
 

UNIVERZITA KARLOVA  

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení dynamické posturální stability tenistů 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

      Vedoucí diplomové práce:          Vypracovala:  

      doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.        Bc. Gabriela Váchová 

 

Praha, duben 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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                                                

……………………………        

                                                                                                               podpis diplomanta                 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych chtěla poděkovat v první řadě vedoucí mé diplomové práce, 

tedy doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. za odborné vedení mé diplomové 

práce, za cenné rady, ochotu a vstřícnost. Dále patří poděkování 

Mgr. Heleně Vomáčkové za přípravu k samotnému měření. Velké díky 

patří Bc. Tereze Živcové a jejímu příteli za konzultace ohledně statistiky. 

Také děkuji všem svým probandům za čas, který mi věnovali a jejich 

spolupráci.  



 

 

Abstrakt  

Název: Hodnocení dynamické posturální stability tenistů  

Cíle:  Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit posturální dynamickou 

stabilitu u závodně hrajících tenistů a tenistek s umístěním v českém 

tenisovém žebříčku a porovnat ji s posturální dynamickou stabilitou 

u populace, která se tenisu nevěnuje. Dalším cílem je zhodnotit rozdíly 

dynamické posturální stability u tenistů a tenistek. 

Metody:  Jedná se o kvantitativní observační studii, které se zúčastnilo 24 probandů 

hrajících tenis a 48 probandů, kteří tenis nehrají. Pro měření a hodnocení 

dynamické posturální stability byl využit přístroj NeuroCom SMART 

EquiTest, který se nachází v Kinesiologické laboratoři UK FTVS. Využito 

bylo sedm testů: The Motor Control Test, The Sensory Organization Test, 

The Limits of Stability, The Adaptation Test, The Rhythmic Weight Shift, 

The Unilateral Stance a The Weight Bearing. Získaná data byla zpracována 

programem Neurocom Balance Manager Software a pro analýzu získaných 

dat byl použit Shapiro-Wilk Test, párový t-test, Mann-Whitney Test 

a Cohenovo d, tedy míra klinické významnosti. 

Výsledky: Ukázalo se, že vzhledem k malému počtu statisticky významných dat 

a jejich nejednoznačnou prospěšnost, nelze říct, že se dynamická posturální 

stabilita (testovaná na přístroji NeuroCom SMART EquiTest) hráčů a hráček 

tenisu liší od populace nehrající tenis. Při porovnání průměrných hodnot 

získaných dat měla experimentální skupina lepší výsledek v 61 %. Výsledky 

ve prospěch hráčů/hráček tenisu: SOT – SOM p = 0,04; RWS – OAV F-LR 

p = 0,03; ES = 0,74. Výsledky ve prospěch tenistek: ADT – Toes Up 

ES = 0,66; RWS – OAV S-FB p = 0,007, ES = 1,19, OAV M-LR ES = 0,62; 

US – MSV L-EO p = 0,04, ES = 0,86; MSV R-EO p = 0,03, ES = 0,55. 

Výsledky ve prospěch tenistů: RWS – OAV M-LR ES = 0,62, DCL F-LR 

ES = 0,05. 

Klíčová slova: dynamická posturální stabilita, NeuroCom SMART EquiTest, tenis 

  



 

 

Abstract 

Title:  The assessment of the dynamic postural stability of tennis players 

Objectives: The main aim of this thesis is to evaluate the dynamic postural stability 

of tennis players, who have been ranked in the Czech Republic 

and compare it with the dynamic postural stability the members 

of the population who do not play tennis. Another aim of this thesis 

is to evaluate the differences in the dynamic postural stability of male 

and female tennis players. 

Methods:  This study is a quantitative cross-sectional study involving 24 participants 

playing tennis and 48 participants who do not play tennis. NeuroCom 

SMART EquiTest, which is located in the Kinesiological Laboratory 

of Charles University, Faculty of Physical Education and Sport, was used 

for the measurement and evaluation of the dynamic postural stability. 

Seven tests were chosen for this study: The Motor Control Test, 

The Sensory Organization Test, The Limits of Stability, The Adaptation 

Test, The Rhythmic Weight Shift, The Unilateral Stance, and The Weight 

Bearing. The obtained data was processed by the Neurocom Balance 

Manager Software and Shapiro-Wilk Test, Student’s t-test, Mann-Whitney 

Test and Cohen’s d (the effect size) were used for the analysis of the data. 

Results:      Only a small amount of statistically significant data was found so we 

cannot state that the dynamic postural stability (tested on the NeuroCom 

SMART EquiTest) is different in tennis players and the members 

of the population who do not play tennis. In comparison of the mean 

values, the experimental group had a better result in 61%. The results 

in favour of tennis players: SOT - SOM p = 0.04; RWS-OAV F-LR 

p = 0.03; ES = 0.74. The results in favour of women playing tennis: ADT - 

Toes Up ES = 0.66; RWS-OAV S-FB p = 0.007, ES = 1.19, OAV M-LR 

ES = 0.62; US-MSV L-EO p = 0.04, ES = 0.86; MSV R-EO p = 0.03, 

ES = 0.55. The results in favour of men playing tennis: RWS - OAV M-LR 

ES = 0.62, DCL F-LR ES = 0.05. 

Keywords: the dynamic postural stability, NeuroCom SMART EquiTest, tennis
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1 Úvod 

 Tenis je sport s mnoholetou tradicí, je označovaný jako sport gentlemanský 

a pokud člověka baví, může ho hrát celý život. Tenis může hrát každý bez ohledu 

na věk, výšku, váhu, pohlaví, a dokonce i schopnost dolních končetin, kdy sport 

ovládají vozíčkáři i na profesionální úrovni. Lze hrát během celého roku, jak v létě 

venku, tak na krytém kurtu přes zimu. Neustále dochází k vývoji tenisu, zejména 

k neustálému vylepšování vybavení a posunu výkonnosti. Tenis je nádherný sport 

zejména v tom, že nikdy není stejný, hráč nikdy neví, co soupeř na druhé straně kurtu 

vymyslí a jak svou myšlenku provede a sám hráč hru řídí, rozmýšlí, jak soupeře porazit, 

kam míč odehrát a jakým způsobem. Jedinou nevýhodou tohoto sportu je finanční 

náročnost. 

 Ze zdravotního hlediska tenis není ideální sport kvůli jednostrannému 

přetěžování a následným vznikem svalových dysbalancí, proto by součástí každého 

tenisty měla být dostatečná kompenzace, která je velice podceňovaná a zanedbávaná. 

Tenis klade velké nároky na trup neustálými rotacemi pro vyvinutí švihu rakety 

a odehrání míče a zároveň je tělo podrobeno neustálým změnám směru, odrazům, 

doskokům, rychlým startům a zastavením. Z tohoto důvodu je důležitá posturální 

stabilita, která tělo zpevňuje a chrání před zraněním, samozřejmě je součástí prevence 

i optimální technika, správné zapojení svalových kinematických řetězců a současně 

i biomechanicky optimální pohybové vzory. 

 V této diplomové práci se zabývám tématem dynamická posturální stabilita 

u tenistů. Předpokládám, že kvůli již výše zmíněným neustálým změnám směru, 

doskocích, odrazech a dalších, včetně neustálé rotace trupu je tato složka posturální 

stability nezbytná a velmi kvalitní u závodních hráčů. Hráč je během hry vlastně 

neustále vystaven k aktivaci dynamické posturální stability. Když se nad tím zamyslím, 

je zřejmá dysbalance jak mezi horními končetinami, kde se klade větší nárok 

na končetinu držící raketu, tak i na dolních končetinách, kde je větší nárok kladen 

na končetinu odrazovou. Proto jsem se rozhodla zaměřit se jak na samotnou 

dynamickou posturální stabilitu tenistů, tak i na porovnání posturální dynamické 

stability na dolních končetinách. Zároveň jak je jakživ známé, muži mají více svalové 

hmoty a ženy zas více tuku, tak se zaměřím i na porovnání dynamické posturální 

stability mezi muži a ženami. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Tenis 

 Obecně platí, že sportovní technika je způsob řešení pohybové úlohy 

v možnostech jedince s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje 

se na základě neurofyziologických mechanizmů řízení pohybu. Současně je využíváno 

kondičních, koordinačních, somatických a psychických předpokladů jedince (Psalman, 

2014). V tenise rozlišujeme tři herní činnosti jednotlivce a tím je podání, vrácení podání 

(return) a úder ve hře. Podání nebo vrácení podání jsou vždy prvním úderem k zahájení 

hry a mají svá pravidla. Úder ve hře může být hrán před dopadem, což zahrnuje volej 

nebo smeč, těsně po dopadu halfvolej a po dopadu se hraje forhend, bekhend 

nebo smeč. Hráč je odkázán na to, kam jeho soupeř míč zahraje, pak se teprve 

rozhoduje, jak situaci vyřeší a kam se má přemístit (Kočíb a Jebavý, 2012).  

 Tenis se v posledních letech hodně vyvinul, od původních dřevěných tenisových 

raket uplynulo už mnoho let a momentálně je tenis výbušný sport založený na síle 

a rychlosti. Dřevěné rakety se odkládaly postupně, nahradily je rakety kovové 

s otevřeným krkem a s výrazně větší hlavou rakety. Momentálně se využívají rakety 

z lehčího a silnějšího materiálu (Fein, 2003; Jankovský, 2006).  

 Závodní tenis klade velké nároky na kombinaci anaerobních schopností jako je 

rychlost, obratnost a síla se schopnostmi aerobními. Tenisté musejí zvládat rychlé 

dynamické pohyby včetně zrychlení, zpomalení, obratnost a skoky. V utkání bývá 

průměrná výměna dlouhá okolo deseti vteřin, což je výrazné snížení doby výměny 

za poslední roky. Zároveň však stoupla doba celého utkání, které může trvat několik 

hodin. Díky neustálému pokroku a vývoji tenisové hry dochází k neustálým změnám 

fyziologických parametrů, ty je nutné neustále sledovat a pak s nimi pracovat v tréninku 

pro zvýšení efektivity, výkonu a jako prevenci úrazů (Kovacs, 2007).  

2.1.1 Fyziologické aspekty tenisu 

 Změny v organismu jsou různorodé ve vztahu s délkou zápasu, typu hry soupeře, 

ale i hráče, vnějších podmínkách, druhu povrchu kurtu, fyzické zdatnosti hráče 

a dalších. Obecně platí, že průměrná doba trvání práce během tenisového utkání je 5 

až 10 sekund a odpočinku 10 až 20 sekund, tedy poměr práce k odpočinku je přibližně 

od 1: 1 do 1: 4. Existují obrovské rozdíly ve výměnách mezi nízkou až průměrnou 
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úrovní a vysokou úrovní tenisových hráčů. Délka tenisového zápasu je různá, může 

trvat desítky minut, avšak většinou tenisový zápas trvá déle než hodinu a v některých 

případech více než 5 hodin (Fernandez et al., 2006; Koromházová a Linhartová, 2008; 

Vágner, 2016). Průměrná naběhaná vzdálenost během zápasu se pohybuje mezi 5 až 8 

kilometry (Vágner, 2016). Během hry tedy dochází k přerušované intenzivní zátěži 

převážně v poměru práce a klidu zhruba 1:3, jak již výše zmiňuji a díky tomu dochází 

k odbourávání fosfokreatinu, tím je neustále vytvářen nátlak na glykogenolýzu 

a glykolýzu, tak dochází k neustálému zvyšování laktátu ve svalech a v krvi. Celým 

tímto procesem bez adekvátního odpočinku dochází ke snížení pH ve svalech (Kovacs, 

2007). Díky těmto parametrům zaujímá tenis pozici nesouvislého acyklického 

anaerobního sportu s aerobní fází zotavení (Vágner, 2016). 

 Intenzita zatížení je střední až submaximální a ATP-CP systém zahrnuje 

metabolické krytí, tedy anaerobně alaktátovou zónu, anaerobní glykolýzu a aerobní 

fosforylaci. ATP, CP a glykogen jsou zdrojem energie (Bernacíková et al., 2010). 

Intenzita zápasu se významně liší v závislosti na úrovni hráčů, herním stylu a pohlaví, 

dále pak má vliv i povrch kurtu a typ míčů (Fernandez at al., 2006). Během zátěže 

dochází k adaptaci lidského organizmu na tuto zátěž a při tenise to znamená zvýšení 

glykogenu, ATP a CP, současně také dochází ke zvýšení kapacity jak anaerobní, tak 

aerobní a zlepšuje se periferní vidění a prostorová orientace (Bernacíková et al., 2010; 

Jankovský, 2006; Koromházová a Linhartová, 2008).  

