SL 
141,67 

(8,35) 

140 

(2,5) 

136,00 

(11,88) 

140  

(12,5) 
U-test 0,268 0,53 

SR 
139,17 

(9,96) 

140  

(20) 

136,50 

(13,09) 

140  

(22,5) 
U-test 0,686 0,22 

ML 
135,00 

(6,74) 

130 

 (10) 

127,50 

(9,67) 

130  

(12,5) 
U-test 0,039 0,86 

MR 
134,17 

(10,84) 

135 

(12,5) 

127,50 

(9,11) 

130  

(12,5) 
U-test 0,099 0,68 

FL 
127,50 

(8,66) 

130   

10) 

127,50 

(12,93) 

130  

(10) 
U-test 0,867 0,00 

FR 
126,60 

(9,85) 

130  

(10) 

124,50 

(8,26) 

120  

(10) 
U-test 0,572 0,24 

Forward 

(ms) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

 (IQR) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

(IQR) 

Statistický 

test 
p-value 

Cohen 

d 

SL 
149,17  

(9,00) 

150  

(10) 

138,50 

(14,61) 

140  

(20) 
U-test 0,037 0,83 

SR 
151,67 

(14,04) 

150  

(15) 

151,00 

(32,75) 

145  

(10) 
U-test 0,442 0,02 

ML 
140,00 

(13,48) 

135 

(12,5) 

139,45 

(31,33) 

135  

(22,5) 
U-test 0,370 0,02 

MR 
140,00 

(10,45) 

140 

 (10) 

131,95  

(15,02) 

130  

(20) 
U-test 0,086 0,60 

FL 
133,33 

(13,71) 

130  

(5) 

126,00 

(9,95) 

130  

(10) 
U-test 0,194 0,64 

FR 
130,00 

(14,77) 

130 

(2,5) 

130,50 

(23,28) 

125  

(10) 
U-test 0,413 0,02 

COMP 
130,50 

(8,33) 

130,5 

(8,25) 

129,15 

(9,81) 

129  

(8) 
U-test 0,101 0,49 

Legenda k tabulce č. 11: SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvartilové rozpětí, Cohen d – 

klinická (věcná) významnost, SL – slow left, SR – slow right, ML – medium left, MR – medium 

right, FL – fast left, FR – fast right. Zelenou barvou je zvýrazněn statisticky významný rozdíl. 

Šedou barvou je znázorněna malá ES, žlutou střední ES a hnědou velká ES. 
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Při porovnávání skupin žen (basketbalistky x nebasketbalistky) byl zjištěn statisticky 

významný rozdíl v reakci levé polovině těla při translaci vpřed v pomalé rychlosti (SL) 

ve prospěch nesportujících žen. 

Klinicky významně rychleji reagovali na translaci basketbalistky u parametrů Forward – 

ML, MR a FL a Backward – SR, zatímco nebasketbalistky u parametrů Forward – SL, 

SR a Backward – SL, MR, FL a FR. 

Tabulka č. 12: Vyhodnocení MCT (parametr Latency) – ženy (n1 = 12; n2 = 20) 

Backward 

(ms) 

Basketbalisté –  

ženy n1 = 12 

Kontrolní skupina – 

ženy n2 = 20 
Statistický 

test 
p-value Cohen d aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

 (IQR) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

(IQR) 

SL 
131,67  

(13,37) 

130  

(12,5) 

125,00  

(15,04) 

130  

(22,5) 
t-test 0,248 0,46 

SR 
125,83  

(15,05) 

130  

(22,5) 

138,00  

(25,87) 

130  

(12,5) 
U-test 0,262 0,54 

ML 
125,83  

(11,65) 

130   

(15) 

126,50 

(17,25) 

130  

(20) 
U-test 0,809 0,04 

MR 
125,83  

(11,644) 

130  

 (15) 

121,50  

(17,85) 

120  

(20) 
T-test 0,320 0,27 

FL 
119,17  

(9,00) 

120   

(20) 

117,00   

(8,01) 

120  

(10) 
U-test 0,542 0,26 

FR 
122,50  

(8,66) 

120   

(10) 

120,50  

(8,26) 

120 

 (0) 
U-test 0,428 0,24 

Forward 

(ms) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

 (IQR) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

(IQR) 

Statistický 

test 
p-value 

Cohen 

d 

SL 
145,83  

(17,30) 

145  

(22,5) 

129,50  

(7,59) 

130  

 (0) 
U-test 0,002 1,35 

SR 
143,33  

(18,75) 

140  

(22,5) 

135,50  

(20,38) 

135  

(30) 
T-test 0,287 0,40 

ML 
130,83  

(13,79) 

130   

(20) 

141,00  

(30,76) 

130  

(10) 
U-test 0,354 0,39 

MR 
128,33  

(10,30) 

130   

(10) 

135,00  

(22,83) 

130  

(2,5) 
U-test 0,551 0,35 

FL 
127,50  

(13,57) 

130  

(22,5) 

130,00   

(20,52) 

130  

(10) 
U-test 0,952 0,14 

FR 
126,67  

(14,98) 

130  

(22,5) 

132,00  

(27,64) 

125  

(10) 
U-test 1,000 0,22 

COMP 
130,50  

(8,33) 

130,5  

(8,25) 

129,15  

(9,81) 

129 

 (8) 
U-test 0,300 0,15 

Legenda k tabulce č. 12: SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvartilové rozpětí, Cohen d – 

klinická (věcná) významnost, SL – slow left, SR – slow right, ML – medium left, MR – medium 

right, FL – fast left, FR – fast right. Zelenou barvou je zvýrazněn statisticky významný rozdíl. 

Šedou barvou je znázorněna malá ES, žlutou střední ES a hnědou velká ES. 
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Pro zajímavost byla provedena statistická analýza dat pro skupinu basketbalistů 

v rychlosti motorické odpovědi (parametr Latency) v závislosti na jejich (ne)dominantní 

dolní končetině. Pro přiblížení výsledků poslouží Tabulka č. 13. 

V rámci tohoto testu zde nebyl nalezen žádný statisticky významný rozdíl, nicméně 

basketbalisté mají klinicky významně rychlejší dominantní dolní končetinu v reakci 

vzad při malém posunu plošiny. Nutno podotknout, že dominantní noha u basketbalistů 

reaguje vždy o něco rychleji než noha odrazová. 

Tabulka č. 13: Vyhodnocení MCT v závislosti na (ne)dominantní DK – basketbalisté 

(n1 = 24) 

 Nedominantní –

odrazová n = 24 

Dominantní – 

 švihová n = 24 
Statistický 

test 
p-value 

Cohen 

d Backward 

(ms) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

 (IQR) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

(IQR) 

SB 
136,67  

(12,04) 

140  

(10) 

132,5  

(14,22) 

135  

(10) 
U-test 0,350 0,32 

MB 
130,83  

(9,74) 

130  

(10) 

129,58  

(12,33) 

130 

 (20) 
U-test 0,788 0,11 

FB 
124,58  

(9,32) 

120  

(10) 

123,33  

(9,63) 

120  

(10) 
U-test 0,701 0,13 

Forward 

(ms) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

 (IQR) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

(IQR) 

Statistický 

test 
p-value 

Cohen 

d 

SF 
147,92  

(15,46) 

150  

(20) 

147,08  

(15,03) 

150  

(20) 
U-test 0,975 0,05 

MF 
135,00  

(13,83) 

130 

 (10) 

134,58  

(12,15) 

130  

(10) 
U-test 1,000 0,03 

FF 
129,58  

(14,29) 

130  

(12,5) 

129,17  

(14,12) 

130 

 (20) 
T-test 0,920 0,03 

Legenda k tabulce č. 13: SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvartilové rozpětí, Cohen d – 

klinická (věcná) významnost, SB – slow backward, MB – medium backward, FB – fast 

backward, SF – slow forward, MF – medium forward, FF – fast forward. Šedou barvou je 

vyznačena malá ES. 

5.4 Výsledky ADT 

V následující tabulce (Tabulka č. 14) lze vidět naměřený a statisticky zpracovaný 

parametr Sway Energy Score ve dvou testovaných směrech Toes Up a Toes Down.  

Statisticky významný rozdíl byl zjištěn v obou testovaných směrech ve prospěch 

basketbalistů, neboť vykazovali signifikantně lepší výsledky v porovnání s kontrolní 

skupinou. U obou parametrů byla potvrzena střední ES. 
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Tabulka č. 14: Vyhodnocení ADT (n1 = 24; n2 = 40) 

ADT 

Basketbalisté 

n1 = 24 

Kontrolní skupina 

n2 = 40 
Statistický 

test 
p-value 

Cohen 

d 
aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

 (IQR) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

(IQR) 

Toes Up 
57,58  

(7,44) 

57,4  

(9,70) 

64,16  

(11,50) 

62,6  

(12,90) 
T-test 

0,015 
0,65 

Toes Down 
38,34  

(8,59) 

38,2  

(7,75) 

43,78  

(6,26) 

41,9  

(8,15) 
U-test 

0,005 
0,75 

Legenda k tabulce č. 14: SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvartilové rozpětí, Cohen d – 

klinická (věcná) významnost. Zelenou barvou je zvýrazněn statisticky významný rozdíl a žlutou 

barvou střední ES. 

Dále byla provedena zvlášť statistická analýza dat pro skupinu mužů a žen, které lze 

vidět v následujících tabulkách (Tabulka č. 15 a Tabulka č. 16). 

Mezi muži nebyl nalezen žádný statisticky významný rozdíl, nicméně byla zjištěna 

střední ES ve směru TD a malá ES ve směru TU. Tyto dvě nalezené klinické 

významnosti značí lepší naměřené hodnoty pro skupinu basketbalistů. 

Tabulka č. 15: Vyhodnocení ADT – muži (n1 = 12; n2 = 20) 

ADT 

Basketbalisté –  

muži n1 = 12 

Kontrolní skupina – 

 muži n2 = 20 
Statistický 

test 
p-value 

Cohen 

d 
aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

 (IQR) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

(IQR) 

Toes Up 
58,82  

(5,99) 

57,5  

(9,10) 

62,02  

(11,26) 

61,2  

(10,85) 
T-test 

0,371 
0,33 

Toes Down 
39,08  

(6,83) 

37,7  

(7,75) 

42,76  

(6,61) 

41  

(7,35) 
T-test 

0,143 
0,55 

Legenda k tabulce č. 15: SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvartilové rozpětí, Cohen d – 

klinická (věcná) významnost. Šedou barvou je znázorněna malá ES, žlutou barvou střední ES. 
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U žen byl statisticky významný rozdíl nalezen u obou testovaných směrů, ve kterých 

prokazovaly signifikantně lepší výsledky basketbalistky, jak lze vidět v následujicí 

tabulce. 