 Pohybové akce tenistů mají charakter zejména acyklických činností jako jsou 

rychlé starty a zastavení, změny směru, také běhy, skoky, obraty, výpady a další 

(Vaverka a Černošek, 2007). Tento sport rozvíjí pohybové schopnosti jako je rychlost 

reakční a akční, sílu explozivní a vytrvalostní, flexibilitu ramenního kloubu 

a koordinaci. Každý tenista vyžaduje rychlost, dynamiku i vytrvalost. Nutná je výborná 

koordinaci a pohyblivost po kurtě, současně pak i rychlá reakce a síla (Bernacíková 

et al., 2010; Jankovský, 2006; Koromházová a Linhartová, 2008).  

 Energetický výdej tenisty se přibližně pohybuje okolo 44kJ/min (Bernacíková 

et al., 2010). Studie Fernandeze a kol. (2006) prokazuje, že na pomalejším povrchu jako 

je antuka, kde bývají z pravidla zápasy delší a hra převažuje od zadní čáry, tak 

převažuje aerobní způsob získávání energie. Tento způsob energetického krytí je 

výraznější u žen. Pokud je zápas na tvrdém a rychlém povrchu jako je např. tráva, jedná 
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se o intenzivní a krátký zápas, kde převažuje anaerobní způsob získávání energie 

a vidíme ho častěji u mužů (Fernandez et al., 2006).  

 Srdeční frekvenci při zápase naměříme okolo 140 až 150 tep/min (Bernacíková 

et al., 2010). Mění se před výkonem, během výkonu a také po výkonu. Před výkonem 

se zvyšuje zejména kvůli stresu a napětí, po výkonu ještě nějakou chvíli trvá, poté 

se opět navrací k normálním hodnotám. Při výkonu srdeční frekvence zezačátku stoupá 

velice rychle, poté se zpomaluje k hodnotám odpovídajících podávanému výkonu, 

kde se ustálí (Havlíčková, 2004). Tepová frekvence se liší i během zápasu v závislosti, 

zda hráč podává nebo přijímá podání, statisticky je prokázáno, že hráč servírující má 

srdeční frekvenci vyšší než hráč na příjmu (Kovacs, 2007). Současně se během tenisu 

zvyšuje minutový srdeční objem, systolický srdeční objem a dochází ke snížení 

krevního tlaku. Trénovaní sportovci mají nižší dechovou frekvenci, vyšší maximální 

dechový objem, vyšší vitální kapacitu plic a vyšší maximální aerobní výkon 

(Havlíčková, 2004).  

 Nejvýraznějším tělesným parametrem u tenistů je nadměrná tělesná výška, 

která zvýhodňuje tenisty při některých herních činnostech, jako je podání, které bývá 

velkou zbrání vysokých hráčů, pak také smeč nebo hra na síti, kde pokryjí větší plochu 

(Havlíčková, 1993). Nadměrná tělesná výška může být však nevýhodou pro rychlou 

koordinaci pohybů a obratnost, protože vysocí lidé bývají často nemotorní a své pohyby 

nemají plně pod kontrolou. S vyšší tělesnou výškou se snižuje schopnost koordinace 

a rychlost provedení složitých pohybů. Stejně jako má výška vliv na tenistu, tak i váha. 

Můžeme se setkat jak s robustní postavou, tedy zejména v ženském tenise, tak s těmi 

útlými, které převažují. Hmotnost by měla být optimální k sprintům, rychlým startům, 

změnám směru, rychlým brzdným pohybům, k adekvátní razanci úderů a zároveň žádná 

váha navíc, než je potřebná (Vaverka a Černošek, 2007). 

2.1.2 Kineziologické aspekty tenisu 

 Optimální kinematický řetězec u jakéhokoliv sportu má největší efektivitu, 

umožňuje vytvoření maximální síly, a zároveň je prováděn s nejmenší námahou 

a umožňuje minimální zatížení kloubů. Ideální kinematický řetězec vzniká 

synchronizovaným pohybem jednotlivých segmentů těla ve směru od distálních částí 

těla k proximálním (Kibler et al., 2006; Psalman, 2014). V tenise má důležitou roli trup, 
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který je součástí kinematických řetězců u všech úderů. Aktivace svalů na trupu během 

tenisu je výrazně asymetrická (Correia et al., 2015).  

 Pro zahájení hry v tenise je nutné podání, které lze z kineziologického hlediska 

rozdělit na fázi přípravnou a fázi provedení. Fázi přípravnou umožňují především 

abduktory ramenního kloubu, tedy m. deltoideus-pars akromion, m. supraspinatus 

a m. serratus anterior, současně extenzory ramene jako je m. latissimus dorsi, 

m. deltoideus-pars spinae a m. teres major. Ve fázi provedení podání se zapojují 

adduktory ramenního kloubu, m. pectoralis major, m. latissimus dorsi a m. teres major 

a také flexory, m. deltoideus-pars clavicularis, m. coracobrachialis a m. biceps brachii 

caput breve. Dochází ke kontrakci extenzorů loketního kloubu, m. triceps brachii 

a m. anconeus. Důležitou roli hraje izometrická kontrakce svalů předloktí, které 

tak umožňují odraz míče správným směrem s dostatečnou razancí. K efektivnímu 

podání je nutné využít i dolní končetiny, přesněji tedy dochází k zapojení m. glutaeus 

maximus, m. quadriceps femoris a m. triceps surae. Aktivují se také svaly trupu jako 

m. erector spinae, mm. obliqui abdominis, m. transversus abdominis a m. rectus 

abdmonins. Samozřejmě se na podání podílí mnohem více svalů, nejpřesnější určení 

aktivity svalů nám umožňuje elektromyografie. Důležité je zmínit, že kvalitu úderu 

neurčuje kontakt rakety s míčem, ale vše, co mu předchází (Bernaciková, 2011; Roetert 

a Kovacs, 2014; Vágner, 2016).  

 

Obrázek č. 1: Přední funkční řetězec při servisu (upraveno podle Myerse, 2009) 
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 Zejména aktivace m. pectoralis major a minor ve spojení se svaly 

abdominálními jejichž kontrakce zvyšuje sílu podání a nakonec m. adduktor longus 

nebo jeho sousedé, dohromady tvoří přední funkční řetězec viz. obrázek č. 1 a 2. 

M. adductor longus lehce táhne stehno dopředu, aby vyvažoval kontralaterální ruku 

odehrávající balón. Vcelku dochází ke zkrácení jednoho zkříženého svalového řetězce 

už od hlavy, kde dochází k rotaci doprava v případě, že je hráč pravák, pak rotace 

levého ramene kolem hrudníku a zkrácení vzdálenosti od levých žeber k pravému boku. 

Levý zkřížený svalový řetězec je v důsledku protažen a laterální svalový řetězec 

na pravé straně se protáhne a na levé zkrátí. Během úderu se pravý laterální svalový 

řetězec a levý zkřížený svalový řetězec zkracují spolu s pravým předním funkčním 

řetězcem pro vyšší výkon (Myers, 2009). 

 

Obrázek č. 2: Přední funkční řetězec (upraveno podle Myerse, 2009) 

 V oblasti trupu dochází během podání k extenzi, laterální flexi a rotaci, 

což způsobuje velké napětí na zádech a často bolest zad. Důležitou kompenzaci 

podporuje excentrická aktivace m. rectus abdominis, která snižuje tlak na míchu 

a při fázi zrychlení koncentricky flektuje a rotuje trup. Současně vzniká excentrická 

kontrola m. erector spinae pro správné zpomalení pohybu (Correia et al., 2015). 

 Při forhendu nebo bekhendu vždy pohyb začíná aktivitou dolních končetin, 

následuje aktivita trupu a až poté dochází k aktivitě i horních končetin. Samotná aktivita 

horní končetiny začíná od ramene přes loket, zápěstí a končí na raketě. Během téhle 

posloupnosti dochází samozřejmě k pohybu i na druhé horní končetině, která zejména 

při podání udržuje tělo v optimální pozici a rovnovážné stabilizované poloze. Správně 
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provedený kinematický řetězec dbá jak na kvalitu provedení, tak i na rovnovážné 

vyrovnání horní a dolní části těla. Konec kinematického řetězce tvoří ruka držící raketu 

a díky setrvačnosti se pohyb v segmentech předcházejících zpomaluje a moment 

hybnosti se posouvá řetězcem dál do následného segmentu (Psalman, 2014).  

 Jak už bylo zmíněno, nastavení těla k úderům je závislé na práci a postavení 

dolních končetin, které provádí často drobné kroky nebo skluz k vytvoření optimální 

pozice. Dolní končetiny pak umožňují opět návrat na střed kurtu do pozice, kdy hráč 

vyčkává na úder soupeře (Vágner, 2016). Při forhendu i bekhendu se koncentricky 

a excentricky zapojují svaly na obou dolních končetinách s větší akcentací na stojné 

dolní končetině, což je u zavřeného forhendového postavení levá dolní končetina, 

u otevřeného forhendového postavení a u bekhendu pravá dolní končetina, tedy pokud 

tenista hraje pravou rukou. V případě leváka je tomu opačně. Zapojují se zejména svaly 

jako je m. triceps surae, m. quadriceps femoris, mm. glutei a rotátory kyčelních kloubů. 

V oblasti trupu opět dochází ke koncentrické i excentrické aktivitě m. erector spinae, 

m. transversus abdominis a mm. obliqui (Roetert a Kovacs, 2014; Vágner, 2016). 

 Při forhendu dochází k horizontální addukci paže, což umožňuje přenos 

z jednoho pektorálního svalu přes hrudní kost na druhý, také dochází k přenosu křížem 

přes tělo ke kontralaterálnímu boku, to celé díky přednímu povrchovému řetězci horní 

končetiny viz. obrázek č. 3 (Myers, 2009). Na horní končetině držící raketu dochází 

k aktivitě již zmíněného m. pectoralis major, přední a zadní části deltového svalu, 

m. supraspinatus, m. subscapularis, m. infraspinatus, m. biceps brachii, pronátorů 

předloktí a extensorů zápěstí. Úder doprovází zejména aktivita m. trapezius, 

mm. rhomboidei, m. serratus anterior a m. latissimus dorsi (Roetert a Kovacs, 2014). 

 

Obrázek č. 3: Přední povrchový řetězec horní končetiny (upraveno podle Myerse, 2009) 
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 Bekhend využívá přesun z jednoho m. latissimus dorsi na druhý přes jejich horní 

okraj viz. obrázek č. 4, tedy přes zadní povrchový řetězec horní končetiny (Myers, 

2009). Zapojuje se také zadní část m. deltoideus, m. trapezius, m. serratus anterior, 

mm. rhomboidei, m. pectoralis major, m. subscapularis, m. infraspinatus a extensory 

zápěstí. Při bekhendu je pravákem pohyb veden zejména levou horní končetinou 

(Roetert a Kovacs, 2014; Vágner, 2016). 

 

Obrázek č. 4: Zadní povrchový řetězec horní končetiny (upraveno podle Myerse, 2009) 

2.1.3 Biomechanické aspekty tenisu 

 Technika pohybu ve sportu je z biomechanického hlediska pohyb hmotného 

systému, tedy celého těla sportovce nebo pohyb jednotlivých segmentů (Psalman, 

2014). Biomechanika nám pomáhá hledat optimální pohybové vzory 

k nejefektivnějšímu provedení a na základě mechanických principů zkoumá pohybové 

vzory s cílem optimalizovat je a zároveň udává výhody a nevýhody provedení 

jednotlivých pohybů. Díky tomu lze zdokonalovat techniku úderů a tím by měli nabývat 

na účinnosti (Bernaciková, 2011). Tenis podobně jako ostatní raketové sporty má 

několik druhů úderů a podání, kdy má každý odlišné biomechanické faktory (Chung 

a Lark, 2017). Tenis využívá nápřahu tak, že vybrané svaly a tkáně jsou protaženy 

a segment nebo nástroj je pak přemístěn dopředu pomocí kyvného pohybu (Zatsiorsky, 

2000). K maximální aktivitě většiny svalů horních končetin dochází těsně 

před odehráním balónu (Groppel a Roetert, 1992). 

 V tenise a dalších pozemních sportech platí Newtonův třetí zákon, tedy zákon 

akce a reakce, kdy je síla vyvíjena přenosem reakčních sil od země přes kotník, bérec, 

stehno a trup na horní část těla až na raketu (Kovacs, 2007; Roetert a Kovacs, 2014). 
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Síly na rameni a paži hráče tenisu jsou součtem aktivity kinetického řetězce, který 

začíná, jak už bylo výše zmíněno od reakční síly na zemi a přesouvá se přes nohy 

nahoru až k raketě. Centrum rotace u tenisty najdeme v oblasti pánve a trupu, současně 

je tato oblast brána jako důležitý článek k přesunu velké síly vytvořené od nohou 

k horním končetinám a k raketě. U vrcholových tenistů nalezneme symetrickou rotační 

sílu trupu, kdy břišní svalstvo vytváří, přenáší a zpomaluje síly na trupu (Kovacs, 2007; 

Tubez et al., 2015). 

 Tenisové podání patří mezi energeticky nejnáročnější pohyb a zahrnuje téměř 

45-60 % všech úderů v tenisovém zápase. Podání je charakterizováno pěti fázemi 

pohybu: první je fáze zahřátí, pak fáze časné přípravy, pozdní přípravy, pak fáze 

zrychlení neboli akcelerace a dotažení (Chung a Lark, 2017). Biomechanika podání je 

u tenisu variabilní díky třem druhům podání, podání přímé, podání točené a podání 

s velkou horní rotací neboli kick. U každého z těchto podání je odlišný kinematický 

řetězec horní končetiny držící raketu, který se liší zejména pronací předloktí a vnitřní 

rotací ramene během dokončení pohybu. Dolní končetiny mají u všech druhů podání 

stejný kinematický řetězec, jejich úkolem je poskytnutí stabilní základny a velice 

důležité je postavení nohy. V tenise jsou dva typy, postavení nohou s přísunem zadní 

nohy k přední (foot-up) nebo postavení nohou, kdy zůstává zadní noha za přední (foot-

back). Pohyb dolních končetin začíná pokrčením a následným výskokem, čímž zvyšují 

sílu pro rameno a loket. Pánev a ramena se pohybují do laterálního náklonu ke straně 

ruky bez rakety, tato nakloněná poloha těla usnadňuje rotaci trupu. Rotace trupu je 

nezbytná pro vývoj energie a jeho přenos na servírující horní končetinu (Myers, 2016). 

V oblasti beder dochází současně k extenzi, rotaci a laterální flexi směrem k ruce 

s raketou (Campbell et al., 2013; Roetert a Kovacs, 2014). 

 Abdukce a flexe paže zahajuje pohyb horní končetiny při servisu, pak následuje 

extenze lokte, ulnární flexe zápěstí, vnitřní rotace ramene a flexe zápěstí s konečnou 

pronací předloktí (Zatsiorsky, 2000). Před kontaktem rakety s míčem dochází, k již 

zmíněné koncentrické kontrakci vnitřních rotátorů ramene, která způsobuje akceleraci 

paže do švihu a následnému kontaktu s míčem, pak dochází k excentrické kontrakci 

zevních rotátorů, a tak ke zpomalení. Tomu předchází nápřah, který je naopak veden 

zevní rotací ramene a zpomalován excentrickou kontrakcí vnitřních rotátorů ramene 

(Elliott, 2006).  
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 Forhend a bekhend mají tři fáze pohybu, první je fáze přípravná (nápřah), 

následuje fáze zrychlení a dotažení (Chung a Lark, 2017). Přípravná fáze, jak vyžaduje 

postavení nohou v šířce ramen a paralelně se sítí, kolena jsou mírně ohnutá, trup 

nakloněn mírně vpřed a raketu drží obě ruce před sebou. Tato pozice umožňuje reakci 

na úder soupeře a rychlý pohyb v jakémkoliv směru (Friedlein, 2012). V angličtině 

se této pozici říká "split step", umožňuje přípravu na další úder a dochází u něj 

k protažení m. quadriceps femoris, což umožňuje skladování energie a její následné 

uvolnění pro zlepšení rychlého pohybu při přípravě na následující úder (Elliott, 2006). 

 U bekhendu rozlišujeme v technice obouruč a jednoruč. Společné mají to, 

že pohyb začíná od rotace pánve přes rotaci trupu, končetiny až po raketu. Obouručný 

bekhend se používá častěji, a to kvůli vyšší rychlosti, lepší manipulaci orientace 

a trajektorie pro švih před kontaktem s míčem. Ramena rotují výrazně více 

při jednoručním bekhendu, ramena se otáčí daleko za pánví ve snaze maximalizovat 

excentrické protažení šikmého břišního svalstva a kontralaterálního latissimus-gluteal 

komplexu. Oba typy prvotně rotují pánev, následuje rotace trupu v transversální rovině 

a pak u obouručného bekhendu dochází k rotaci ramen dále i během dopředního švihu 

na rozdíl od jednoručního bekhendu. U obouručného bekhendu dochází k rotaci ramene 

za boky při odrazu balónu od rakety a u jednoručního bekhendu zase dochází k posunu 

paže daleko dopředu před trup. Dokončení úderu je odlišné v horizontálním 

a vertikálním posunu rakety vzhledem k odlišné rotaci ramen (Reid a Elliot, 2002).  

 Fáze zrychlení u jednoručního bekhendu je vedena zejména pohybem trupu 

k vyrovnání těla a zvětšení prostoru pro švih. Pro zrychlení rakety je důležitá abdukce 

ramene a od začátku švihu dochází k extenzi lokte až po maximální hodnotu ihned 

po kontaktu s míčem. Správný pohyb rakety koriguje zápěstí flexí a ulnární 

nebo radiální dukcí. Pokud hráč hraje pravou horní končetinou, tak se trup uklání 

a rotuje doprava, rameno se pohybuje do flexe a abdukce, předloktí do supinace 

pro kontrolu rotace balónu a loket je v neúplné extenzi. Po kontaktu s míčem zápěstí 

pokračuje do extenze pro kontrolu směru odehraného balónu. Na konci fáze akcelerace 

vzrůstá rychlost extenze lokte, zevní rotace a addukce ramene pro zvýšení rychlosti 

odehrávaného míče a zápěstí kontroluje směr rakety (Wang et al., 1998). 

 Forhend se v dnešní době řadí hned po servisu jako nejdůležitější úder. 

Postavení dolních končetin může být takzvaně otevřené nebo zavřené, otevřené 

znamená postavení dolních končetin a pánve paralelně se sítí nebo zavřené, kdy jsou 
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dolní končetiny s pánví rotovány 180° od sítě. V obou typech postavení je srovnatelná 

aktivace svalů trupu, a to bilaterálně v m. rectus abdominis, m. erector spinae 

a m. obliquus externus abdominis. Avšak zatížení ramene a zápěstí je větší u zavřeného 

postavení. Postavení dolních končetin a kolen závisí na výšce přicházejícího balónu 

a zároveň boky a ramena se rotují podle směru kam má hráč v plánu hrát, tedy pokud 

chce hrát křížem, tak se postaví do otevřeného postavení a pokud po lajně, tak využije 

spíše postavení zavřené (Reid et al., 2013). Při forhendu dochází k větší rotaci trupu 

oproti pánvi (Zatsiorsky, 2000).  

 Volej je úder, kdy hráč nenechá balón dopadnout na zem a hraje přímo 

ze vzduchu. Provádí se pouze náraz nebo odraz míče bez výrazného použití další síly, 

převládá zde kontrola nad sílou. Opět dochází k rotaci trupu jako u předchozích úderů, 

ale výrazně menší, nejdůležitější je pohyb hráče dopředu. V ramenním kloubu dochází 

k malé změně mezi abdukcí a addukcí při zasažení balónu. Při kontaktu s míčem loket 

provádí extenzi a pro zvýšení rychlosti horní končetina mírnou horizontální addukci. 

Postavení zápěstí musí být takové, aby přímka vedena od zápěstí k vrcholu rakety byla 

kolmá k nárazu, a to jak při nárazu, tak i po něm (Zatsiorsky, 2000). 

2.1.4 Úrazy 

 Tenis je dynamický raketový sport, při kterém dochází k jednostrannému 

zatěžování poloviny těla, zejména v oblasti dominantní horní končetiny. Dlouhodobé 

trénování zaměřené na techniku úderů a pohybu v tenise zásadně ovlivňuje a mění 

strukturu a funkci pohybového aparátu. K největším změnám, zejména asymetrickým 

dochází tam, kde je působení sil nejintenzivnější a nejčastějším následkem je tak 

svalová dysbalance (Frčová a Psalman, 2016).  

Ke svalovým dysbalancím dochází zejména nevyváženou kooperací mezi svaly 

fázickými, které mají tendenci ochabovat a posturálními, které mají naopak tendenci se 

zkracovat (Vágner, 2016). Což je vlastně porucha souhry svalů hlubokého 

stabilizačního systému, která způsobuje svalové dysbalance mezi povrchovým 

a hlubokým systémem, které vedou k vertebrogenním potížím, jako jsou bolesti zad, 

výhřezy meziobratlových plotének nebo funkční blokády jednotlivých segmentů páteře. 

Zároveň pokud svaly hlubokého stabilizačního systému nefungují správně, přebírají 

za ně práci svaly povrchové, které nemají segmentové uspořádání a nedokážou tak 

vytvořit přesné nastavení kloubů ani jejich optimální zatížení. V důsledku pak vznikají 
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problémy v oblasti kloubů, jejich opotřebení, artróza, zvýšená svalová napětí, 

mikrotraumata měkkých tkání, funkční blokády, úrazy a nejčastěji bolest. Opakovaná 

aktivace povrchových svalů místo hlubokého stabilizačního systému vede ke zvýšení 

klidového napětí svalů a hyperaktivitě svalů povrchových, a naopak hypoaktivitě 

a snížení svalového napětí svalů hlubokého stabilizačního systému (Kolář et al., 2012). 

 Tenisté se také často potýkají s mnoha zraněními, která vznikají vlivem rychlosti 

hry. Dle výzkumů je průměrná rychlost rakety při podání okolo 100 až 116 km/h což 

odpovídá rychlosti balónu okolo 134 až 201 km/h (Kovacs, 2007). Zároveň tenis není 

na rozdíl od jiných sportů omezen délkou zápasu a často zápas trvá i několik hodin, 

k čemuž se vztahuje to, že zranění vzniká většinou během zápasu než při tréninku. 

Hráči kladou nároky jak aerobní, tak anaerobní a dochází k opakované zátěži. Díky 

tomu dochází často ke zraněním jak chronickým z přetížení, tak i akutním traumatickým 

úrazům se kterými se setkáme výrazně častěji. (Fu et al., 2018) Obvykle se setkáváme 

se zraněními jako je distorze kotníku, bolest zad, tenisový loket nebo natažení 

či natržení svalu (Bernacíková et al., 2010). 

 Úrazy horní končetiny se vyskytují zejména v oblasti ramene a lokte, kde může 

dojít k impingement syndromu, SLAP lézi, bolest nebo zánět mediálního či laterálního 

epikondylu humeru (Fu et al., 2018). Poranění ramene bývá důsledkem dysfunkce 

kinetického řetězce a dyskineze lopatky, což často vede k opakovanému poranění 

a někdy až k operaci (Di Giacomo et al., 2016).  

 Díky přenosu reakčních sil od dolních končetin přes trup k horním končetinám, 

může být oblast trupu rizikovou oblastí zranění zejména v oblasti abdominálního 

svalstva (Tubez et al., 2015). Trup a horní končetiny bývají zejména oblastmi 

chronických zranění. V oblasti trupu se často setkáváme s natažením abdominálních 

svalů, přetížením svalů zádových nebo degenerativními změnami na meziobratlových 

ploténkách (Fu et al., 2018). Opakováním kombinace extenze, laterální flexe a rotace 

trupu při podání způsobuje bolesti zad až spondylózu nebo spondylolistézu 

(Di Giacomo et al., 2016). U dětí v období růstu nejčastěji pozorujeme skoliózu, což je 

laterální vybočení páteře na jednu nebo obě strany s rotační složkou. Ta může být 

idiopatická nebo vzniká vlivem jednostranného zatížení pohybového aparátu. V případě 

jednostranného zatížení je třeba rozlišit skoliózu od skoliotického držení, které nemá 

rotační složku jako skolióza (Bessete a Rousseau, 2012; Gottvaldová, 2010; Kolář et al., 

2012; Weinstein et al., 2008). 
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 Na dolních končetinách se spíše setkáme s akutními úrazy jako je distorze 

kotníku, poranění kolene nebo kyčle (Fu et al., 2018). Poranění kotníků, kolen a kyčlí 

vzniká většinou v souvislosti s neustálými a rychlými změnami směru pohybu, doskoky 

a současnému odehrávání míčů (Di Giacomo et al., 2016). Na vznik úrazu má 

samozřejmě vliv únava hráče, sportovní vybavení hráče, ale i povrch kurtu, kdy tvrdý 

rychlý povrch má vysoký koeficient tření a nízkou absorpci nárazů. Na tvrdém rychlém 

povrchu je kladen vyšší nárok na horní končetiny kvůli vyšší rychlosti míčů a studie 

Davis Cupu tvrdí, že na tvrdém povrchu vzniká až 75 % úrazů. Pomalý povrch jako je 

např. antuka má nižší koeficient tření, a tak jsou skluzy nedílnou součástí hry na antuce, 

to způsobuje odlišné nároky na tělo a samozřejmě vlivem povrchu se snižuje rychlost 

míčů, což šetří horní končetiny. Mezi rizikové faktory patří i střídání povrchů kurtu, 

kdy byla jednoznačně prokázána vyšší míra úrazů u tenistů, kteří hráli na různých 

površích než u tenistů hrajících pouze na jednom povrchu (Fu et al., 2018). Poranění 

kotníku často vzniká v důsledku rychlých bočních pohybů a výrazně tomu přispívá 

i nevhodná sportovní obuv, kde je důležité dbát zejména na laterální stabilitu bot 

a jejich podrážku (Stacoff et al., 1996). 