Tabulka č. 16: Vyhodnocení ADT – ženy (n1 = 12; n2 = 20) 

ADT 

Basketbalisté –  

ženy n1 = 12 

Kontrolní skupina –  

ženy n2 = 20 
Statistický 

test 
p-value 

Cohen 

d 
aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

 (IQR) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

(IQR) 

Toes Up 
56,33  

(8,75) 

57,1  

(10,80) 

66,3  

(11,61) 

64,9  

(9,05) 
T-test 

0,016 
0,94 

Toes Down 
37,59  

(10,32) 

38,9  

(5,40) 

44,8  

(5,88) 

43  

(9,50) 
U-test 

0,013 
0,92 

Legenda k tabulce č. 16: SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvartilové rozpětí, Cohen d – 

klinická (věcná) významnost. Zelenou barvou je zvýrazněn statisticky významný rozdíl a hnědou 

barvou je znázorněna vysoká ES. 

5.5 Výsledky US 

V tabulce níže (Tabulka č. 17) lze vidět naměřené a statisticky zpracované parametry 

testovacího protokolu US při otevřených očích. Pozorovaným parametrem byl Mean 

COG Sway Velocity, neboli průměr ze všech 3 pokusů. 

Statisticky významný rozdíl byl zjištěn při stoji na PDK, kde kontrolní skupina 

vykazovala lepší stabilitu než skupina basketbalistů a Cohenovo d zde bylo 0,55 

představující střední klinickou významnost. 

Tabulka č. 17: Vyhodnocení US – otevřené oči (n1 = 24; n2 = 40) 

US 

(º/s) 

Basketbalisté  

n1 = 24 

Kontrolní skupina  

n2 = 40 
Statistický 

test 
p-value 

Cohen 

d 
aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

 (IQR) 

aritmetický 

průměr 

(SD) 

medián 

(IQR) 

LDK 
0,58   

(0,12) 

0,55 

 (0,21) 

0,56  

(0,12) 

0,53 

(0,16) 
U-test 0,568 0,15 

PDK 
0,63  

(0,13) 

0,60 

 (0,22) 

0,56  

(0,15) 

0,53 

(0,16) 
U-test 0,017 0,55 

Legenda k tabulce č. 17: SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvartilové rozpětí, Cohen d – 

klinická (věcná) významnost, LDK – levá dolní končetina, PDK – pravá dolní končetina. 

Zelenou barvou je zvýrazněn statisticky významný rozdíl. Žlutou barvou je znázorněna střední 

ES. 
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V rámci vyhodnocení US při zavřených očích zaznamenala kontrolní skupina pouze 

jeden pád na rozdíl od skupiny experimentální a projevila se tak jako lepší. Vzhledem 

k tomu bylo provedeno pouze grafické zpracování v rámci experimentální skupiny 

v korelaci na  anamnestickou přítomnost distorze hlezenního kloubu během sportovní 

kariéry. Graf č. 2 znázorňuje, že v případě měření stability při stoji se zavřenýma očima 

na neporaněné dolní končetině ustálo všechny pokusy 75 % probandů, kdežto u 25 % 

došlo alespoň k jednomu pádu. Zatímco na druhém grafu č. 3 lze vidět, že u pokusů 

na poraněné noze se u 58 % případů projevila horší stabilita, čili pád a ve 42 % případů 

k pádu nedošlo. 

   

  
Graf č. 2: Vyhodnocení US – zavřené oči  

(četnost pádů na zdravé DK – bez 

anamnesticky uvedené distorze 

hlezenního kloubu v kariéře) 

 

Graf č. 3: Vyhodnocení US – zavřené oči 

(četnost pádů u basketbalistů v závislosti 

na anamnestické přítomnosti distorze 

hlezenního kloubu v kariéře)  
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6 Diskuse 

Jednotlivé sporty vyžadují specifické posturální strategie a předurčují sportovce 

k určitým typům zranění. Je bez pochyby jasné, že posturální kontrola jedince je 

ovlivněna typem a úrovní sportovní aktivity. Mnoho autorů se u basketbalistů zabývá 

především vlivem instability hlezenního kloubu na posturální stabilitu hráčů (Fu et Hui-

Chan, 2017; Dallinga et al., 2016), faktory ovlivňující zranění (Halabchi et al., 2016) 

nebo různými tréninkovými procesy pro zvýšení výkonnosti a prevenci úrazů 

(Caldemyer et al., 2020; Cherni et al., 2019). Není divu, jelikož bylo několika autory 

podloženo, že distorze hlezenního kloubu jsou velmi časté a jejich výskyt je vysoký 

právě u sportovců, kteří se věnují basketbalu (Fong et al., 2007). Tato skutečnost 

doprovází volbu tématu a je brána v potaz řešení v rámci celé diplomové práce. 

Basketbal vyžaduje, aby hráči řešili fyzický kontakt společně se situacemi zahrnující 

neustálé zaujímání rovnováhy (zrychlení, zpomalení, změny směru, driblování či rychlý 

přesun z útoku do obrany a naopak). Tyto akce vyžadují velmi rychlý pohyb, vysokou 

koordinační schopnost a vhodnou sílu. Pro správné provádění všech těchto dovedností 

je velmi důležité mít dobrou posturální stabilitu (Marchetti et al., 2012). 

Právě hodnocení dynamické posturální stability u basketbalistů bylo tématem této 

diplomové práce. Jedním z cílů a zároveň i úkolů bylo vyhledat, shromáždit a následně 

popsat informace týkající se posturální stability – její definice, řízení, strategie sloužící 

k jejímu udržení či samotné vyšetření. Problematika posturální stability je nejen 

v zahraničních, ale i v českých literárních zdrojích z mého pohledu probírána velmi 

často, přesto výzkumů zaobírající se tématem posturální stability u basketbalistů 

ve srovnání s jinými sporty, jako je např. fotbal, hokej či atletika, není mnoho. 

Výzkumné otázky a vyřčené hypotézy pramení z teoretických východisek práce, 

ale také z mé úvahy, jež je založená na mých osobních zkušenostech, neboť se 

basketbalu věnuji od 7 let. 
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6.1 Diskuse k výzkumným otázkám 

Řešená otázka č. 1: Jak se liší úroveň dynamické posturální stability za pomocí 

vyšetřovacího systému NeuroCom mezi ligovými hráči basketbalu ve srovnání 

se zdravou populací nezatíženou pravidelnou pohybovou aktivitou? 

Hodnocením posturální stability pomocí počítačové dynamické posturografie se napříč 

různými sporty už zabývalo mnoho autorů. Nicméně v oblasti basketbalu jsou zdroje 

více omezené. Byly nalezeny pouze dvě studie, které testovaly basketbalisty 

na NeuroComu – Postural Stability Does Not Differ Female Sports with Hight Risk 

of Anterior Cruciate Ligament Injury (Cortes, 2014) a Balance as a Predictor of Ankle 

Injuries in High School Basketball Players (McGuine, 2000). 

Curtolo et al. (2017) zkoumal úroveň posturální stability mezi basketbalisty 

v juniorském věku a nesportující populací pomocí modifikovaného klinického SEBT 

testu. Statisticky významně lepší se prokázali junioři mezi 15–18 lety 

v posterolaterálním (p = 0,001) a posteromediálním (p = 0,001) směru oproti skupině 

juniorů mezi 12–14 lety. Co se týče porovnání experimentální a kontrolní skupiny, 

autoři shledali statisticky významný rozdíl jak v anteriorním směru (p = 0,001), 

tak i v celkovém skóre testu (p = 0,030) ku prospěchu skupiny basketbalistů (n = 61) 

bez ohledu na věk a dominantní stranu. Z výzkumu vyplývá, že neuromuskulární 

kontrola je u basketbalistů lepší než u nesportující populace. Autoři výzkumu 

se shodují, že je to díky činnostem, které hráči vykonávají během hry (rychlé změny 

pohybu, skoky a běh). 

Bressel et al. (2007) hledal rozdíly v dynamické a statické posturální stabilitě u žen  

věnující se basketbalu, gymnastice a fotbalu pomocí objektivního klinického měření. 

Autoři zjistili, že skupina gymnastek vykazovala v Balance Error Scoring Systemu 

o 55 % méně chyb než basketbalistky (p = 0,01) a také, že fotbalistky měly o 7 % vyšší 

skóre ve Star Excursion Balance testu než basketbalistky (p = 0,04). Gymnastky jsou 

z mého pohledu významně lepší díky jejich neustálému trénování rovnovážných 

dovedností, naproti tomu basketbalisté se jen minimálně věnují stoji na jedné noze, 

neboť se většinu času spíše starají o pohyb míče a změnu hráčské pozice. V případě 

stability dynamické, fotbalisté provádějí velmi často pohyby s jednou nohou mimo 

jejich opěrnou bázi. A to jak při útoku, při přijímání míče, tak i při střelbě, což může 

částečně vysvětlovat proč jsou jejich výsledky lepší než u basketbalistů. 
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Bullock et al. (2018) se zabýval rozdílem dynamické posturální stability u čtyř skupin 

basketbalistů – základní školy (MS; n = 41), střední školy (HS; n = 105), vysoké školy 

(COL; n = 46) a profesionální úrovně (PRO; n = 41) pomocí klinického YBT-LQ. 

V anteriorním směru byli statisticky významně lepší (p < 0,01) hráči HS než hráči MS 

a COL, a zároveň tyto skupiny vykazovali lepší výsledky než hráči na profesionální 

úrovni (p < 0,01). V posteromediálním a posterolaterálním směru byl nalezen statisticky 

významný rozdíl (p < 0,01) pouze u HS, kteří dosahovali lepších výsledků než MS. 

Nicméně bylo prokázano, že profesionální hráči mají statisticky významně (p < 0,01) 

menší výkyvy v celkovém skóre testování v porovnání s ostatními skupinami. 

Na výsledcích lze demonstrovat různé strategie posturální stability napříč jednotlivými 

úrovněmi. 

V tomto výzkumu bylo hodnoceno 32 parametrů a u 7 z nich byla prokázána statistická 

významnost (p ≤ 0,05). V 10 parametrech byli basketbalisté lepší oproti kontrolní 

skupině, nicméně jen ve 3 proměnných byla prokázána statistická významnost. Zatímco 

ve zbylých 22 parametrech byla lepší kontrolní skupina nesportovců, byl zde prokázán 

signifikantní rozdíl u 4 parametrů. To znamená, že ve všech měřených parametrech 

jednotlivých testů u obou skupin byli basketbalisté lepší pouze v 31 % testovaných 

proměnných. Můžeme konstatovat, že dynamická posturální stabilita basketbalistů 

testována na NeuroComu se od kontrolní skupiny liší spíše v jejich neprospěch. 

Je přirozené si myslet, že hráči mají lepší posturální kontrolu než nesportovci. Nicméně 

atletický trénink má za následek vznik odlišných neuromuskulárních vzorců, které se 

formují podle posturální zátěže jedince, která se při specifických trénincích neustále 

opakuje. Tyto vzorce mohou inciovat nerovnováhu sil, které působí na stabilizaci všech 

segmentů těla a mohou vést ke změnám posturální strategie sportovců. Následkem 

můžou být asymetrie mezi dolními končetinami či deficit v posturální stabilitě, 

které mohou vést k případným zraněním či ke snížení výkonu (Marchetti et al., 2012). 

Řešená otázka č. 2: Jakým způsobem se liší úroveň posturální stability u hráčů 

basketbalu udávající anamnestickou přítomnost distorze hlezenního kloubu v kariéře? 

Vlivem poranění hlezenního kloubu na posturální stabilitu jedince se zabývalo 

již mnoho autorů. Příkladem může být studie z roku 1993, která analyzovala 

a zaznamenávala posturální výchylky u hráčů basketbalu pomocí počítačové 

stabilometrie. Zde se tedy jednalo o stabilitu statickou. Záznamy byly získány 
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po 60 s stoji na každé noze zvlášť. Výsledky se u hráčů bez předchozích zranění nelišily 

od výsledků v kontrolní skupině (zdraví jedinci), ale hráči s dříve zraněným kotníkem 

prokazovali signifikantně horší výsledky v porovnání s kontrolní skupinou. Tito hráči 

využívali pro zaujetí rovnovážné pozice větší plochu (Leanderson, Wykman 

et Eriksson, 1993). Tuto skutečnost potvrzuje i nedávná studie, která signifikantní 

rozdíly (p < 0,05) shledala jak ve statické, tak i dynamické stabilitě nejen 

u basketbalistů, ale i u fotbalistů v porovnání s kontrolní zdravou skupinou. Pro měření 

probandů byl využit klinický Stork Standing Test a Star Excursion Balance Test 

(Melam et al., 2016). 

Tvrzení, že k rozdílům dochází, někteří autoři naopak vyvrací. Například 

Dalling et al. (2016) ve své studii nenalezl žádné rozdíly v dynamické posturální 

stabilitě měřené pomocí silové desky mezi hráči a hráčkami basketbalu v závislosti 

na anamnestické (ne)přítomnosti distorze hlezenního kloubu v jejich kariéře. Tentýž 

názor publikoval i Huurnink et al. (2014), jenž pro měření využíval plošinu Kistler 

Portable Force Plate typ 9218B a v závěru své studie nedošel k žádnému statiticky 

signifikantnímu rozdílu mezi kontrolní (zdravou) a experimentální skupinou, která měla 

s úrazem osobní zkušenost. 

Lze si povšimnout, že názory se v této oblasti stále rozcházejí. To může být důvodem, 

proč je toto téma stále akutální a je často rozebíráno mezi zdravotníky. 

V této práci byl na tuto problematiku využit Unilateral Stance Test při otevřených očích 

z něhož byla 1 proměnná statisticky významnější ku prospěchu kontrolní skupiny 

(p = 0,017). Jednalo se o stoj na pravé dolní končetině po dobu 10 s celkově ve třech 

opakování. Nesportující populace vykazovala lepší hodnoty arit. průměru i u levé dolní 

končetiny, ale zde jsme neshledali žádnou statistickou významnost. Podotýkám, 

že zkušenost s poraněním kotníku mělo na pravé dolní končetině 50 % sportovců. Totéž 

platilo i pro druhou levou dolní končetinu. Při testování se zavřenýma očima už se 

nejednalo o statistické vyhodnocení, nicméně větší četnost pádů byla zaznamenána 

na straně, kde byla anamnesticky uváděna distorze hlezenního kloubu.  

V souladu s výsledky práce lze soudit, že předchozí distorze hlezenního kloubu má 

negativní vliv na posturální stabilitu jedinců testovaných na přístroji NeuroCom. 
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6.2 Diskuse k hypotéze č. 1 

H1: Předpokládám, že naměřené hodnoty Equilibrium Score v rámci testu Sensory 

Oganization Test (SOT) budou u experimentální skupiny basketbalistů a basketbalistek 

statisticky (na hladině statistické významnosti α = 0,05) významně vyšší než u kontrolní 

skupiny. 

Smyslová integrace (organizace) je schopnost jedince efektivně zpracovávat dílčí 

vstupní informace senzorického systému, jejíž smyslem je udržení rovnováhy. To je 

realizováno potlačením nepřesných vstupů senzorického systému za současného 

vybírání jiných, více přesných smyslových podnětů, které náležitě vytváří žádoucí 

motorickou a posturální strategii. SOT systematicky vyhodnotí schopnost CNS izolovat 

a kvantifikovat použití jednotlivých senzorických systémů (Natus Incorporated, 2013). 

Statisticky významný rozdíl byl nalezen u COND3, kde se basketbalisté projevili jako 

horší. P hodnota zde byla 0,046. Jedná se o stoj s otevřenýma očima, stabilní oporou 

ale nestabilním prostředím. V rámci porovnávání výsledků u ženského pohlaví je 

p-hodnota dokonce 0,023 a Cohenovo d = 0,72 představující střední ES. U COND3 je 

znevýhodněn vizuální systém a očekává se funkce somatosenzorického systému (Natus 

Incorporated, 2013). 

Několik předchozích studií prokázalo, že sportovci mají lepší rovnovážné schopnosti 

než nesportující populace (Gryc, 2014; Paillard, 2006; Perrin et al., 2002). Dle Lianga 

et al. (2019) se dokonce kontaktní sporty, jako je basketbal, vyznačují lepšími 

posturálními stabilizačními schopnostmi než-li sporty nekontaktní (např. basebal). 

Na základě těchto podložených informací se lze domnívat, že basketbalisté budou 

vykazovat lepší výsledky než nesportovci.  

Vzhledem k tomu, že nebyly nalezeny žádné statisticky významné rozdíly ve prospěch 

experimentální skupiny byla hypotéza č. 1 zamítnuta. Z výše zmíněného výsledku, 

kde za stabilitu odpovídal především somatosenzorický systém se lze domnívat, 

že u probandů můžou hrát roli jejich předešlé distorze hlezenního kloubu, jež byly 

přítomny u 92 % probandů. Na základě teoretických východisek práce svou úlohu zde 

mohla projevit také tělesná výška probandů, neboť byla v průměru o 8 cm větší 

než u kontrolní skupiny. Jelikož se basketbal svými vlastnostmi podobá volejbalu, jevilo 

se jako vhodné zmínit studii, která porovnávala posturální stabilitu na plošine Kistler 

Force Plate mezi sportovci a nesportovci. Autoři došli k závěru, že při otevřených očích 
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vykazovali hráči horší rovnovážné výkony. Podle autorů může být tento výsledek 

vysvětlen jako adaptace sportovců na posturální schéma, které integruje vizuální systém 

odlišně než netrénovaní jedinci (Agostini et al., 2013). 

6.3 Diskuse k hypotéze č. 2 

H2: Předpokládám, že parametr Latency testu Motor Control Test (MCT) bude 

u experimentální skupiny basketbalistů a basketbalistek statisticky (na hladině 

statistické významnosti α = 0,05) významně nižší než u kontrolní skupiny. 

Automatické posturální reakce jsou primárním zdrojem odrážející kvalitu korekčních 

rovnovážných odpovědí při neočekáváné změně povrchu či výchylce těla. Jedná se 

o nejrychlejší odpověď, která tělu pomáhá přesunout své těžiště těla zpět nad opornou 

bázi při stoji. Jedná se o koordinovanou odpověď napříč pohybovými segmenty, která 

není zavislá na vědomé kontrole a bývá spuštěna pouze zevním stimulem. Tyto rychlé 

mimovolní reakce se spouštějí během 90–100 ms v koordinovaných vzorcích 

reagujicích hlavně na proprioceptivní podněty. Vizuální a vestibulární impulsy tuto 

reakci mohou pouze upravit, nikoliv spustit. 

Parametr Latency je definovaný jako čas v milisekundách mezi počátkem translace 

plošiny a zahájením aktivní reakce dolních končetin. Aktivní reakcí je zde myšlena 

změna COF (center of force) dolních končetin měřená pomocí silové desky 

(Natus Medical Incorporated, 2013). 

Statisticky významný rozdíl v rámci MCT byl nalezen pouze při translaci vpřed v malé 

rychlosti, kde rychleji reagovala levá polovina těla u kontrolní skupiny (p = 0,0001 

a Cohenovo d = 1,05). U mužského a ženského pohlaví byla zvlášť nalezena statistická 

významnost při translaci vpřed v pomalé rychlosti (SL) ve prospěch kontrolní skupiny. 

U mužů to byla ještě translace vzad ve střední rychlosti (ML) v levé polovině těla, 

kde p-hodnota = 0,039. 

Při odebírání anamnézy u experimentální skupiny byl každý proband doptán na jeho 

dominantní dolní končetinu (kterou kope do míče). Levá DK byla uvedena 3× a pravá 

DK 21×. Rychlost reakční odpovědi dolních končetin zkoumal Karadag a Kutlu u hráčů 

fotbalu (2006). Tito autoři však mezi sebou porovnávali čas reakce na zvukový 

a  vizuální signál, nikoliv reakci na mechanický podnět v podobě pohybu plošiny. Tito 

autoři zjistili, že rychlost reakce dominantní a nedominantní končetiny byla u obou 
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končetin stejná. Přesto však došlo k signifikantnímu rozdílu v porovnání s netrénovanou 

skupinou jedinců, u kterých dominantní noha reagovala podstastně rychleji. V obou 

skupinách byly hodnoty reakčního času lepší v případě zvukového signálu. Kdybychom 

brali tento fakt v potaz v rámci této práce, mohli bychom předpokládat, že rychlost 

reakce bude u švihové DK probandů rychlejší než u DK odrazové. Tato skutečnost se 

v rámci experimentální skupiny basketbalistů potvrdila na základě hodnot aritmetického 

průměru u všech testovaných. Ze statistického pohledu však tento výsledek signifikantní 

nebyl. 

Na základě výsledků musela být hypotéza č. 2 zamítnuta, neboť ani jedna z proměnných 

nedosahovala u basketbalistů statisticky významně nižších hodnot oproti kontrolní 

skupině. Na základě porovnání aritmetických průměrů všech proměnných, lze zjistit, 

že experimentální skupina vykazovala lepší hodnoty pouze 3× ze všech 13 měřených.  