 Vyšší riziko zranění na dolní končetině může být dáno zhoršenou rovnováhou 

jedné dolní končetiny (Wikstrom et al., 2006). U běžného poranění jako je ruptura 

předního křížového vazu v koleni nebo utržený vaz v kotníku narušují integritu 

kloubních mechanoreceptorů a zhoršují tak proprioceptivní zpětnou vazbu do centrální 

nervové soustavy. Výsledkem je snížená propriocepce a neuromuskulární kontrola 

nutná pro sport a pohyb (Jerosh a Prymka, 1996; Naylor a Romani, 2006). 

 Faktory zvyšují riziko poranění jsou často spojeny s technikou, chybnou 

mechanikou nebo podmínkami kontaktu míče na raketě (Zatsiorsky, 2000). Hráči 

provádějící rotaci ramen dříve, než rotují s pánví mají vyšší riziko poranění, stejně 

tak hráči, kteří nechávají paži v horizontální abdukci příliš dlouho během vnější rotace 

ramene, což vede ke snížení rychlosti míče a většímu zatížení kloubu (Myers, 2016). 

Zvýšenou pravděpodobnost poranění u žen vyvolává dynamická posturální stabilita, 

která se liší ve vztahu k pohlaví, to je nejspíš následkem použití různé posturální 

kontrolní strategie. Jedním z důvodů zvýšené pravděpodobnosti poranění může být fakt, 

že ženy neabsorbují vertikální reakční sílu podložky tak jak muži (Wikstrom et al., 

2006). 
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2.2 Posturální stabilita 

 Posturální stabilita je schopnost člověka a každého živého tvora zajistit 

vzpřímené držení těla v závislosti na vnitřních a vnějších sílách, tak aby nedošlo k pádu. 

Obecně dělíme stabilitu na statickou a dynamickou. Vzpřímené držení těla zajišťují tři 

složky, řídící složka, ta je tvořena centrálním nervovým systémem, pak složka výkonná 

tvořena pohybovým systémem, a nakonec složka senzorická (Rokyta 2016; Vařeka, 

2002). Jednotlivec vnímá polohu těla ve vztahu ke gravitaci a okolnímu prostředí díky 

senzorické složce, která se skládá z vestibulárního, zrakového a proprioceptivního 

neboli somatosenzorického systému, to umožňuje následnou adekvátní svalovou 

odpověď (Biodex Medical Systems; Černá et al., 2011; Kolář et al., 2012; Véle, 2006). 

V následující části jsou uvedeny informace o stabilitě důležité z hlediska sportu 

a konkrétně ve vztahu k tenisu.  

2.2.1 Řídící složky posturální stability 

 Senzorická složka a její podsystémy nás informují o důležitých informacích. 

Vestibulární aparát nám poskytuje informace ohledně směru gravitace jak v klidu, 

tak v pohybu, a to vše díky vnímání změn polohy hlavy (Bartůňková, 2014). Zrak nás 

informuje o vnějším prostředí (Kolář et al., 2012, Véle 2006). Proprioceptivní systém 

přijímá podněty jak z vnitřního, tak z vnějšího prostředí a šíří je do mozkové kůry 

(Rokyta 2016).  

 Řídící složka řídí motoriku na kortikální, subkortikální a spinální úrovni. 

Informace je přenesena periferním nervovým systémem na výkonný orgán, což je 

kosterní sval (Latash, 2008; Véle, 2012). Výkonný orgán je tvořen složkou pasivní, 

aktivní a neurální. Pasivní složka zahrnuje kostěný a vazivový aparát, složka aktivní 

uskutečňuje dynamický proces díky svalové kontrakci a neurální složka je systém řídícím, 

jedná se o centrální nervovou soustavu a přenos informací. Tyto systémy spolupracují 

a při dysfunkci jedné složky se projevuje tato dysfunkce na funkci ostatních složek 

(O´Sullivan, 2000; Panjabi, 1992; Suchomel, 2006). 

 Udržení posturální rovnováhy během stoje je individuální motorická dovednost, 

ta vyžaduje komplexní koordinaci a integraci mnoho neurofyziologických 

(senzorických a motorických) a biomechanických složek (Kolář et al., 2012; Palaščáková 

Špringrová, 2010). Pro udržení stability nejprve člověk musí stabilizovat své zorné pole, 

koordinovat pohyb očí a hlavy pomocí vestibulo-okulárnímu systému a za druhé 
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udržovat svalový tonus koordinující pohyb kosterních svalů, tak aby těžiště bylo 

ve stojné bázi pomocí vestibulo-spinálního systému (Faraldo-García et al., 2015). 

Posturální funkci ovlivňuje a mění probíhající neurofyziologické změny, psychické 

procesy a další (Černá et al., 2011). 

2.2.2 Posturální kontrola 

 Stabilita ať dynamická či statická má vždy posturální kontrolu neboli 

zpětnovazebný aparát a určitou schopnost předvídat. Posturální kontrola má dvě složky, 

první slouží jako předvídatelná posturální úprava před skutečným pohybem, která 

odhaduje odchylky rovnováhy způsobené plánovaným pohybem a aktivuje posturální 

svaly k prevenci posturálních poruch. Druhá složka se spouští díky signálům 

z periferních receptorů a zabývá se posturální poruchou. Dochází k tomu, že segmenty 

účastnící se dobrovolného pohybu současně poskytují posturální stabilitu (Aruin 

a Latash, 1995).  

 Proprioceptivní zpětná vazba nezávisí pouze na informacích senzorických 

z kloubních receptorů, ale také závisí na informacích z kožních, kloubních a svalových 

mechanoreceptorů (Cote et al., 2005). Posturální kontrola také pomáhá kontrolovat 

neuromuskulární odpověď, která sportovci umožňuje připravit a stabilizovat 

se po poranění (Naylor a Romani, 2006). Tato zpětná vazba se vyvíjí již během prvních 

let života, kde se rychle zdokonaluje. Samozřejmě je možné posturální stabilitu trénovat 

a zdokonalovat v průběhu celého života a snížit tak riziko zranění či pádu (Struhár 

a Dovrtělová, 2014). Bez posturální kontroly nelze provést pohyby nebo jsou velice 

obtížné, bez ohledu na to, zda jde o pohyby jednoduché cílené nebo lokomoci 

(Zemková, 2011).  

2.2.3 Stabilizační systém 

 Stabilizaci můžeme rozdělit na vnitřní a vnější, kdy vnitřní stabilizace zahrnuje 

krátké intersegmentální svaly, které jsou uloženy hluboko (hluboký stabilizační systém). 

Vnější stabilizace je tvořena svaly dlouhými a povrchovými (povrchový stabilizační 

systém), které spojují jednotlivé páteřní sektory a končetiny přes pletenec k osovému 

orgánu (Palaščáková Špringrová, 2010; Véle, 2006; Véle et al., 2001). 

 Stabilizační systém lze však rozdělit i na 3 systémy, jak již výše zmiňuji 

u výkonné složky. Panjabi (1992) dělí stabilizační systém na neurální, pasivní a aktivní. 

Pasivní obsahuje kostěné a vazivové složky, aktivní složka svaly a neurální celý systém 
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řídící. Systém řídící je tvořen centrální nervovou soustavou a řídí motoriku 

na kortikální, subkortikální a spinální úrovni. Informace je pak přenášena periferním 

nervovým systémem na výkonný orgán, což je sval. Tyto systémy spolupracují 

a při dysfunkci jedné složky se projevuje tato dysfunkce na funkci ostatních složek 

(O´Sullivan, 2000; Palaščáková Špringrová, 2010; Panjabi, 1992; Suchomel, 2006). 

2.2.4 Dynamická posturální stabilita 

 Dynamická posturální stabilita je definována jako schopnost jedince udržet 

rovnováhu při přechodu z dynamického do statického stavu. Vcelku je to výsledek 

komplexní koordinace centrální nervové soustavy a její zpracování zraku, 

vestibulárních informací a somatosenzorické dráhy a současně i výsledná eferentní 

reakce (Wikstrom et al., 2005).  

 Navzdory vnějším odchylkám a variabilitě generované senzomotorickým 

systémem mohou lidé i zvířata udržovat statickou polohu, tak i provádět pohyb 

důsledně a spolehlivě. Neurofyziologický systém umožňuje velké množství různých 

mechanizmů na různých úrovních k dosažení stabilních pozic a pohybů. Od mechanické 

tuhosti svalových a šlachových tkání po ztuhlost vyvolanou svalovými reflexy 

s krátkými a dlouhými smyčkami až k dobrovolnému zásahu na základě vjemových 

informací (Wei et al., 2008). 

2.2.4.1 Klinické hodnocení dynamické posturální stability 

 Dynamickou posturální stabilitu můžeme hodnotit subjektivně při chůzi, 

vstávání, sedání a dalších. To však není přesné a nelze hodnocení příliš porovnat (Véle, 

2012). Existuje velké množství standardizovaných klinických testů, níže jsou uvedeny 

pouze ty nejběžněji využívané. Klinické testy nejsou příliš vhodné na hodnocení 

dynamické posturální stability u sportovců, využívají se zejména v klinice 

a k hodnocení rizika pádu. 

• Berg Balance Scale  

 Tento test hodnotí jak dynamickou rovnováhu, tak slouží k posouzení rizika 

pádu. Test obsahuje 14 činností, při kterých se měří schopnost udržení rovnováhy. První 

činností je ze sedu se postavit, pak stoj bez opory, sed bez opory, ze stoje se posadit, 

transfer, stoj se zavřenýma očima, stoj s chodidly u sebe, natažení se vpřed s nataženou 

rukou, zvednutí objektu z podlahy, otočením se podívat za sebe, otočení o 360°, střídavé 

umístění nohy na stoličku, stoj s jednou nohou před druhou a stoj na jedné noze (Ricard, 
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2014). Skóre je od 0 do 4 bodů u každé aktivity podle provedení a celkem je tedy 

možné získat 56 bodů. Pacient, který dosáhne 41 bodů až maximum je hodnocen jako 

zcela nezávislý v rámci rovnováhy. Téměr každý kdo má pod 40 bodů je považován 

za osobu s rizikem pádu (Berg et al., 1989; Berg et al., 1992; Ungvarsky, 2018). 

• Timed Up and Go Test 

 Test hodnotí statickou i dynamickou rovnováhu. Testovaný sedí na židli a má 

za úkol vstát ujít tři metry, otočit se a vrátit se zpět na židli a posadit se. Testovanému je 

měřen čas, za který vše zvládne. Pokud vše trvá déle než 15 vteřin značí to riziko pádu 

u testovaného (Mathias et al., 1986; Podsiadlo a Richardson, 1991). 

• Dynamic Gait Index 

 Tento test byl navržen tak, aby vyhodnocoval dynamickou rovnováhu při chůzi, 

obsahuje osm činností, které vyžadují, aby účastníci udržovali rovnováhu při běžné 

chůzi a chůzi s různými situacemi, např. změnou rychlosti, otočením hlavy, překážkami, 

otočením a schody. Každá položka je hodnocena od 0 do 3 bodů a maximum bodů je 

tedy 24 (Alghadir et al., 2018). 

2.2.4.2 Přístrojové hodnocení dynamické posturální stability 

 Jednou z nejpřesnějších metod je počítačová dynamická posturografie, ta byla 

vynalezena v roce 1980 panem Nashnerem (Ferber-Viart et al., 2007). "Počítačové 

posturografické vyšetření představuje objektivizační přístrojovou metodu k analýze 

posturální kontroly za statických i dynamických podmínek. Dynamická posturografie 

umožňuje velmi detailní kvantitativní měření parametrů funkční adaptace na narušené 

podmínky posturální kontroly" (Kolářová et al., 2011). Posturografie využívá silovou 

plošinu, která měří působiště reakční síly, tedy center of pressure (COP). Z COP 

se přepočítává projekce těžiště do opěrné plochy, což je center of gravity (COG) 

(Míková, 2007). 

• NeuroCom SMART EquiTest 

 Jednou z metod měření dynamické posturální stability je NeuroCom, který 

se řadí mezi metodu počítačové dynamické posturografie. Je standardem pro hodnocení 

a léčbu pacientů s problémy s rovnováhou, závratí a pohyblivostí. Přístroj obsahuje 

několik testů se senzorickou, motorickou a adaptační složkou, společně kvantifikují 
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a identifikují senzorické a motorické funkce podílející se na řízení rovnováhy 

a při různých podmínkách úkolů (Natus Medical Incorporated, 2013).  