Výsledky jsou překvapující, neboť studie z roku 2016 prokazuje, že sportovci trénující 

na stabilním povrchu sice mají pomalejší posturální reakce v porovnání s trénujícimi 

na nestabilním povrchu (surfaři), ale v porovnání s nesportovci mají automatické 

posturální reakce mnohem rychlejší (Williams, Murray et Powell, 2016). 

6.4 Diskuse k hypotéze č. 3 

H3: Předpokládám, že parametr Reaction Time získaný pomocí testu Limits of Stability 

(LOS) bude u experimentální skupiny basketbalistů a basketbalistek statisticky 

(na hladině statistické významnosti α = 0,05) významně nižší než u kontrolní skupiny. 

Reakční čas, měřený v sekundách, odráží počátek úmyslného pohybu jedince směrem 

k určitému cíli od zaznění zvukového signálu. Na základě toho jsme schopni analyzovat 

rychlost reakce jedince na určitý zevní podnět (Natus Medical Incorporated, 2013). 

V rámci porovnání skupin (muži a ženy) byla v tomto výzkumu zjištěna pouze nízká 

hladina klinické významnosti, kdy Cohen d = 0,49 a statistická významnost p = 0,063. 

Při porovnávání aritmetických průměrů skupin (basketbalisté 0,63 s ± 0,59; 

nebasketbalisté 0,71 s ± 0,69) byli basketbalisté v reakci 0,06 s rychlejší. Ovšem 

basketbalistky prokazovaly statisticky rychlejší motorickou odpověď (0,14 s) 

na zvukový signál, než nesportovkyně (p = 0,047). 

Pohyb, rychlost a rychlá reakce jsou hlavními vlastnostmi sportu. Ve sportu jako je 

basketbal, ve kterém je pohyb hráče podmíněn nejen signály soupeře, pohybem soupeře, 
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ale i pohybem míče, je reakční doba velmi důležitá. Říká se, že basketbal je hra reakce. 

Tento faktor částečně posuzuje, jak může být basketbalový hráč užitečný. Například 

když útočník provede pohyb, pomalá nebo rychlá reakce obránce rozhoduje o úspěchu 

či neúspěchu. Stejně důležitou roli zde hrají i vizuální reakce, díky kterým má hráč 

přehled ve hře.  

Že basketbalisté mají kratší čas reakční doby na zvukový signál než zdraví nesportující 

jedinci bylo potvrzeno již několika studiemi (Gavkare, Nanaware et Surdi, 2013; 

Ghuntla et al., 2013; Palashikar et al., 2014). Totéž ve svém výzkumu potvrdil i Atan 

a Pelin (2014), kteří mezi sebou zároveň porovnávali i jednotlivé sporty - fotbal, 

basketbal, judo, taekwondo a atletiku, neboli běžce. Nejrychlejších reakcí na zvukový 

signál na přístroji La Fayette dosahovali judisté, kdy p < 0,01. V reakčním čase mezi 

zbylými sporty nebyl zjištěn žádný významný rozdíl. Nepodařilo se nalézt výzkum, 

z kterého by vyplývalo opačné tvrzení. 

Přestože experimentální skupina vykazovala lepší výsledky než skupina kontrolní, 

tak statistická významnost společně u basketbalistů a basketbalistek nebyla prokázána. 

Hypotéza č. 3 tak byla zamítnuta. Nicméně statisticky významný rozdíl byl shledán 

u ženského pohlaví. 

Na výsledcích zmíněných studií z části potvrzených zároveň i tímto výzkumem lze 

demonstrovat, že opakované tréninky a zápasy, ať už v jakémkoli sportu mají pozitivní 

dopad na rychlost reakce jedinců a pomáhají tak zvyšovat jejich výkonnost.  

6.5 Diskuse k hypotéze č. 4 

H4: Předpokládám, že parametry Endopoint Excursion, Maximal Excursion, Movement 

Velocity a Directional Control testu Limits of Stability (LOS) budou u experimentální 

skupiny basketbalistů a basketbalistek statisticky (na hladině statistické významnosti 

α = 0,05) významně vyšší než u kontrolní skupiny. 

Mez stability je definována jako hranice trajektorie v různých směrech vycházející 

středové polohy, která umístí COG na vnější parametr tak (inklinace těla v jeho 

maximu), aniž by se změnila opěrná báze (úkrok či ztráta rovnováhy). Test měří volní 

pohybovou kontrolu jedince v osmi funkčních směrech a odráží interakci 

biomechanických a neuromotorických faktorů umožňující samočinně iniciovat pohyb 
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potřebný pro všechny funkční činnosti a činnosti každodenního života (Natus Medical 

Incorporated, 2013). 

U parametru MVL (rychlost pohybu) byl statisticky nalezen významný rozdíl hodnot 

ve prospěch sportovců, kde p = 0,046. Naopak u parametru DCL (směrová kontrola) 

byla statisticky významně lepší skupina nesportovců, kde p = 0,007. 

Jak již bylo řečeno, basketbal zahrnuje běh, rychlé změny směru, výskoky a během hry 

dochází ke střídání útočné a obranné fáze. Aby byl hráč co nejužitečnější pro tým, musí 

být během obrany schopen reagovat na pohyb protiráče hráče a přenést své těžiště co 

nejrychleji do strany tak, aby jeho pohyb tzv. stínoval a znesnadnil mu tím jeho útočný 

manévr. Naopak pro efektivní útok musí být schopen co nejrychleji vystupňovat 

rychlost (Luig et Henke, 2010), neboť rychlý protiútok je účinnější než protiútok 

postupný. Právě tuto myšlenku lze potvrdit výše zmíněným výsledkem parametru MVL. 

Lze se domnívat, že při samotném měření rychlosti pohybu hrála svou roli také 

soutěživost sportovců. 

Na druhou stranu směrová kontrola (DCL) byla u skupiny basketbalistů signifikatně 

horší. Vzhledem k vědomostem načerpaných z teoretické části či z vlastních zkušeností 

jsem se domnívala, že trajektorie pohybu hráčů k určitému cíli bude více 

přímočará než-li u nesportovců, jelikož to může vzdáleně simulovat situaci střelby. 

Přesto, že střelba vychází z dolních končetin, nejdůležitejším činitelem v přenosti 

střelby zaujímá souhra oko – ruka (Phillipi, 2011), což se v rámci tohoto testu 

nehodnotí. Horší hodnoty mohou být způsobeny na úkor vyšší rychlosti pohybu, jak je 

zmíněno v předchozím odstavci. 

Experimentální skupina měla signifikantně lepší výsledek pouze v jednom parametru 

ze všech testovaných, proto byla hypotéza č. 4 zamítnuta. 

6.6 Diskuse k hypotéze č. 5 

H5: Předpokládám, že parametr Sway Energy Score u Adaptation Testu (ADT) bude 

u experimentální skupiny basketbalistů a basketbalistek statisticky (na hladině 

statistické významnosti α = 0,05) významně nižší než u kontrolní skupiny. 

Motorická složka řízení rovnováhy se skládá z automatické, adaptivní a dobrovolné 

odpovědi. Adaptatiton test je testem automatické posturální reakce jako MCT a zároveň 

zkoumá adaptivní odpověd motorické složky a schopnost jedince vyvinout účinnou 
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strategii pro zachování rovnovážné polohy v reakci na opakované vychylování 

podložky (pertubace či rotační stimuly). Ačkoliv je ADT zprostředkovaná centrálně, je 

silně ovlivněna zkušenostmi, strachem a stavem muskuloskeletálního systému. 

Parametr Sway Energy Score měří sílu, kterou testovaný vyvine proti pohybu podložky 

a kvantifikuje, jak dobře jedinec minimalizuje anterio-posteriorní výchylky těla 

po neočekáváném rotačnímu posunu podložky. S každým dalším pokusem by měla být 

reakce efektivnější, neboli vynaložená síla by měla mít klesající tendenci (Natus 

Medical Incorporated, 2013). 

U obou testovaných směrů – Toes Up a Toes Down prokazovala experimentální 

skupina v porovnání s kontrolní skupinou statisticky významné rozdílné hodnoty 

(TU: p = 0,015; TD: p = 0,005). 

První kroky v osvojování určité pohybové dovednosti rozšiřují vnímání zrakové, 

sluchové, ale především pohybové (pocity, které zprostředkovávají vlastní pohyb 

a reakci na něj). Na tyto první pokusy má pozitivní efekt obzvlášť jakákoliv předchozí 

pohybová zkušenost. Jinými slovy lze říci, že jedinci, kteří opakovaně trénují a učí 

se stále novým pohybovým dovednostem se rychleji adaptují na nové podněty (Perič 

et Dovalil, 2010). Brauer et al. (2008) ve své studii toto tvrzení potvrdili, neboť 

experimentální skupina atletů oproti kontrolní skupině nesportovců dokázala 

při opakovaném výkyvu podložky posteriorním směrem signifikantně rychleji 

stabilizovat své COP a obnovit tak výchozí pozici. Brali bychom tyto uvedené 

informace v potaz, dalo by se předpokládat, že u experimentální skupiny shledáme lepší 

výsledné hodnoty. 

Tato práce tento názor a domněnku podpírá, jelikož v obou směrech se basketbalisté 

projevili býti lepšími. Hypotéza č. 5 byla na na základě výše zmíněných výsledků 

potvrzena.  
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6.7 Diskuse k hypotéze č. 6 

H6: Předpokládám, že parametr Mean COG Sway Velocity u testu Unilateral Stance 

(US) při otevřených očích bude u kontrolní skupiny alespoň jedné DK statisticky 

(na hladině statistické významnosti α = 0,05) významně nižší než u experimentální 

skupiny basketbalistů a basketbalistek. 

Stoj na 1 dolní končetině je v praxi velmi využívaným měřitelným testem, díky němuž 

jsme schopni posoudit míru stability daného jedince. Schopnost stoje na jedné noze je 

velmi důležitá, neboť se tato pozice vyskytuje ve švihové fázi kroku. Na základě 

různých modifikací (otevřené oči, zavřené oči aj.) jsme schopni hodnotit jednotlivé 

systémy, které se na udržení stability podílejí. 

Parametr COG Sway Velocity určuje poměr uražené vzdálenosti COG ve stupních 

za sekundu v rámci jednoho pokusu (10 s). Čím větší nestabilita, tím větší vychýlení 

jedince a vyšší skóre rychlosti náklonu. Naopak čím lepší stabilita, tím menší skóre 

rychlosti náklonu. Mean COG Sway Velocity informuje o průměru ze všech tří pokusů 

(Natus Medical Incorporated, 2014). 

Statisticky významný rozdíl v US při otevřených očích byl nalezen u PDK, kdy menší 

výchylky vykazovala kontrolní skupina (p = 0,017). Cohenovo d představovalo střední 

klinickou významnost (0,55). Nesportovci měli lepší stabilitu i na LDK, ale zde 

se statisticky významný rozdíl mezi skupinami nepotvrdil. 

Vzhledem k častým distorzím hlezenního kloubu u experimentální skupiny můžeme 

jednoznačně předpokládat zhoršenou proprioceptivní funkci vedoucí k horším 

stabilizačním schopnostem. Nicméně v rámci tohoto testování jsou somatosenzorické 

vstupy částečně kompenzovány vizuálním systémem. I když by v hodnocení výkonů 

jako např. běh, či střelba byli basketbalisté lepší, je vždy důležité brát v potaz jejich 

zdravotní stav, jak potvrdil ve svém výzkumu Wikstrom (2007).   

Každopádně existuje studie, která neshledala v parametru Mean Sway Velocity 

při klidném stoji na 1 DK rozdíl mezi neporaněnými a dříve poraněnými hlezenními 

klouby. Na druhou stranu tento výzkum prokázal signifikantně delší čas potřebný 

k zaujetí stabilní polohy při dopadu na 1 DK u probandů, kteří v minulosti prodělali 

poranění kotníku (Ross et Gueskiewicz, 2004). Jiná studie naopak tvrdí, 

že na stabilizační schopnosti má vliv pouze II. a III. stupeň poranění (natržené/přetržené 

vazy), nikoliv distenze vazů (Huurink et al., 2014). 
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Důvodem statisticky horší stability na pravé dolní končetině u experimentrální skupiny 

může hrát svou roli skutečnost, že se u 22 probandů jedná o švihovou nohu. I Marchetii 

tvrdí, že lepší neuromuskulární kontrola je poskytována na nedominantní (odrazové) 

končetině (2009). Jedním z jeho vysvětlení je, že při střelbě vychází pohyb většinou 

z nohy, která je kontralaterální ke střelecké horní končetině.  

Na základě získaných výsledků podložených již zmíněnými fakty byla hypotéza č. 6 

potvrzena. 

6.8 Diskuse k hypotéze č. 7 

H7: Předpokládám, že četnost pádů během testování Unilateral Stance (US) u hráčů 

se zavřenýma očima bude procentuálně vyšší na straně, kde byla anamnesticky uváděna 

distorze hlezenního kloubu než na straně, kde uváděna nebyla. 

Pokud má testovaný jedinec při stoji na 1 DK zavřené oči, jasně to signalizuje vyřazení 

vizuální kontroly nad jeho stabilitou. V tomto momentě se musí spoléhat 

na somatosenzorické informace.  

Je bez pochyby jasné, že problémy s rovnováhou se vyskytují po akutních distorzích 

kvůli porušené propriocepci. V této chvíli by měl jedinec podstoupit rekonvalescenci 

důležitou pro zhojení poškozených tkání, nicméně ze své vlastní zkušenosti vím, že je 

toto zranění ve sportu velmi podceňováno a hráči se vracejí do hry mnohem dřív. To 

vede k nestabilitě kloubu, svalové slabosti, omezené pohyblivosti a k porušení 

propriocepce, jejíž správná funkce je velmi důležitá, neboť zprostředkovává kvalitní 

rovnovážné schopnosti a snižuje riziko pádu či další možnost poranění.  

Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pouze posturální stabilita v korelaci s předchozím 

poraněním hlezenního kloubu u experimentální skupiny. U kontrolní skupiny došlo 

pouze k jednomu pádu, což značí jejich lepší stabilitu. Výsledné grafy ukázaly zajímavé 

výsledky. V případě „zdravé“ dolní končetiny ustálo všechny pokusy 75 % a u  25 % 

probandů došlo alespoň k jednomu pádu. Kdežto na noze poraněné se projevila horší 

stabilita v 58 % případů, jelikož zde došlo k pádu. Zbylých 42 % všechny tři pokusy 

úspěšně ustálo. 

Na výsledcích lze dobře demonstrovat, do jaké míry může být posturální stabilita 

jedince ovlivněna nesprávnou rekonvalescencí či chybějící fyzioterapeutickou 

intervencí. Jenom 15 % hráčů totiž v dotazníku uvedlo, že jsou si vědomi 
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fyzioterapeutického zásahu. Z tohoto důvodu lze usuzovat, proč se pohybujeme 

na hranici téměř 60 %. Na základě zahraničích studií lze předpokládat, že rovnovážné 

schopnosti hráčů by se rapidně zlepšily po několika týdenní intervenci 

proprioceptivního tréninku (Lazarou et al., 2017; Riva et al., 2016).  

Podle výše uvedených výsledků byla vyřčená hypotéza č. 7 potvrzena.  

6.9 Diskuse k limitům práce 

Pro prezentaci zjištěných výsledků je nutné brát v potaz případné limity tohoto 

výzkumu, které mohly ale i nemusely ovlivnit výsledky práce, a kterých by bylo vhodné 

se pro další podobné studie zabývající se touto problematikou vyvarovat. 

Pro zaručení homogenity testovaného souboru byl výběr záměrně empirický a musel 

splňovat již dříve popsaná kritéria. Vzhledem k počtu a věku probandů v experimentální 

skupině (n = 24, věk 22.6 ± 2,09) a skupině kontrolní (n = 40, věk 25,4 ± 2,14) nelze 

tyto výsledky zobecnit pro širší basketbalovou populaci. I když u obou skupin bylo BMI 

v normě (sportovci 24 ± 2,69; nesportovci 22,7 ± 2,42), je vědecky prokázáno, že vyšší 

BMI má na posturální stabilitu negativní vliv (Hamilton et al., 2014). Mezi další 

faktory, které nebyly brány v úvahu se řadí například únava, spánková deprivace, pocity 

hladu, cirkadiánní rytmy, či hodina samotného měření, které neprobíhalo vzhledem 

k volnému času probandů vždy ve stejnou dobu. Samozřejmě by bylo pro další výzkum 

dobré opatřit i vyšší probandy v rámci kontrolní skupiny, neboť basketbalisté byli 

v průměru vyšší téměř o 10 cm, což se na výsledcích může projevit. Limitačním 

faktorem pro výběr basketbalistů bylo bez pochyby také měřitelné výškové maximum 

přístroje, které činí 2,03 m, neboť právě v basketbale se výška jedince dost často 

pohybuje nad tuto limitní hranici. Kvalita posturální stability rovněž podléhá účasti 

našeho vědomí, tudiž pouhé mrknutí, poškrábání, otočení hlavy, brouzdání 

v myšlenkách nebo jiné, může jedince rozptýlit v plné soustředěnosti. I když probandi 

z řad dospělích i dětí v jedné studii dosahovali signifikantně lepších výsledků 

při nevědomém, automatickém udržování stability než za jejich plné koncentrace 

(Olivier, Paulluel et Nougier, 2008). Na výpovědní hodnoty celého výzkumu by mohlo 

bez pochyby mít vliv zařazení elitních hráčů a hráček českého basketbalu (národní tým) 

do jedné z testovaných skupin. 
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Pro měření a hodnocení dynamické posturální stability byl použit NeuroCom Smart 

EquiTest System, který patří mezi počítačové dynamické posturografie. Jeho 

reliabilitou3 a validitou4 se například zabývali níže uvedení autoři. 

Jayakaran et al. (2011) stanovili test-retest reliabilitu ICC (intraclass correlation 

coefficient) pro Equilibrium Score testu SOT pro podmínky 1–4 a 6 v rozmezí 0,67–

0,90. Koeficienty získané pro Strategy Score a Composite Score všech 6 podmínek 

vykazovaly podle autorů vysokou reliabilitu > 0,75. Jiní autoři určili test-retest 

reliabilitu pro SOT v rámci všech 6 podmínek takto: COND1 = 0,81; COND2 = 0,84; 

COND3 = 0,72; COND4 = 0,90; COND5 = 0,93 a COND6 = 0,87 (Tsang et al., 2004). 

Test-retest reliabilita a validita na přístroji Neurocom u zdravých dospělých jedinců 

byla některými autory zkoumaná celkově ve třech testovacích bateriích: SOT, LOS 

a MCT. U testu SOT Composite Equilibrium Score bylo ICC = 0,90, u vestibular ratio 

bylo ICC = 0,71, u parametru Latency u testu MCT bylo ICC = 0,85, zatímco 

u parametru EPE v testu LOS ICC =  0,77. Respektive u této skupiny lidí byla nalezena 

velká variabilita výkonu (Harro et al., 2019). Tito autoři zkoumali také spolehlivost 

a správnost těchto tří testů u pacientů s Parkinsonovou nemocí, kde u Composite 

Equilibrium Score bylo ICC = 0,90 a u vestibular ratio = 0,80. U parametru EPE 

v rámci LOS bylo ICC = 0,87, u parametru RT = 0,69 a u parametru Latency 

a Amplitude v rámci MCT bylo ICC = 0,92. Dále zde byly uvedeny standardní chyby 

v měření: COMP na 4,2 %, VES 0,1, EPE na 5 %, RT na 0,17 s, Latency 

na 2,7 ms a Amplitude 1 °/s (Harro et Garascia, 2016).  

Nedávná studie Liningera et al. (2018) u testu LOS stanovila test-retest reliabilitu 

v rámci dvou měření takto: parametr RT (1. ICC = 0,62; 2. ICC = 0,88), parametr MVL 

(1. ICC = 0,92; 2. ICC = 0,95), parametr DCL (1. ICC = 0,92; 2. ICC = 0,93), parametr 

MXE (1. ICC = 0,89; 2. ICC = 0,94) a parametr EPE (1. ICC = 0,77; 2. ICC = 0,76). 

U testu US byl test-retest reliability stanoven takto: pravá DK ICC = 0,84 a levá DK 

ICC = 0,75 (Overlock, 2004). Na základě výše podložených informací lze přístroj 

NeuroCom považovat za relativně vysoce validní a realiabilní. 

                                                 

3 reliabilita = spolehlivost – nakolik je výsledek ovlivněn náhodnou chybou. 