 

Obrázek č. 5: NeuroCom (Natus Medical Incorporated, 2013) 

• The Biodex Balance System SD 

 Tento systém umožňuje hodnotit schopnost testovaného udržet dynamickou 

jednostrannou nebo oboustrannou posturální stabilitu na statickém nebo nestabilním 

povrchu a zároveň jeho neuromuskulární kontrolu uzavřených řetězců. Během testů 

umožňuje přístroj vizuální zpětnou vazbu testovaného kontrolovat si své těžiště. Biodex 

poskytuje validní a spolehlivý objektivní měřítko schopnosti pacienta udržet rovnováhu 

na stabilním nebo nestabilním povrchu (Biodex Medical Systems).  

• Single-Leg-Stance test 

 Tento test je používán často doktory k hodnocení posturální nestability 

u sportovců s poraněním dolní končetiny. Principem je způsob výpočtu času 

do stabilizace po dopadu pomocí speciální desky k vyhodnocení dynamické posturální 

stability. Test je měřen během skokového stabilizačního manévru, což je dynamický 

úkol, který vyžaduje rychlé zpomalení dolní končetiny pro stabilizaci těla během 

dopadu. Tento manévr je používán v několika sportech, jako je volejbal, basketbal, 

lyžování nebo tenis. Mohl by být použit jako informace pro sportovce po zranění, zda 

už je připraven na návrat ke sportu a zda je schopen základní dynamické posturální 

stabilizace. Schopnost rychlé stabilizace po dopadu může pomoci ke snížení rizika 

zranění (Ross a Guskiewicz, 2003). 
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• Index dynamické posturální stability 

 Jednou z dalších metod je Index dynamické posturální stability, který je založen 

na předchozích hodnoceních stoje na jedné dolní končetině a skoku na jedné dolní 

končetině s předpokladem, že dynamická posturální stabilita závisí na kinematice dolní 

končetiny při dopadu a na vzorcích svalové aktivace a excentrické kontrole. Testování 

probíhá formou skoku z místa 70 cm před měřící deskou oběma nohama s dotekem 

jedné ruky značky umístěné nad hlavou v 50 % maximálního svislého skoku 

testovaného jedince. Testovaný dopadá na jednu testovanou dolní končetinu a snaží 

se co nejdříve stabilizovat a udržet tak rovnováhu po dobu deseti vteřin s rukama v boku 

se vzpřímenou hlavou. Testovaný si může vyzkoušet kolik pokusů chce, aby se cítil 

pohodlně a před testem má dvě minuty odpočinku, aby se zabránilo únavě (Wikstrom 

et al., 2005). 

2.2.5 Stabilizační možnosti v tenise  

 Tenis stejně jako jiné sporty krom fyziologických faktorů jako je aerobní 

a anaerobní kapacita vyžaduje i schopnost statické a dynamické rovnováhy, obratnost, 

rychlost, svalovou sílu, vytrvalost, schopnost rychlé změny směru, dynamickou 

posturální kontrolu a flexibilitu (Groppel a Roetert, 1992; Samson, 2005). Tyto 

schopnosti zároveň vyžadují aktivaci hlubokého stabilizačního systému. Hluboký 

stabilizační systém se významně podílí na posturální kontrole, na zajištění statické 

i dynamické rovnováhy (Samson, 2005). Ať posturální stabilita statická 

nebo dynamická, obě jsou potřeba jak k výkonu, tak k prevenci zranění pohybového 

aparátu. Díky tréninku a neustálému opakování specifických pohybů si hráč vytváří, 

upravuje a fixuje posturální strategie (Zemková, 2009; Zemková, 2011). Často hráč 

nemá dostatek času na vytvoření optimálního postavení k odehrání míčku, a tak provádí 

úder v nestabilní pozici, kde je kladen důraz na statickou a dynamickou rovnováhu 

hráče. Proto musí být součástí tréninku každého závodního hráče i kondiční příprava, 

která obsahuje rozvoj a udržení statické a dynamické rovnováhy (Vágner, 2016). 

 Stabilita je v tenise velice důležitá, zejména kvůli množství doskoků, obratů 

výpadů, rychlých startů a změn směru. Během podání dochází k pohybu i na horní 

končetině, která nedrží raketu. Ta při podání udržuje tělo v optimální pozici 

a rovnovážné stabilizované poloze. K rovnovážnému vyrovnání horní a dolní části těla 

slouží správně provedený kinematický řetězec. Podání je specifické v tom, že udržení 



30 

 

celkové rovnováhy a stability těla musí být jak během letové fáze a také přímo 

v momentě zasažení míče raketou (Psalman, 2014). 

 Hluboký stabilizační systém, korzet nebo v angličtině se také nazývá jako "core 

stability" nebo "muscular box" je také často označován jako stabilita středu těla, což je 

místo kde se nachází těžiště těla a odkud začíná veškerý pohyb. Tento systém zahrnuje 

páteř, kyčle, pánev, břišní struktury, svaly trupu a pánve zodpovědné za stabilitu páteře. 

Horní hranicí tohoto sytému je bránice a spodní hranici tvoří pánevní dno (Di Giacomo 

et al., 2016). Do systému také patří spodina dutiny ústní a ploska nohy, se kterými 

pánevní dno a bránice úzce spolupracují (Jiránková, 2013). V oblasti břicha sem patří 

m. transversus abdominis, mm. obliqui interni a externi a m. rectus abdominis, společně 

při kontrakci zvyšují nitrobřišní tlak a stabilizují tak páteř, kde také spolupracují 

mm. multifidi, tedy hluboké svaly zádové a také povrchové svaly zádové. Všechny 

segmenty dohromady utváří centrum funkčního pohybového vzorce (Kibler et al., 2006; 

Myers a Kibler, 2019).  

Souhra výše zmíněných svalů musí mít určitou rovnováhu, aby došlo 

k optimálnímu zvýšení nitrobřišního tlaku. Dohromady umožňují ochranu a také 

prevenci poranění páteře. Využití nitrobřišního tlaku umožňuje napřímení páteře 

a současně i její oporu (Kolář et al., 2012). Hluboký stabilizační systém zajišťuje 

optimální produkci, přesun a kontrolu síly přenesené z centra na končetiny skrz 

stabilizační pozici a pohyb trupu. Současně zahrnuje několik složek včetně koordinace, 

síly a vytrvalosti. Správná funkce hlubokého stabilizačního systému zajišťuje prevenci 

poškození pohybového aparátu a současně zlepšení fyzické výkonnosti, neboť zajišťuje 

stabilizaci a ochranu páteře zejména proti zátěži, udržuje optimální vzpřímené postavení 

hlavy, páteře a pánve vůči sobě, tedy neutrální stabilizační pozici. V tomto případě pak 

dochází k ideální koordinaci svalů, a tak k optimálnímu nastavení a zatížení kloubů. 

Zároveň další funkcí tohoto systému je regulace nitrobřišního hydrostatického tlaku, 

čímž dochází ke stabilizaci páteře a pevnému propojení hrudníku a pánve. Bez této 

stabilizace není možná izolovaná hybnost končetin, což je rozhodující ve sportu (Kibler 

et al., 2006; Sȍǧȕt, 2016; Kolář et al., 2012). 

 Rychlé pohyby mohou být vnímány jako posturální poruchy, a to díky pohybem 

vyvolané změně těžiště těla nebo vyvoláním dynamické síly na ostatních kloubech. 

Přenos sil a točivých momentů končetin je primární důvod posturálních poruch (Aruin 

a Latash, 1995). Tenis i jakýkoli jiný sport vyžadují velmi přesnou posturální kontrolu, 
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vzhledem k vyvinuté rychlosti a síle je precizní provedení pohybu důležitým faktorem 

v prevenci poranění pohybového aparátu a v efektivitě sportovce (Zemková, 2011). 

  

  



32 

 

3 Cíl práce, úkoly práce, výzkumná otázka a hypotézy 

3.1 Cíle a úkoly práce 

 Cílem práce je zhodnotit posturální dynamickou stabilitu u tenistů a tenistek 

závodně hrajících s umístěním v českém tenisovém žebříčku a porovnat ji s posturální 

dynamickou stabilitou u populace, která se tenisu nevěnuje. Dalším cílem je zhodnotit 

rozdíly dynamické posturální stability u tenistů a tenistek. 

 Diplomová práce zahrnuje několik úkolů k tomu, aby byl co nejefektivněji 

naplněn cíl práce. Tyto úkoly níže zmiňuji v bodech. 

1. Shromáždění dostupné literatury s problematikou dynamické posturální stability 

a jejího hodnocení  

2. Prostudování dostupných studií s problematikou dynamické posturální stability 

a tenisu  

3. Změření dynamické posturální stability tenistů 

4. Zhodnocení dynamické posturální stability tenistů 

5. Porovnání dynamické posturální stability tenistů s populací, která se tenisu 

nevěnuje 

6. Vyhodnocení a interpretace získaných dat 

7. Vytvoření diskuze, konfrontace stanovených hypotéz, zhodnocení experimentu 

3.2 Výzkumné otázky 

 Tenis je sport, který vyžaduje velmi dobrou stabilitu a nároky na ni. Vzhledem 

k tomu stanovuji tyto výzkumné otázky: 

1. Jak se liší dynamická posturální stabilita hodnocená testy: The Motor Control 

Test, The Sensory Organization Test, The Limits of Stability, The Adaptation 

Test, The Rhythmic Weight Shift, The Unilateral Stance a The Weight Bearing 

Squat na přístroji NeuroCom SMART EquiTest u skupiny tenistů/tenistek 

a populace nehrající tenis? 

2. Jak se liší úroveň dynamické posturální stability u tenistů a tenistek? 

3. Jak se liší dynamická posturální stabilita na pravé dolní končetině a levé dolní 

končetině ve vztahu k pravorukým/levorukým hráčům v testu The Sensory 

Organization Testu? 
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3.3 Hypotézy 

 Vzhledem k cílům a teoretickým východiskům byly stanoveny tyto tři hypotézy: 

1. Předpokládám, že dynamická posturální stabilita hodnocena testem The Motor 

Control Test na přístroji NeuroCom SMART EquiTest u tenistů/tenistek je 

statisticky významně lepší než dynamická posturální stabilita u populace 

nevěnující se tenisu. 

2. Předpokládám, že dynamická posturální stabilita hodnocena testem The Sensory 

Organization Test na přístroji NeuroCom SMART EquiTest u tenistů/tenistek je 

statisticky významně lepší než dynamická posturální stabilita u populace 

nevěnující se tenisu. 

3. Předpokládám, že dynamická posturální stabilita hodnocena testem The Limits 

of Stability na přístroji NeuroCom SMART EquiTest u tenistů/tenistek je 

statisticky významně lepší než dynamická posturální stabilita u populace 

nevěnující se tenisu. 

4. Předpokládám, že dynamická posturální stabilita hodnocena testem 

The Adaptation Test na přístroji NeuroCom SMART EquiTest u tenistů/tenistek 

je statisticky významně lepší než dynamická posturální stabilita u populace 

nevěnující se tenisu. 

5. Předpokládám, že dynamická posturální stabilita hodnocena testem 

The Rhythmic Weight Shift na přístroji NeuroCom SMART EquiTest 

u tenistů/tenistek je statisticky významně lepší než dynamická posturální 

stabilita u populace nevěnující se tenisu. 

6. Předpokládám, že dynamická posturální stabilita hodnocena testem 

The Unilateral Stance na přístroji NeuroCom SMART EquiTest 

u tenistů/tenistek je statisticky významně lepší než dynamická posturální 

stabilita u populace nevěnující se tenisu. 

7. Předpokládám, že dynamická posturální stabilita hodnocena testem The Weight 

Bearing Squat na přístroji NeuroCom SMART EquiTest u tenistů/tenistek je 

statisticky významně lepší než dynamická posturální stabilita u populace 

nevěnující se tenisu. 

8. Předpokládám, že dynamická posturální stabilita hodnocena testy: 

The Adaptation Test, The Rhythmic Weight Shift a The Unilateral Stance 
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na přístroji NeuroCom SMART EquiTest u tenistů je statisticky významně lepší 

než u tenistek.  

9. Předpokládám, že dynamická posturální stabilita hodnocena testem The Sensory 

Organization Test, přesněji výpočet z COG Alignment (projekce těžiště těla 

do kvadrantů) na přístroji NeuroCom SMART EquiTest bude statisticky 

významně převažovat na levé dolní končetině u tenistů/tenistek hrajících pravou 

rukou a na pravé dolní končetina u tenistů/tenistek hrajících levou rukou. 
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4 Metodika práce 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru 

 Do experimentu bylo vybráno 24 tenistů (n=24) podle níže uvedených kritérií 

a ti byli rozděleni do dvou skupin (n=12/n=12) podle pohlaví na ženy a muže, vznikla 

tak kombinovaná experimentální skupina. V experimentální skupině bylo celkem 17 

tenistů hrajících pravou horní končetinou (n=17) a 7 tenistů hrajících levou horní 

končetinou (n=7). Podmínkou experimentu byla věková kategorie probandů, která 

se pohybovala od 19 do 25 let a výběr probandů byl záměrný na mou žádost. Jednalo 

se o sportovce jak muže, tak ženy závodně hrající tenis a současně s umístěním 

v českém tenisovém žebříčku. Další podmínkou bylo, že tito sportovci absolvují 

minimálně 1 hodinu tenisu týdně. Do projektu nesměli být zařazeni sportovci 

s ortopedickým, neurologickým či jiným akutním onemocněním. 