4 validita = platnost – do jaké míry test měří vlastnost, kterou chceme, aby ve skutečnosti měřil (Marek, 

2005). 
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I když byly nalezeny statisticky významné rozdíly ve všech parametrech pouze 

u jednoho testovacího protokolu ve prospěch baskebalistů, myslím, že další studie v této 

problematice by byly víc jak účelné. V rámci dalšího podobného bádání by bylo podle 

mého názoru dobré do kontrolní skupiny zahrnout místo studentů FTVS studenty 

z jiných škol. Přestože uvedli, že se ve svém volném čase nevěnují žádné sportovní 

aktivitě, dají se vzhledem k jejich studijnímu plánu očekávat lepší pohybové schopnosti 

oproti neaktivním jedincům. V neposlední řadě se domnívám, že na výsledky měření 

mohl mít negativní dopad fakt, že naměřená data kontrolní skupiny byla pouze 

zprostředkována. Přestože kritéria pro výběr probandů v kontrolní skupině byla stejná 

a přístup k testování je plně standardizován, je zde určité riziko, že běhěm měření 

mohlo dojít k mírným odlišnostem. 
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7 Závěr 

Tato diplomová práce je věnována hodnocení dynamické posturální stability u hráčů 

basketbalu. Jsou zde shrnuty nastudované a zpracované poznatky o postuře a posturální 

stabilitě, jejího řízení, kontroly a diagnostiky. Dále jde zde charakterizován basketbal 

a jeho specifika z  kineziologického, biomechanického a fyziologického pohledu. 

Nechybí ani analýza odborných studií zabývající se dynamickou posturální stabilitou 

u hráčů basketbalu.   

Hlavním cílem bylo objektivně zhodnotit dynamickou posturální stabilitu u ligových 

hráčů basketbalistů v porovnání s nesportovci. Dalším cílem bylo změřit a následně 

zhodnotit odlišnosti v dynamické posturální stabilitě mezi jednotlivým pohlavím 

či v závislosti na anamnestické přítomnosti distorze hlezenního kloubu v kariéře hráčů. 

Na základě statistického zpracování naměřených dat nelze jednoznačně říci, že se 

prokázal statisticky významný rozdíl mezi sportovci a nesportovci. I když v rámci 

porovnání skupin byla zjištěna statistická významnost prokazující lepší výsledky ve 3 

proměnných u basketbalistů a ve 4 proměnných u nesportovců, dohromady ze všech 

parametrů byli basketbalisté lepší pouze ve 31 % všech testovaných proměnných. 

Tento závěr naznačuje, že basketbal má negativní vliv na dynamickou posturální 

stabilitu, což ukazují 4 z 5 zamítnutých hypotéz.   

Lze se domnívat, že na tento výsledek má vliv předchozí poranění hlezenního kloubu. 

Prokazuje to nejen tato práce (H6, H7), ale i výsledky českých a zahraničních studií 

zabývající se tímto tématem. Jsem přesvědčená, že tato skutečnost by mohla přimět 

trenéry ale i samotné hráče nebrat toto zranění na lehkou váhu, a plně se věnovat 

rekonvalescenci a následnému tréninku poškozených funkcí. Nebylo by tedy na škodu, 

kdyby na základě těchto výsledků byla fyzioterapeuty či trenéry do tréninku zahrnuta 

účinná cvičení pro zlepšení rovnováhy hráčů a pro prevenci případných úrazů.  

Pro zvýšení kvality a většího přínosu tohoto výzkumu do praxe by bylo vhodné zařadit 

rozsáhlejší vzorek testovaných osob, a to jak pro experimentální tak i  pro kontrolní 

skupinu.  
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Příloha č. 1: Potvrzení vyjádření Etické komise UK FTVS  

 



 

 

Příloha č. 2: Vzor 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 s názvem „Hodnocení posturální 

stability u hráčů basketbalu“ prováděné ve výzkumné laboratoři katedry fyzioterapie UK FTVS. 

1. Jedná se o diplomovou práci, bez finanční podpory. 

2. Tato diplomová práce se bude zabývat hodnocením posturální stability u hráčů basketbalu.  

Cílem práce je porovnat kvalitu posturální stability u profesionálních hráčů basketbalu s kontrolní 

běžně sportující populací. 

3. Všechny diagnostické i terapeutické metody využity v této práci budou neinvazivní - tedy bez porušení 

kožního krytu.  

4. Měření posturální stability proběhne pouze jednou, a to ve výzkumné laboratoři katedry fyzioterapie 

UK FTVS Pro určení posturální stability jedince bude použit přístroj NeuroCom SMART EquiTest. 

Měření bude probíhat na speciální pohyblivé plošině ve stoji. Budou využity tzv. testovací protokoly, 

podle kterých se následně posturální stabilita bude hodnotit.  

5. Výzkum bude probíhat v období mezi dubnem 2019 a únorem 2020 v kineziologické laboratoři katedry 

fyzioterapie UK FTVS v Praze. Během této doby proběhne měření v rozsahu 45 - 60 minut. Každý z 

Vás bude vyšetřen pouze jednou.  

6. Před začátkem měření vyplníte krátký anamnestický dotazník. Do výzkumu nebudou zařazeny osoby, 

které prodělaly operaci, která by mohla limitovat probandy během měření posturální stability, dále 

osoby s neurologickým postižením jakéhokoliv charakteru, osoby s mentální poruchou či nižším 

stupněm inteligence, s akutním onemocněním či úrazem nebo v rekonvalescenci po onemocnění či 

úrazu. Celé měření bude bezbolestné a bezpečné. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než 

běžně očekáváná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. Během 

testování budete zajištěn závěsným aparátem, který zabrání případnému pádu. Budete vybráni hlavním 

řešitelem, eventuálně po konzultaci s lékařem. Na základě vyplněných dotazníků nebudou vybráni 

probandi s výše zmíněnými kontraindikacemi či nevhodnou sportovní aktivitou pro náš výzkum. 

7. Budete poučen/a o všech postupech měření. Na Vaší bezpečnost během vyšetření bude dohlížet 

odborný personál ve výzkumné laboratoři katedry fyzioterapie UK FTVS. 

8. Očekávaným přínosem výzkumného projektu je objektivní porovnání posturální stability  

9. hráčů hrající aktivně basketbal s běžnou sportující populací. 

10. Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

11. Výsledky práce budou statisticky zpracovány a získaná data budou využita, uchována  

a publikována v anonymní podobě pro účely obhajoby diplomové práce na UK FTVS, případně budou 

využita v odborných časopisech, monografiích, prezentovaná na konferencích či bude využita při další 

výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Anonymizace osob na 

fotografiích bude provedena rozmazáním obličeje, částí těla či znaků, které by mohly vést k identifikaci 

jedince.Neanonymizované fotografie budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači. 

Neanonymizované fotografie budou po ukončení výzkumu smazány. 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v diplomové práci ve 

studentském informačním systému (SIS), nebo na e-mail adrese: terezazivcova@gmail.com 

12. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu Bc. Tereza Živcová  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení Bc. Tereza Živcová  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. Potvrzuji, že mám platnou zdravotní prohlídku. 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: ....................................  

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

 

Příloha č. 3 : Průměrná antropometrie hráčů v NBA od roku 1997 do roku 2012 

 

Zdroj: Ransone, 2017 

 

  



 

 

Příloha č. 4: Vzor dotazníku 

 

Anamnestický dotazník — diplomová práce 

„Hodnocení dynamické posturální stability u hráčů basketbalu" 

1 Jméno a příjmení: 

2 Datum narození: 

3 Email: Výška: 

4 Váha: 

5 Velikost nohy (EUR): 

6 Odrazová dolní končetina: 

7 Střílející ruka: 

8 Dominantní driblující ruka: 

9 Basketbal — sportovní aktivita 

1. Jak dlouho se věnujete basketbalu? (věk) 

2. Kolik hodin týdně trávíte na basketbale? (tréninky + zápasy) 

3. Provozujete i jiné sportovní aktivity? Jaké a jak často? 

4. Kolik času věnujete regeneraci (pokud vůbec) a jakým způsobem? 

10 Zdravotní údaje — anamnéza 

1. Prodělal/a jste nějaké zranění/úrazy či operaci na dolní končetině? Na jaké, kdy? 

 pokud ano — podstoupil/a jste RHB? 

2. Používáte následkem úrazu nyní nějaké pomůcky? (ortézy, dlahy, tejpy..) 

3. Trápí Vás v současné době nějaké obtíže? (délka a charakter obtíží) 

4. Léčíte se s něčím dlouhodobě? 

5. Užíváte trvale nějaké léky? 



 

 

Příloha č. 5: Výsledky aritmetických průměrů  MCT, US – experimentální skupina (n = 24) 

ID 
Pohlaví 

(♂=1; ♀=0) 

Motor Control Test Unilateral Stance ( *F= pád) 

LL-

SB 

LR-

SB 

LL-

MB 

LR-

MB 

LL-

LB 

LR-

LB 

LL-

SF 

LR-

SF 

LL-

MF 

LR-

MF 

LL-

LF 

LR-

LF 
COMP 

MSVL-

EO 

MSVL-

EC 

MSVR-

EO 

MSVR-

EC 

301 1 140 150 130 130 110 130 150 150 140 140 130 130 130 0,47 1,47 1,53 1,50 

302 1 140 120 130 120 130 130 150 150 140 140 130 130 131 0,47 1,23 0,53 F*;F;1,4 

303 1 140 150 130 120 120 120 150 150 140 140 120 120 126 0,60 0,87 0,80 F;1,1;1,0 

304 1 150 140 140 130 130 120 150 150 130 140 130 130 131 0,60 F;F;1,1 0,77 1,44 

305 1 130 130 130 120 130 130 140 140 130 130 130 130 129 0,53 1,53 0,70 F;F;1,3 

306 1 130 130 140 140 130 130 150 140 150 140 140 130 138 0,50 1,0;F;2,2 0,60 1,40 

307 1 150 150 130 140 130 130 150 180 160 160 160 160 146 0,80 F;1,3;1,4 0,80 F;F;F 

308 1 160 150 140 150 150 150 170 170 170 160 160 150 151 0,53 0,77 0,60 0,9;F;0,8 

309 1 140 140 130 130 120 120 140 140 130 140 120 100 124 0,70 1,80 0,83 1,23 

310 1 140 140 140 140 120 120 140 140 130 130 130 130 130 0,47 1,3;1,4;F 0,50 1,83 

311 1 140 140 150 150 130 130 160 170 130 130 130 130 135 0,57 0,9;1,0;F 0,50 1,77 

312 1 140 130 130 140 120 120 140 140 130 130 120 120 126 0,53 1,43 0,63 1,47 

313 0 130 110 130 130 120 110 140 170 130 130 150 150 131 0,67 1,50 0,63 F;1,5;F 

314 0 140 140 130 130 120 120 150 140 160 150 140 140 136 0,53 F;F;1,4 0,67 1,53 

315 0 130 130 110 110 120 110 140 140 130 130 120 120 130 0,70 1,93 0,60 1,90 

316 0 120 100 120 120 110 110 130 150 120 130 120 120 119 0,77 1,83 0,60 1,9;F;2,0 

317 0 110 130 130 130 130 120 160 140 140 130 140 140 132 0,43 1,53 0,43 F;1,0;1,5 

318 0 110 120 120 130 120 130 130 130 120 120 110 110 120 0,63 F;F;1,9 0,47 0,97 

319 0 130 130 110 120 120 120 110 100 120 120 110 100 130 0,47 F;1,2;1,8 0,50 1,33 

320 0 140 130 140 140 130 130 160 140 120 120 140 140 132 0,63 F;F;3,1 0,57 1,03 

321 0 140 140 140 140 130 130 160 160 140 130 130 130 134 0,37 0,43 0,60 0,57 

322 0 130 100 110 110 110 110 140 130 110 110 110 110 110 0,77 1,97 0,90 F;F;1,3 

323 0 150 140 140 140 140 130 160 160 140 140 130 130 136 0,70 1,13 0,73 F;1,6;F 

324 0 150 140 130 110 120 110 170 160 140 130 130 130 125 0,40 F;1,1;1,5 0,47 1,20 

 



 

 

Příloha č. 6: Výsledky aritmetických průměrů LOS, SOT – experimentální skupina (n = 24) 

ID 
Pohlaví 

(♂=1; ♀=0) 

Limits of Stability Test Sensory Organisation Test 

waRT waMVL waDCL waEPE waMXE aES1 aES2 aES3 aES4 aES5 aES6 SOM VIZ VES 

301 1 0,56 5,33 76,38 69,00 89,38 92,67 92,00 92,33 89,33 75,67 75,00 0,99 0,96 0,82 

302 1 0,55 4,26 87,50 86,00 100,25 90,00 90,00 87,33 89,00 69,33 69,33 1,00 0,99 0,77 

303 1 0,68 4,25 74,13 75,38 95,13 91,33 90,67 86,67 81,67 71,33 61,00 0,99 0,89 0,78 

304 1 0,49 10,11 79,50 82,25 99,25 93,00 88,00 90,67 83,67 78,33 75,00 0,95 0,90 0,84 

305 1 0,59 6,74 80,88 83,13 94,63 95,67 95,00 95,67 90,67 73,67 64,33 0,99 0,95 0,77 

306 1 0,82 3,48 84,38 74,63 97,63 93,67 91,67 89,67 79,67 62,33 62,33 0,98 0,85 0,67 

307 1 0,76 4,58 79,00 64,88 92,88 92,00 91,67 89,33 81,33 72,67 73,33 1,00 0,88 0,79 

308 1 0,57 7,28 80,25 75,88 97,00 92,00 93,00 86,67 93,00 84,00 81,67 1,01 1,01 0,91 

309 1 0,65 7,26 83,63 83,88 96,13 95,67 95,67 89,33 87,00 72,67 71,00 1,00 0,91 0,76 

310 1 0,72 4,86 83,88 77,13 94,25 94,00 91,33 93,00 80,67 78,33 77,00 0,97 0,86 0,83 

311 1 0,64 7,89 77,25 79,63 90,75 93,33 92,67 92,00 83,00 70,67 65,33 0,99 0,89 0,76 

312 1 0,55 4,70 84,25 74,13 95,63 96,33 95,67 95,67 86,00 68,00 61,67 0,99 0,89 0,71 

313 0 0,47 7,14 70,75 62,50 96,50 91,67 91,00 87,33 77,67 66,33 67,00 0,99 0,85 0,72 

314 0 0,49 6,63 82,38 77,63 93,38 94,67 92,33 87,33 89,33 68,33 65,67 0,98 0,94 0,72 

315 0 0,58 6,20 75,50 86,63 98,38 95,33 89,33 90,00 81,67 69,33 76,33 0,94 0,86 0,73 

316 0 0,56 6,19 71,25 82,50 91,63 94,33 93,33 88,00 85,67 66,67 77,33 0,99 0,91 0,71 

317 0 0,68 4,95 81,88 83,75 98,50 93,33 95,00 92,33 80,00 66,00 52,67 1,02 0,86 0,71 

318 0 0,76 5,88 87,75 82,25 95,75 92,00 91,67 88,00 84,67 78,67 70,00 1,00 0,92 0,86 

319 0 0,55 6,21 80,13 81,63 100,88 95,00 89,67 92,33 89,00 74,33 81,33 0,94 0,94 0,78 

320 0 0,94 4,18 74,63 76,50 98,38 91,67 86,67 85,00 65,33 49,00 59,00 0,95 0,71 0,53 

321 0 0,77 7,61 81,50 69,38 96,38 94,33 91,00 80,67 84,33 74,67 75,33 0,96 0,89 0,79 

322 0 0,47 8,20 60,63 89,63 106,13 96,00 93,00 90,00 88,67 66,33 59,33 0,97 0,92 0,69 

323 0 0,64 6,14 83,00 94,63 100,50 94,33 92,33 92,33 87,33 71,33 61,33 0,98 0,93 0,76 

324 0 0,59 5,73 76,50 78,38 97,25 92,67 95,33 87,67 87,00 64,33 52,67 1,03 0,94 0,69 



 

 

Příloha č. 7: Výsledky aritmetických průměrů ADT – experimentální skupina (n = 24) 

ID 
Pohlaví 

(♂=1; ♀=0) 

Adaptation Test 

aADTUP aADTDW 

301 1 66,00 42,00 

302 1 47,60 29,40 

303 1 57,60 36,80 

304 1 57,40 54,40 

305 1 55,60 35,80 

306 1 65,00 47,80 

307 1 67,60 33,80 

308 1 52,60 34,40 

309 1 59,80 38,60 

310 1 57,20 42,60 

311 1 55,00 34,40 

312 1 64,40 39,00 

313 0 51,60 42,60 

314 0 40,40 33,20 

315 0 67,60 41,00 

316 0 50,20 37,40 

317 0 68,00 42,60 

318 0 57,40 40,00 

319 0 56,80 55,60 

320 0 56,40 41,20 

321 0 43,20 31,60 

322 0 61,40 37,80 

323 0 59,00 37,20 

324 0 64,00 10,94 



 

 

Příloha č. 8: Výsledky výchozí polohy COG probandů v rámci testu SOT (dle kvadrantu) – experimentální skupina (n = 24) 

  

ID 
Pohlaví 

(♂=1; ♀=0) 

Odrazová 

DK 

COG1 test COG2 test COG3 test COG4 test COG5 test COG6 test 

#1 #2 #3 #1 #2 #3 #1 #2 #3 #1 #2 #3 #1 #2 #3 #1 #2 #3 

301 1 LDK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

302 1 LDK 3 1 3 1 4 1 4 3 4 2 1 2 2 3 4 4 4 4 

303 1 LDK 1 3 4 4 3 4 3 3 3 3 1 1 2 4 3 3 3 3 

304 1 LDK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

305 1 LDK 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

306 1 PDK 2 1 1 4 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 

307 1 LDK 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

308 1 LDK 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 

309 1 LDK 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

310 1 LDK 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 

311 1 PDK 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

312 1 LDK 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 

313 0 LDK 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

314 0 LDK 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 

315 0 LDK 3 3 3 2 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

316 0 LDK 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 4 

317 0 LDK 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 1 2 2 3 2 2 

318 0 LDK 1 1 4 1 1 1 1 4 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 

319 0 PDK 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

320 0 LDK 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

321 0 LDK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

322 0 LDK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

323 0 LDK 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 

324 0 LDK 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 



 

 

Příloha č. 9: Výsledky aritmetických průměrů LOS, SOT – kontrolní skupina (ženy)  

ID 
Limits of Stability Sensory Organisation Test 

aRT aMVL aDCL aEPE aMXE aES1 aES2 aES3 aES4 aES5 aES6 sdES6 SOM VIZ VES 

32 1,04 4,98 83,63 92,88 104,13 97,33 95,33 95,00 91,33 70,67 76,33 8,96 0,98 0,94 0,73 

33 0,54 4,55 81,13 95,00 103,00 88,67 90,67 82,33 77,67 58,33 72,00 10,42 1,02 0,88 0,66 

34 0,72 6,31 62,38 74,75 87,38 88,67 90,00 89,33 73,67 66,67 39,33 26,84 1,02 0,83 0,75 

35 1,01 3,51 86,63 78,50 95,88 92,33 94,67 91,33 88,00 61,00 69,00 11,43 1,03 0,95 0,66 

38 0,59 5,24 86,88 91,88 97,50 95,67 93,33 91,67 86,33 77,00 73,33 1,25 0,98 0,90 0,80 

39 0,80 4,34 87,50 69,88 96,88 96,00 96,33 83,00 87,33 73,67 64,33 7,85 1,00 0,91 0,77 

40 0,69 4,43 78,88 65,75 92,38 94,00 88,00 86,67 91,00 72,67 79,67 5,79 0,94 0,97 0,77 

43 0,98 2,95 83,50 75,38 95,63 95,00 92,00 93,00 84,33 77,67 71,33 11,59 0,97 0,89 0,82 

44 1,01 3,24 87,25 92,63 95,63 94,00 93,33 92,33 86,67 71,67 82,67 5,56 0,99 0,92 0,76 

45 0,83 4,25 72,38 78,38 92,00 94,00 89,00 88,00 86,33 72,00 67,00 14,76 0,95 0,92 0,77 

46 0,72 3,65 86,13 78,25 91,88 95,67 94,00 94,33 92,33 70,00 69,33 4,11 0,98 0,97 0,73 

50 0,83 5,43 68,13 77,50 98,00 95,67 94,67 94,67 87,67 66,67 70,67 7,93 0,99 0,92 0,70 

51 0,69 5,60 81,75 81,88 99,13 95,67 92,67 92,00 85,67 61,00 72,33 5,25 0,97 0,90 0,64 

53 0,82 3,46 84,88 85,63 98,75 93,00 94,33 95,67 80,00 58,00 53,00 4,97 1,01 0,86 0,62 

55 0,91 4,00 89,25 157,38 97,38 96,67 95,00 94,67 89,33 71,00 74,33 2,05 0,98 0,92 0,73 

58 0,51 6,98 80,88 93,00 99,25 95,67 92,67 92,00 90,00 80,00 83,00 2,94 0,97 0,94 0,84 

59 0,74 4,33 84,75 80,25 96,38 94,67 94,67 93,67 91,33 76,67 72,33 4,78 1,00 0,96 0,81 