 Každý z testovaných byl před samotným měřením seznámen s průběhem 

testování. Všichni testovaní podepsali informovaný souhlas, ve kterém je uvedeno, 

že rozumí průběhu měření a souhlasí se zpracováním naměřených dat do této diplomové 

práce. Informovaný souhlas byl schválen etickou komisí a je přiložen k této práci. 

Testované osoby byly měřeny v období od května do září 2019.  

Kontrolní skupina sestávala ze zdravé populace, víceméně ze studentů FTVS, 

kteří nehrají tenis. Celkem skupina obsahovala 48 osob (n=48), z toho 24 mužů (n=24) 

a 24 žen (n=24) ve věkovém rozmezí 20 až 29 let.  

Tabulka č. 1: Parametry experimentální a kontrolní skupiny 

 
Experimentální skupina (n=24) Kontrolní skupina (n=48) 

Muži (n=12) Ženy (n=12) Muži (n=24) Ženy (n=24) 

Průměrný věk (roky) 
22,9 22,5 25,1 25,4 

22,7 25,3 

Průměrná výška (cm) 
183,1 166,5 182,4 165,9 

174,8 174,1 

Průměrná hmotnost (kg) 
76,6 61,3 78,2 61,1 

68,9 69,7 

Průměrné BMI 
22,8 22,1 23,5 22,2 

22,5 22,8 

Průměrný výkon (počet 

hodin tenisu v týdnu) 

6,2 3,7 0 0 

5 0 
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Tabulka č. 2: Parametry tenistů hrajících pravou a levou horní končetinou 

 
Experimentální skupina (n=24) 

Pravá horní končetina (n=17) Levá horní končetina (n=7) 

Průměrný věk (roky) 
22,9 22,3 

22,7 

Průměrná výška (cm) 
174,5 175,4 

174,8 

Průměrná hmotnost (kg) 
69,7 67 

68,9 

Průměrné BMI 
22,7 21,7 

22,5 

Průměrný výkon (počet 

hodin tenisu v týdnu) 

4,8 5,6 

5 

 

4.2 Zpracování teoretických východisek 

 Teoretická východiska diplomové práce byla vytvořena na základě dostupných 

informací v českých, ale zejména zahraničních literárních a online zdrojů z dostupných 

publikací vzhledem k problematice dynamické posturální stability a jejího hodnocení. 

Součástí teoretické části jsou i důležité informace ohledně tenisu, zabývám se zejména 

biomechanikou a kineziologií tenisových úderů, fyziologií tenisu a nejčastějšími úrazy 

v tomto sportu. 

4.3 Použité metody 

 Experiment probíhal v Kinesiologické laboratoři katedry fyzioterapie 

na UK FTVS pomocí měřicího systému NeuroCom. Technické vybavení laboratoře 

se v průběhu měření neměnilo a všichni probandi podstoupili měření dynamické 

posturální stability a vyšetření stoje na jedné dolní končetině. Celé měření trvalo 

přibližně hodinu a během jednoho měření byl přítomen vždy pouze jeden proband. 

Měření začínalo instruktáží probandů s vybavením laboratoře a průběhem měření. Dále 

testovaný podepsal informovaný souhlas a následně byla odebrána anamnestická data. 

Při zjištění kontraindikace nebyl proband k měření vybrán. 

 Probandi byli měřeni naboso v pohodlném oblečení, většinou triko a kraťasy 

nebo elasťáky neomezující pohyb. Před samotným měřením na NeuroComu tedy 

proběhlo odebrání anamnézy, vyšetření stoje na jedné dolní končetině a změření výšky 

a váhy pacienta. Poté byl vyzván k vstupu na NeuroCom a následně zajištěn 

bezpečnostními popruhy přístroje. Pozice dolních končetin byla nastavena podle 
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manuálu. Po úvodním nastavení do správné výchozí pozice, bylo provedeno samotné 

měření sedmi testů: The Motor Control Test, The Sensory Organization Test, 

The Limits of Stability, The Adaptation Test, The Rhythmic Weight Shift, 

The Unilateral Stance a The Weight Bearing Squat. Testy byli měřeny v daném pořadí 

u všech probandů se stejným sledem.  

4.3.1 NeuroCom SMART EquiTest 

 NeuroCom SMART EquiTest systems hodnotí klidný stoj na místě, schopnost 

dobrovolného pohybu, když člověk chce, schopnost automatické reakce na vnější 

výzvy, znovu získání klidného stoje a schopnost vykonávat tyto úkoly za různých 

podmínek prostředí. Měřenými hodnotami je center of force, tedy každý kontakt těla 

s podložkou a měření síly v místě tohoto dotyku, při stoji na obou dolních končetinách 

je centrum síly mezi nohama. Dále se měří center of fravity, síla působící na každou 

část těla, součtem těchto sil je váha těla a toto centrum najdeme u stojícího člověka 

přibližně v dolní části břicha. Center of mass je další hodnotou, kterou přístroj snímá, 

u těles nacházejících se na zemi je centrum hmoty stejné jako COG. Center of pressure 

je síla působící na těleso v kontaktu s nosnou plochou dělenou plochou doteku. Osoba 

stojící na opěrné ploše má COF a COP stejné, ke změně dochází při pohybu. Úhel mezi 

svislou přímkou vzhůru od středu plochy opory nohou a druhou linií vycházející 

ze stejného bodu k centru gravitace. Zároveň lze z hodnot určit maximální anteriorní, 

posteriorní a laterální úhly, kterých lze dosáhnout bez pádu, pokud jsou tyto úhly 

překročeny dochází ke kroku nebo zachycení se jako prevence pádu nebo dochází 

rovnou k pádu (Natus Medical Incorporated, 2013). 

 Během testování je důležitý bezpečnostní postroj pro testovaného z důvodu 

prevence pádu či úrazu. Testovaný stojí na plošině, která se u některých testů pohybuje 

a zároveň snímá sílu, u některých testů se pak hýbe i vizuální okolí přístroje (Natus 

Medical Incorporated, 2014).  

4.3.1.1 The Motor Control Test  

 Přístroj nabízí několik testů jako je The Motor Control Test (MCT) hodnotící 

schopnost rychlého návratu testovaného po neočekávaném zevním vyrušení. Test je 

prováděn pomocí pohybu plošiny směrem vpřed a vzad, což vyvolává automatickou 

posturální reakci. Nejprve dochází k pohybu vzad a pak k pohybu vpřed celkem třikrát, 

a to v každém rozsahu pohybu plošiny. Pohyb plošiny je v obou případech stupňován 
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od nejmenšího po největší (S – small, M – medium, L – large) a tento rozsah posunu je 

stanoven přístrojem podle tělesné výšky testovaného (Natus Medical Incorporated, 

2013; Natus Medical Incorporated, 2014). 

 Tento test poskytuje 3 hodnocení, Amplitude Scaling, Latency a Weight 

Symmetry. Amplitude Scaling hodnotí aktivní silovou odpověď, tedy reakční sílu 

odpovědi na pohyb plošiny v Newtonech. Latency udává čas v milisekundách 

od počátku pohybu plošiny po motorickou odpověď testovaného, je to vlastně první 

odpor proti posunu plošiny a je měřen pro obě dolní končetiny jednotlivě. Weight 

Symmetry hodnotí rozložení tělesné hmotnosti na dolních končetinách během 

motorické odpovědi. Dále přístroj poskytuje Composite, což je celkový čas (ms) reakce 

ze všech měření (Natus Medical Incorporated, 2013; Natus Medical Incorporated, 

2014). 

4.3.1.2 The Sensory Organization Test 

 The Sensory Organization Test (SOT) identifikuje použití senzorických systémů, 

které používáme k posturální kontrole a jejich interakci, jde o systém somatosenzorický, 

vizuální a vestibulární. Tento test současně izoluje a kvantifikuje poruchy v použití 

těchto systémů v souvislosti s rovnováhou a také kvantifikuje poruchy schopnosti 

vybrat vhodnou strategii pohybu a přesné vyrovnání těžiště (Natus Medical 

Incorporated, 2014).  

 Test zahrnuje celkem šest různých situací, kdy každý trvá zhruba 20 sekund. 

První testovaná situace (COND1) probíhá s otevřenýma očima, stabilním prostředím 

i oporou. Druhá testovaná situace (COND2) je obdobná, ale oči jsou zavřené. Třetí 

situace (COND3) se testuje s otevřenýma očima, nestabilním prostředím a na stabilní 

opoře. Čtvrté testování (COND4) probíhá s otevřenýma očima, stabilním prostředím 

a na nestabilní opoře. U pátého testování (COND5) jsou oči zavřené je stabilní prostředí 

a nestabilní opora. U šestého testu (COND6) jsou oči otevřené a prostředí i opora jsou 

nestabilní. První tři testy poskytují zejména somatosenzorický vstup, test čtvrtý hlavně 

vizuální vjem a 5. s 6. testem vstup vestibulární (Natus Medical Incorporated, 2013). 

 The Sensory Organisation Test vyhodnocuje Equilibriun score, Strategy 

Analysis, Composite Score, COG Alignment a Sensory Analysis. Equilibrium Score 

porovnává výchylky těžiště těla v sagitální rovině při stanovené teoretické hranici 

maximálního posunu na 12,5°. Rozptyl je hodnocen na škále od 100 %, tedy bez posunu 
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těžiště až po 0 %, což značí pád. Strategy Analysis říká, kde probíhá převážně strategii 

pohybu, zda v kyčelním kloubu nebo v hlezenním kloubu. Composite Score udává 

přítomnost problému s kontrolou rovnováhy na základě průměru Equilibrium Score 

všech šesti testů. COG Alignment je projekce těžiště těla na začátku jednotlivých testů, 

hodnoty jsou uvedeny pro osu x a y a lze z něj vypočítat projekci těžiště těla 

do jednotlivých kvadrantů. Tyto hodnoty jsou označovány jako COG1 až COG6 podle 

jednotlivých testů SOT. Sensory Analysis říká, jak testovaný umí využít vstup 

z vizuálního, vestibulárního a somatosenzorického systému k udržení rovnováhy 

(Karšayová, 2019; Natus Medical Incorporated, 2013; Natus Medical Incorporated, 

2014).  

4.3.1.3 The Limits of Stability 

 Maximální vzdálenost náklonu těla neboli úmyslné přenesení váhy v daném 

směru bez ztráty rovnováhy kvantifikuje test The Limits of Stability (LOS). Test 

využívá zobrazení centra gravitace (COG) v reálném čase na obrazovce před 

probandem, který se snaží přenést váhu do osmi vyznačených směrů bez zvednutí 

jakékoliv části chodidel z podložky. Proband je testován ve směru dopředu, doprava 

dopředu, doprava, dozadu doprava, dozadu a pak vše doleva, pro představu je to 

kružnice s vyznačenými směry po 45°. Test začíná zvukovým signálem, pak se pacient 

snaží přenést váhu do vyznačeného pole a setrvat tam 8 sekund, pak se může navrátit 

do výchozí pozice (Natus Medical Incorporated, 2014).  

Test měří Reaction Time (reakční doba pohybu), Movement Velocity (rychlost 

pohybu), Endpoint Excursion (konečná výchylka neboli vzdálenost pohybu, kam je 

schopen proband přesunout své těžiště), Maximal Excursion (maximální výchylka) 

a Directional Control (kontrola směru pohybu). (Natus Medical Incorporated, 2014). 

4.3.1.4 The Adaptation Test  

The Adaptation Test (ADT) vyhodnocuje schopnost probanda minimalizovat 

zhoupnutí a znovu získání rovnováhy po povrchové nerovnosti a neočekávaných 

změnách způsobených změnou sklonu povrchu. Test probíhá celkem pětkrát, vždy 

dochází ke stejné změně sklonu plošiny a to tak, že se pohybují špičky dolu a paty 

nahoru a pak opět 5 měření v opačné situaci, tedy paty dolu a špičky nahoru. Program 

měří adaptivní proces výpočtem kyvné energie, tedy síly vytvořené proti podložce 

během každého pokusu (Natus Medical Incorporated, 2014). 
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4.3.1.5 The Rhythmic Weight Shift 

 Test The Rhythmic Weight Shift (RWS) byl využit ke zhodnocení schopnosti 

probanda rytmicky přemístit své centrum gravitace zleva doprava a pak i zepředu 

dozadu mezi dvěma cíli. Test je měřen ve třech odlišných rychlostech, pomalé (S – 

slow, 3 sec/trans), střední (M – moderate, 2 sec/trans) a rychlé (F – fast, 1 sec/trans). 

Test zaznamenává Directional Control (řízení směru pohybu v procentech při určitém 

směru a odlišné rychlosti) a On-Axis Velocity (průměrná rychlost přesunu COG 

dosažená ve specifikovaném směru) (Natus Medical Incorporated, 2014). 

4.3.1.6 The Unilateral Stance 

 The Unilateral Stance (US) kvantifikuje kontrolu rovnováhy, schopnost udržení 

rovnováhy pacienta stojícího na jedné dolní končetině s otevřenýma a následně 

se zavřenýma očima. Test je měřen s otevřeným očima třikrát na jedné dolní končetině 

a následně třikrát na druhé a stejně tak i s očima zavřenýma. Test poskytuje zejména 

Mean COG Sway Velocity při otevřených a při zavřených očích, tedy průměrné 

vychýlení centra gravitace (°/s) (Natus Medical Incorporated, 2014). 

4.3.1.7 The Weight Bearing Squat 

 The Weight Bearing Squat posuzuje množství a symetrii hmotnosti těla nesené 

na každé dolní končetině (procentuální rozložení tělesné hmotnosti na pravé a levé dolní 

končetině). Test je měřen při vzpřímeném stoji, kdy je 0° v kolenních kloubech, pak 

při podřepu, kdy je úhel v kolenním kloubu 30°, pak 60° a nakonec ve dřepu s pravým 

úhlem v kolenním kloubu (Natus Medical Incorporated, 2014). 

4.4 Sběr dat – časový rozvrh, vedení a podmínky sběru 

 Anamnéza byla odebrána formou rozhovoru, kdy tazatel klade otázky účastníku 

výzkumu a zároveň je shromažďuje. Stoj na jedné dolní končetině byl hodnocen pouze 

pohledem neboli kvalitativním pozorováním a samotné testování proběhlo formou 

měření na dynamickém posturografu, přístroji zvaném NeuroCom. Data z jednotlivého 

měření byla zaznamenána v počítači pomocí NeuroCom Balance Manager software.  

4.5 Analýza dat – statistické zpracování dat 

 Naměřená data byla během testování ukládána přímo v programu NeuroCom 

Balance Manager Software. Následně byla data statisticky zpracována v Microsoft 

Excel 2016. U naměřených dat byl vždy určen průměr a směrodatná odchylka. Následně 
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byla testována normalita rozložení dat pomocí Shapiro-Wilk Testu, zhodnocení 

parametrů a určena statistická metoda. Na základě rozložení dat byl vybrán a proveden 

párový test. Pro data, která nebyla normálně rozložena byl využit Mann-Whitney Test 

a pro data normálně rozložena byl zvolen t-test, kde výpočet obsahoval 2 výběry 

s různým rozptylem. Hladina statistické významnosti byla určena jako α=0,05 

pro vyhodnocení obou testů. Klinická významnost hodnotí efekt mezi 2 nezávislými 

proměnnými a je určena Cohenovým d. Naměřená data a výsledky byly zpracovány 

do tabulek pro přehlednou publikaci v této práci (Karšayová, 2019).   
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5 Výsledky 

 V této části práce jsou statisticky zpracována naměřená data, přehledně jsou zde 

v tabulkách uvedené výsledky a jejich porovnání. P-hodnota splňující podmínku 

p≤0,05, tedy hodnota nepřekračující již výše uvedenou a dopředu nastavenou hladinu 

statistické významnosti α=0,05, je v tabulkách tučně zvýrazněna. Zároveň je také tučně 

označena klinická významnost, tedy effect size (ES) jako Cohenovo d, kdy je malá 

klinická významnost, pokud je ES <0,20, střední klinická významnost při ES = 0,50 

a velká klinická významnost, pokud je ES ˃ 0,80 (Kinkorová et al., 2017). 

5.1 Výsledky The Motor Control Testu 

Tabulka č. 3: The Motor Control Test 

Back  

translation 

Experimentální skupina (n=24) Kontrolní skupina (n=48) 

P-

hodnota ES Průměr (SD) 

Medián  

(min - max) Průměr (SD) 

Medián  

(min - max) 

Latency SL  

(ms) 132,5 (8,46) 

130  

(120-150) 131,04 (13,87) 

130  

(100 - 150) 0,93* 0,11 

Latency SR  

(ms) 133,33 (10,07) 

130  

(120 - 160) 136,88 (19,14) 

140  

(110 - 210) 0,43* 0,21 

Latency ML  

(ms) 125,21 (11,37) 

120  

(100 - 140) 126,81 (13,22) 

130  

(100 - 170) 0,74* 0,12 

Latency MR  

(ms) 127,08 (13,66) 

130  

(100 - 160) 124,38 (14,12) 

120  

(90 - 170) 0,4* 0,19 

Latency LL  

(ms) 124,79 (8,65) 

120  

(110 - 150) 122,88 (8,06) 

120  

(110 - 140) 0,42* 0,23 

Latency LR  

(ms) 123,04 (11,2) 

120  

(110 - 150) 121,29 (11,41) 

120  

(100 - 170) 0,54* 0,15 

Front 

translation   

Latency SL  

(ms) 138,25 (16,05) 

140  

(110 - 170) 135,52 (13,77) 

140  

(110 - 170) 0,45 0,18 

Latency SR  

(ms) 139,58 (13,66) 

140  

(120 - 170) 142,50 (23,08) 

140  

(100 - 220) 0,63* 0,14 

Latency ML  

(ms) 133,33 (14,03) 

130  

(110 - 170) 141,02 (31,69) 

130  

(110 - 260) 0,55* 0,28 

Latency MR  

(ms) 132,08 (12,5) 

130  

(120 - 160) 133,73 (22,73) 

130  

(100 - 230) 0,74* 0,08 

Latency LL  

(ms) 126,54 (6,98) 

130  

(120 - 140) 128,08 (14,82) 

130  

(100 - 200) 0,68* 0,12 

Latency LR  

(ms) 130 (8,34) 

130  

(110 - 140) 132,77 (27,34) 

130  

(110 - 240) 0,22* 0,12 

Composite 128,04 (7,11) 

128  

(116 - 139) 128,35 (9,38) 

128  

(116 - 165) 0,8* 0,03 
SL small left, SR small right, ML medium left, MR medium right, LL large left, LR large right, SD 

směrodatná odchylka, * testováno Mann-Whitney testem, ES (effect size) klinická významnost měřená 

Cohenovým d, tučné zvýraznění staticky významných hodnot 
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Výsledky MCT, kde byla porovnávána skupina experimentální s kontrolní 

neprokázaly žádné statisticky významné hodnoty viz. tabulka č. 3. Hodnocena byla 

hodnota Latency (čas (ms) od počátku pohybu plošiny po motorickou odpověď 

testovaného), kde motorická odpověď kontrolní skupiny byla nepatrně rychlejší u Back 

tranlation a naopak pomalejší u Front translation než u experimentální skupiny. 

5.2 Výsledky The Sensory Organization Testu 

 V tabulce č. 4 jsou přehledně znázorněna naměřená a statisticky zpracovaná data 

jednotlivých částí SOT testu. Statisticky významné parametry najdeme 3, kdy 

Somatosenzory ratio má p-hodnotu 0,04 a experimentální skupina je tedy lepší 

než kontrolní. COND1, tedy testování stoje s otevřenýma očima se stabilním prostředím 

i oporou má p-hodnotu 0,03. COND4, tedy testování stoje s otevřenýma očima, 

stabilním prostředím a na nestabilní opoře má střední klinickou významnost ES 0,52 

a zároveň relativně nízkou p-hodnotu 0,07. V testování COND1 a COND4 byla 

kontrolní skupina lepší než skupina experimentální, v COND2, 3, 5 a 6 byla v průměru 

lepší experimentální skupina, ale nebyl u nich zjištěn statisticky významný rozdíl. 

Tabulka č. 4: The Sensory Organization Test 

  

Experimentální skupina (n=24) Kontrolní skupina (n=48)   

Průměr (SD) 

Medián  

(min – max) Průměr (SD) 

Medián  

(min – max) 
P-hodnota ES 

SOM 0,99 (0,01) 

1  

(0,94 - 1,03) 0,98 (0,02) 

0,98  

(0,93 - 1,03) 0,04* 0,4 

VIZ 0,9 (0,08) 

0,92  

(0,64 - 0,98) 0,92 (0,04) 

0,94  

(0,75 - 1) 0,34* 0,42 

VES 0,75 (0,07) 

0,75  

(0,61 - 0,88) 0,74 (0,08) 

0,76  

(0,51 - 0,9) 0,96* 0,08 

COMP 81,38 (4,01) 

82  

(72 - 87) 81,58 (4,21) 

83  

(70 - 90) 0,79* 0,05 

COND1 

(%) 93,79 (1,61) 

94,33  

(91 - 96,33) 94,49 (1,93) 

95  

(88,67 - 97,33) 0,03* 0,37 

COND2 

(%) 93,03 (1,83) 

93,33  

(87,67 - 95,67) 92,87 (2,32) 

93,33  

(86,67 - 96,33) 0,99* 0,07 

COND3 

(%) 92,49 (2,15) 

92,83  

(88 - 96) 91,61 (3,1) 

92,17  

(82,33 - 95,67) 0,36* 0,3 

COND4 

(%) 84,17 (7,94) 

87  

(60,67 - 92,33) 87,38 (5,07) 

87,83  

(71,33 - 93,33) 0,07* 0,52 

COND5 

(%) 70,31 (7) 

69,83  

(58,67 - 84) 70,08 (8,15) 

72,17  

(48,33 - 86) 0,7* 0,02 

COND6 

(%) 70,57 (8,04) 

71,83  

(47,67 - 82,33) 69,85 (10,45) 

71,67  

(39,33 - 86,67) 0,89* 0,07 
SOM Somatosenzory ratio, VIZ Visual ratio, VES Vestibular ratio, COMP Composite Score, COND 

Condition, SD směrodatná odchylka, * testováno Mann-Whitney testem, ES (effect size) klinická 

významnost měřená Cohenovým d, tučné zvýraznění staticky významných hodnot 
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 Z COG Alignment, tedy ze souřadnic těžiště těla na začátku jednotlivých testů 

SOT jsem vypočetla kvadrant, ve kterém bylo těžiště těla probanda. Byly počítány 

jednotlivé pokusy, tudíž v každém testu 3 pokusy každého probanda a ze všech dat 

z jednotlivých testů bylo vytvořeno procentuální zastoupení projekce těžiště těla 

do jednotlivých kvadrantů viz. obrázek č. 6. Tento postup jsem zvolila u všech testů 

SOT a porovnávala jsem jak skupinu experimentální s kontrolní, tak ve skupině 

experimentální probandy hrající pravou rukou a levou rukou, což znamená, že odraz 

při podání je u praváků z levé dolní končetiny a u leváků naopak a stejně tak se liší 

zatížení dolních končetin při úderech.  

Obrázek č. 6: Rozdělení kvadrantů 

V následujícím grafu je zřejmé, že u experimentální skupiny se COG1, 2 a 5 

pohybovalo ve II. kvadrantu, COG3 a 6 ve III. kvadrantu a COG4 zejména ve II. a III. 

kvadrantu viz. obrázek č. 7. U většiny testů se těžiště těla pohybovalo zejména v II. 

a III. kvadrantu. Toto procentuální zastoupení znamená, že se COG experimentální 

skupiny vyskytovalo převážně nalevo, což znamená větší zatížení levé dolní končetiny 

oproti pravé dolní končetině. 

I. II. 

III. 

x 

IV. 

y 
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Obrázek č. 7: Graf procentuálního zastoupení COG v kvadrantech na začátku 

jednotlivých testů SOT u experimentální skupiny (n=24) 

 Na obrázku č. 8 graf ukazuje, že se těžiště těla probandů kontrolní skupiny 

u všech testů kromě druhého pohybovala hlavně ve II. kvadrantu, kdežto COG2 byl 

nejvíce zastoupen v I. kvadrantu. Ve všech dílčích částech SOT je u kontrolní skupiny 

zřetelný výskyt COG zejména v I. a II. kvadrantu, kdy můžeme hodnotit výskyt těžiště 

tělesné hmotnosti převážně před tělem, tedy větší zatížení na špičkách dolních končetin 

a celkově více na levé dolní končetině. 