60 0,55 4,28 81,88 88,88 107,25 95,67 91,33 93,67 90,00 75,00 81,00 3,27 0,95 0,94 0,78 

61 0,45 9,59 75,13 83,00 98,25 95,33 92,33 92,67 91,00 71,33 79,33 5,91 0,97 0,95 0,75 

69 0,63 4,01 88,25 91,25 98,63 95,67 95,67 93,33 85,00 59,33 67,00 13,49 1,00 0,89 0,62 

 

  



 

 

Příloha č. 10: Výsledky aritmetických průměrů MCT, US – kontrolní skupina (ženy)  

ID 

Motor Control Test Unilateral Stance ( *F= pád) 

LL-

SB 

LR-

SB 

LL-

MB 

LR-

MB 

LL-

LB 

LR-

LB 

LL-

SF 

LR-

SF 

LL-

MF 

LR-

MF 

LL-

LF 

LR-

LF 
COMP 

MSVL-

EO 

MSVL-

EC 

MSVR-

EO 

MSVR-

EC 

32 110 110 110 110 120 120 120 130 120 120 110 120 129 0,50 1,70 0,50 1,33 

33 140 200 170 170 140 140 120 130 130 130 200 240 165 0,47 1,37 0,67 1,30 

34 150 150 160 140 140 120 130 190 170 170 160 150 151 0,80 2,40 0,87 4,96 

35 130 140 130 130 120 120 140 150 140 140 130 130 130 0,57 1,30 0,57 1,73 

38 140 140 120 120 110 110 130 140 140 120 130 140 124 0,50 1,17 0,50 1,50 

39 140 110 130 130 120 120 110 120 130 130 120 110 124 0,47 0,67 0,33 0,93 

40 120 130 110 120 120 100 140 140 130 130 120 120 129 0,56 0,70 0,46 0,83 

43 120 120 110 110 120 120 130 110 130 130 130 120 121 0,40 1,40 0,43 1,50 

44 140 150 140 140 120 120 130 150 160 220 140 150 129 0,50 1,70 0,53 1,63 

45 130 130 140 130 120 120 140 150 120 130 120 120 125 0,60 2,30 0,63 2,17 

46 110 110 110 90 120 120 130 110 140 130 120 120 119 0,60 0,77 0,53 0,87 

50 130 130 120 120 110 110 140 130 140 130 130 130 124 0,47 1,1;F* 0,40 1,03 

51 100 130 130 100 120 110 130 130 140 130 140 130 129 0,46 1,13 0,50 1,26 

53 140 210 130 120 110 120 130 140 140 130 120 120 129 0,53 1,96 0,50 1,56 

55 120 140 130 120 120 120 130 160 130 140 130 130 128 0,67 1,33 0,57 1,83 

58 130 140 100 120 120 110 120 120 130 120 100 110 129 0,43 1,27 0,50 1,30 

59 100 120 120 110 110 110 130 140 120 120 130 130 119 0,80 1,60 0,47 1,40 

60 120 130 110 110 120 120 130 100 130 120 120 120 119 0,63 1,00 0,60 1,73 

61 130 140 130 140 130 120 130 120 120 130 120 120 126 0,63 1,53 0,67 1,06 

69 100 130 130 100 120 110 130 150 260 130 130 130 139 0,47 1,33 0,43 1,13 

 

  



 

 

Příloha č. 11: Výsledky aritmetických průměrů ADT – kontrolní skupina (ženy)  

ID 
Adaptation Test 

aADTUP aADTDW 

32 57,40 47,00 

33 91,80 50,80 

34 69,00 59,00 

35 76,00 51,40 

38 65,60 44,60 

39 65,40 50,60 

40 72,40 41,60 

43 64,00 39,60 

44 60,20 38,60 

45 46,20 43,40 

46 50,80 39,40 

50 63,20 44,80 

51 94,00 42,60 

53 74,20 41,80 

55 67,80 38,40 

58 56,00 41,40 

59 61,00 49,40 

60 65,40 40,40 

61 61,20 37,80 

69 64,40 53,40 

 

  



 

 

Příloha č. 12: Výsledky aritmetických průměrů LOS, SOT – kontrolní skupina (muži)  

ID 
Limits of Stability Test Sensory Organisation Test 

aRT aMVL aDCL aEPE aMXE aES1 aES2 aES3 aES4 aES5 aES6 SOM VIZ VES 

21 0,72 3,34 83,50 74,13 90,50 95,33 91,00 91,00 86,33 61,33 65,00 0,95 0,91 0,64 

22 1,10 3,86 92,38 82,13 97,50 93,67 96,00 95,00 86,67 83,00 58,00 1,02 0,93 0,89 

25 0,72 3,35 83,88 63,63 96,88 95,67 95,00 90,67 85,67 62,00 68,00 0,99 0,90 0,65 

26 0,57 7,38 79,13 76,50 87,00 95,33 94,67 92,67 85,33 67,67 47,67 0,99 0,90 0,71 

28 0,57 6,26 85,88 83,63 99,38 92,33 94,00 91,67 87,33 79,67 77,33 1,02 0,95 0,86 

29 1,01 4,23 88,63 83,25 100,13 89,00 87,00 87,33 76,67 73,00 57,00 0,98 0,86 0,82 

30 0,56 5,09 88,38 80,50 99,00 92,33 94,67 92,67 87,33 70,67 78,33 1,03 0,95 0,77 

31 0,50 6,98 90,13 77,25 93,38 93,67 92,33 86,00 91,00 76,00 64,67 0,99 0,97 0,81 

41 0,52 6,70 76,38 78,63 88,88 95,67 91,33 93,67 83,00 73,00 81,67 0,95 0,87 0,76 

47 0,60 7,14 87,50 84,88 99,25 94,33 91,00 92,00 90,33 72,33 72,67 0,96 0,96 0,77 

49 0,63 6,06 81,75 76,63 94,13 94,67 93,33 91,00 88,33 75,00 75,67 0,99 0,93 0,79 

56 0,49 8,26 86,50 91,75 97,75 95,00 92,00 88,67 93,33 80,00 74,00 0,97 0,98 0,84 

57 0,31 7,83 78,13 82,13 97,38 95,67 93,00 89,00 93,00 73,67 78,67 0,97 0,97 0,77 

62 0,96 4,29 78,25 73,38 94,38 93,67 93,67 92,00 82,67 56,33 56,67 1,00 0,88 0,60 

63 0,68 5,03 83,00 69,13 98,38 95,00 93,33 93,67 71,33 48,33 61,00 0,98 0,75 0,51 

64 0,61 6,85 85,13 89,88 102,00 95,00 92,67 91,33 92,67 73,67 59,00 0,98 0,98 0,78 

65 0,81 5,43 80,88 98,25 113,50 94,67 94,67 90,67 91,00 71,00 86,67 1,00 0,96 0,75 

66 0,72 4,85 80,88 60,38 84,63 92,67 86,67 89,67 88,33 61,33 67,67 0,94 0,95 0,66 

67 0,70 4,34 85,38 86,13 94,63 93,00 91,00 88,00 93,33 72,33 78,33 0,98 1,00 0,78 

68 0,54 7,60 85,88 75,50 100,88 95,33 94,67 93,33 92,33 86,00 86,67 0,99 0,97 0,90 

 



 

 

Příloha č. 13: Výsledky aritmetických průměrů MCT, US – kontrolní skupina (muži)  

ID 

Motor Control Test Unilateral Stance 

LL-

SB 

LR-

SB 

LL-

MB 

LR-

MB 

LL-

LB 

LR-

LB 

LL-

SF 

LR-

SF 

LL-

MF 

LR-

MF 

LL-

LF 

LR-

LF 
COMP 

MSVL-

EO 

MSVL-

EC 

MSVR-

EO 

MSVR-

EC 

21 130 120 120 120 110 130 130 270 150 150 130 130 129 0,60 2,30 0,63 2,57 

22 130 120 110 110 120 120 130 130 120 130 130 120 120 0,67 1,40 0,57 1,37 

25 140 140 120 120 130 130 140 180 140 140 130 140 131 0,63 2,13 0,63 1,57 

26 150 150 130 120 130 120 140 140 110 120 120 120 121 0,47 1,63 0,43 1,53 

28 140 140 140 130 130 130 150 150 130 140 130 140 134 0,50 1,73 0,40 1,17 

29 130 140 120 140 120 110 160 150 150 120 130 130 128 0,57 3,00 0,57 2,57 

30 140 140 130 120 110 110 130 130 120 120 120 120 119 0,63 1,90 0,67 1,30 

31 150 150 110 140 130 140 140 150 260 100 130 110 140 0,43 1,73 0,93 1,90 

41 120 130 120 120 120 120 140 140 120 130 110 120 120 0,63 2,13 0,63 1,30 

47 140 150 140 140 140 140 160 170 159 149 130 220 150 0,50 2,03 0,50 1,50 

49 140 150 120 130 120 120 130 130 120 130 120 120 122 0,83 2,43 0,63 2,10 

56 140 130 140 130 130 130 150 140 140 120 130 120 130 0,57 1,53 0,57 1,60 

57 110 110 130 130 120 120 100 100 130 140 130 130 129 0,53 1,17 0,43 1,30 

62 120 140 130 140 140 130 120 140 150 170 150 150 145 0,57 1,17 1,07 1,00 

63 140 130 120 120 120 170 120 170 130 120 130 120 122 0,90 2,00 0,47 2,20 

64 150 150 130 120 120 130 150 150 120 130 120 130 125 0,43 1,77 0,67 2,13 

65 150 120 140 120 130 120 140 140 120 120 100 110 120 0,47 1,33 0,53 1,23 

66 150 150 140 140 130 130 150 150 140 140 130 130 135 0,53 2,13 0,47 2,70 

67 120 150 130 130 120 120 150 140 140 140 120 130 129 0,37 2,00 0,37 2,40 

68 130 120 130 130 120 130 140 150 140 130 130 120 129 0,47 1,20 0,40 1,20 

 

  



 

 

Příloha č. 14: Výsledky aritmetických průměrů ADT – kontrolní skupina (muži) 

ID 
Adaptation Test 

aADTUP aADTDW 

21 47,00 37,00 

22 83,80 42,60 

25 49,60 40,20 

26 81,00 54,40 

28 61,40 45,20 

29 60,40 37,00 

30 44,40 36,80 

31 55,60 40,60 

41 56,40 41,20 

47 54,60 39,00 

49 69,80 54,80 

56 64,20 39,00 

57 63,60 48,20 

62 54,80 45,40 

63 73,40 47,20 

64 82,60 42,00 

65 61,60 56,00 

66 62,00 32,00 

67 53,20 35,80 

68 61,00 40,80 

 