 

Obrázek č. 8: Graf procentuálního zastoupení COG v kvadrantech na začátku 

jednotlivých testů SOT u kontrolní skupiny (n=48) 

COG1 COG2 COG3 COG4 COG5 COG6

I. 23,61% 23,61% 25,00% 23,61% 29,17% 23,29%

II. 33,33% 36,11% 26,39% 27,78% 31,94% 28,77%

III. 29,17% 19,44% 30,56% 27,78% 25,00% 35,62%

IV. 13,89% 20,83% 18,06% 20,83% 13,89% 12,33%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%
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40,00%

COG1 COG2 COG3 COG4 COG5 COG6

I. 29,17% 34,03% 30,56% 25,69% 27,08% 25,00%

II. 33,33% 31,25% 38,89% 39,58% 39,58% 38,19%

III. 19,44% 22,92% 19,44% 22,92% 15,97% 21,53%

IV. 18,06% 11,81% 11,11% 11,81% 17,36% 15,28%

0,00%
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10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%
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 Obrázek č. 9 znázorňuje procentuální zastoupení COG společně všech dílčích 

testů SOT v kvadrantech u experimentální a kontrolní skupiny. Tento graf pouze 

přehledně potvrzuje předchozí 2 grafy. U experimentální skupiny se COG vyskytoval 

z 58,66 % vlevo (II. a III. kvadrant) a COG kontrolní skupiny se z 65,4 % vyskytoval 

před tělem (I. a II. kvadrant) a více vlevo (II. kvadrant). V případě obou skupin bylo 

nejmenší zastoupení COG ve IV. kvadrantu, tedy vpravo za tělem, respektive na pravé 

patě.  

 

Obrázek č. 9: Graf procentuální zastoupení COG společně všech dílčích testů SOT 

v kvadrantech u experimentální (n=24) a kontrolní skupiny (n=48) 

 Dále jsem porovnávala COG v experimentální skupině, přesněji tenisty hrající 

pravou horní končetinou a tenisty hrající levou horní končetinou. Obrázek č. 10 je graf, 

který obsahuje data tenistů hrajících pravou horní končetinou. COG1 a 2 převažuje 

v I. kvadrantu, COG3, 4 a 6 v III. kvadrantu a COG5 v I. a II. kvadrantu. U tenistů 

hrajících levou horní končetinou se COG vyskytoval u všech dílčích testů SOT vždy 

jednoznačně ve II. kvadrantu viz. obrázek č. 11. 

Experimentální skupina Kontrolní skupina

I. 24,71% 28,59%

II. 30,72% 36,81%

III. 27,94% 20,37%

IV. 16,63% 14,24%

24,71%

28,59%30,72%

36,81%

27,94%

20,37%

16,63%
14,24%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%
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Obrázek č. 10: Graf procentuálního zastoupení COG v kvadrantech na začátku 

jednotlivých testů SOT u tenistů hrajících pravou horní končetinou (n=17) 

 

 

Obrázek č. 11: Graf procentuálního zastoupení COG v kvadrantech na začátku 

jednotlivých testů SOT u tenistů hrajících levou horní končetinou (n=7) 

 Na obrázku č. 12 je zobrazeno porovnání COG společně všech dílčích testů SOT 

v kvadrantech u tenistů hrajících pravou horní končetinou a levou horní končetinou. 

U tenistů hrajících pravou horní končetinou nepatrně převažuje COG v III. kvadrantu, 

pak velice vyrovnaně v I. a II. kvadrantu. COG tenistů hrajících levou horní končetinou 

se jednoznačně v největším počtu vyskytuje v II. kvadrantu, tedy vlevo před tělem, 

respektive na levé špičce nohy a zbylé procentuální zastoupení COG v ostatních 

kvadrantech je velice vyrovnané. 

COG1 COG2 COG3 COG4 COG5 COG6

I. 33,33% 31,37% 25,49% 25,49% 29,41% 21,15%

II. 27,45% 25,49% 23,53% 25,49% 29,41% 25,00%

III. 27,45% 23,53% 33,33% 31,37% 25,49% 44,23%

IV. 11,76% 19,61% 17,65% 17,65% 15,69% 9,62%

0,00%
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45,00%
50,00%

COG1 COG2 COG3 COG4 COG5 COG6

I. 0,00% 4,76% 23,81% 19,05% 28,57% 28,57%

II. 47,62% 61,90% 33,33% 33,33% 38,10% 38,10%

III. 33,33% 9,52% 23,81% 19,05% 23,81% 14,29%

IV. 19,05% 23,81% 19,05% 28,57% 9,52% 19,05%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%
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Obrázek č. 12: Graf procentuální zastoupení COG společně všech dílčích testů SOT 

v kvadrantech u tenistů hrajících pravou horní končetinou (n=17) a levou horní 

končetinou (n=7) 

5.3 Výsledky The Limits of Stability 

 U LOS nevyšla žádná statisticky významná data viz. tabulka č. 5. Z hodnot je 

zřejmé, že průměrná reakční doba (RT) pohybu byla velice podobná u obou skupin, 

nepatrně kratší byla experimentální skupiny. Průměrná rychlost pohybu (MVL) byla 

nepatrně rychlejší také u experimentální skupiny, průměrná konečná výchylka (EPE) 

a maximální výchylka (MXE) byla větší u kontrolní skupiny a průměrná kontrola směru 

pohybu (DCL) byla nepatrně procentuálně vyšší u experimentální skupiny.  

Tabulka č.5: The Limits of Stability 

  

Experimentální skupina (n=24) Kontrolní skupina (n=48) 

P-hodnota ES Průměr (SD) 

Medián  

(min - max) Průměr (SD) 

Medián  

(min - max) 

RT (s) 0,71 (0,15) 

0,71  

(0,47 - 1) 0,72 (0,19) 

0,7  

(0,31 - 1,37) 0,7 0,09 

MVL (°/s) 4,82 (1,51) 

4,75  

(3,01 - 8,64) 5,09 (1,54) 

4,70  

(2,95 - 9,59) 0,4* 0,17 

DCL (%) 83,13 (5,64) 

83,94  

(69,25 - 92,50) 82,99 (5,99) 

84,31  

(62,38-92,38) 1* 0,02 

EPE (%) 80,03 (9,44) 

81,31  

(57,75 - 94,38) 82,1 (14,59) 

81,19  

(55,13 - 157,38) 0,72* 0,15 

MXE (%) 95,03 (4,7) 

95,19  

(81,13 - 104,88) 96,59 (5,2) 

97,38  

(84,63 - 113,5) 0,18* 0,3 
RT Reaction Time, MVL Movement Velocity, DCL Directional Control, EPE Endpoint Excursion, 

MXE Max Excursion, SD směrodatná odchylka, * testováno Mann-Whitney testem, ES (effect size) 

klinická významnost měřená Cohenovým d, tučné zvýraznění staticky významných hodnot 
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5.4 Výsledky The Adaptation Testu  

 V hodnocení ADT mezi experimentální a kontrolní skupinou nebyla statisticky 

významné rozdíly viz. tabulka č. 6, statisticky významné rozdíly jsou zřetelné 

při porovnání žen a mužů hrající tenis. Klinicky významný rozdíl byl u testu, kdy 

se pohybovaly špičky nohou nahoru a paty dolu, kde je hodnota Cohenova d 0,66 

viz. tabulka č. 7, tedy střední klinická významnost. V tomto případě byly ženy lepší 

než muži, protože při adaptivním procesu byla vyvinutá síla proti podložce nižší. 

Tabulka č. 6: The Adaptation Test 

  

Experimentální skupina (n=24) Kontrolní skupina (n=48) 

P-hodnota ES Průměr (SD) 

Medián  

(min - max) Průměr (SD) 

Medián  

(min - max) 

Toes up 61,08 (12,87) 

57,8  

(41,4 - 93,8) 64,54 (12,06) 

63,4  

(43,2 - 94) 0,26 0,28 

Toes Down 43,75 (6,38) 

44  

(33 - 58,2) 43,26 (6,28) 

41,7  

(32 - 59) 0,67* 0,07 
SD směrodatná odchylka, * testováno Mann-Whitney testem, ES (effect size) klinická významnost měřená 

Cohenovým d, tučné zvýraznění staticky významných hodnot 

 

Tabulka č. 7: The Adaptation Test tenis 

  

Ženy tenis (n=12) Muži tenis (n=12) 

P-hodnota ES Průměr (SD) 

Medián  

(min – max) Průměr (SD) 

Medián  

(min – max) 

Toes up 56,95 (9,89) 

56,2  

(41,4 - 72,6) 65,21 (14,54) 

57,8  

(50,8 - 93,8) 0,22* 0,66 

Toes down 42,65 (6,03) 

44,4  

(33 - 52,2) 44,86 (6,79) 

42,6  

(35,8 - 58,2) 0,4 0,34 
SD směrodatná odchylka, * testováno Mann-Whitney testem, ES (effect size) klinická významnost měřená 

Cohenovým d, tučné zvýraznění staticky významných hodnot 

 

5.5 Výsledky The Rhythmic Weight Shift 

 V tabulce č. 8, jsou uvedeny hodnoty testu RWS, kde jsem porovnávala 

experimentální skupinu s kontrolní. V tomto testu u OAV F-LR byla statisticky 

významná P-hodnotu 0,03 a také ES 0,74 (střední klinickou významnost). Zde byla 

experimentální skupina oproti kontrolní skupině lepší v průměrné rychlosti přenesení 

COG dosažené ve směru zleva doprava mezi 2 cíli při rychlosti 1 sec/trans. Průměrné 

hodnoty OAV byly skoro vždy u experimentální skupiny vyšší, tedy byla dosažená 

vyšší průměrná rychlost přesunu COG ve specifikovaném směru u experimentální 

skupiny než u kontrolní.  
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Tabulka č. 8: The Rhythmic Weight Shift 

  

Experimentální skupina (n=24) Kontrolní skupina (n=48) 

P-hodnota ES Průměr (SD) 

Medián  

(min – max) Průměr (SD) 

Medián  

(min – max) 

OAV (°/s)  

S-LR 3,1 (0,29) 

3,1  

(2,6 - 3,9) 3,06 (0,37) 

3  

(2,4 - 3,8) 0,63 0,11 

OAV (°/s)  

S-FB 2,11 (0,2) 

2,1  

(1,7 - 2,6) 2,18 (0,3) 

2,1  

(1,5 - 3,2) 0,46* 0,23 

DCL (%)  

S-LR 82,83 (4,32) 

84  

(69 - 88) 81,96 (4,54) 

82  

(73 - 96) 0,2* 0,19 

DCL (%)  

S-FB 79,71 (8,53) 

82,5  

(58 - 91) 80,31 (7,79) 

82  

(55 - 90) 0,91* 0,07 

OAV (°/s)  

M-LR 4,73 (0,54) 

4,7  

(3,9 - 5,8) 4,56 (0,46) 

4,5  

(3,7 - 5,8) 0,16 0,34 

OAV (°/s)  

M-FB 3,33 (0,3) 

3,35  

(2,8 - 4) 3,22 (0,34) 

3,2  

(2,5 - 3,9) 0,19 0,32 

DCL (%)  

M-LR 85,04 (4,53) 

85,5  

(75 - 92) 85,67 (4,34) 

86  

(76 - 93) 0,57 0,14 

DCL (%)  

M-FB 81,29 (9,62) 

84  

(44 - 92) 84,02 (5,8) 

85,5  

(67 - 93) 0,21* 0,37 

OAV (°/s)  

F-LR 10 (1,5) 

9,65  

(8,2 - 13,5) 9,08 (1,07) 

9,10  

(6,80 - 11,6) 0,03* 0,74 

OAV (°/s)  

F-FB 6,09 (1,07) 

6,05  

(4,1 - 8,7) 5,86 (0,88) 

6  

(3,8 - 7,4) 0,34 0,23 

DCL (%) 

F-LR 89,71 (3,55) 

90  

(82 - 95) 89,29 (3,99) 

90  

(74 - 95) 0,77* 0,1 

DCL (%)  

F-FB 85,83 (6,76) 

86,5  

(68 - 94) 87,79 (4,97) 

88  

(77 - 96) 0,32 0,34 
OAV On-Axis Velocity, DCL Directional Control, LR left/right, FB front/back, S slow, M moderate, 

F fast, SD směrodatná odchylka, * testováno Mann-Whitney testem, ES (effect size) klinická významnost 

měřená Cohenovým d, tučné zvýraznění staticky významných hodnot 

 

 V následující tabulce č. 9 jsou porovnaná data RWS testu mezi hráči a hráčkami 

tenisu. Ženy byly statisticky lepší v průměrné rychlosti přenesení COG (OAV) 

dosažené ve směru zepředu dozadu mezi 2 cíli při rychlosti 3 sec/trans, kdy P-hodnota 

byla 0,007 a ES 1,19 (velká klinická významnost). Muži byli lepší v průměrné rychlosti 

přenesení COG (OAV) dosažené ve směru zleva doprava mezi 2 cíli při rychlosti 

2 sec/trans, kdy ES bylo 0,62 (střední klinická významnost). Pak byli muži lepší 

i v Directional Control při pohybu zleva doprava mezi 2 cíli při rychlosti 1 sec/trans, 

kdy Cohenovo d = 0,5 (střední klinická významnost). 
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Tabulka č. 9: The Rhythmic Weight Shift tenis 

  

Ženy tenis (n=12) Muži tenis (n=12) 

P-hodnota ES Průměr (SD) 

Medián  

(min – max) Průměr (SD) 

Medián  

(min – max) 

OAV (°/s)  

S-LR 3,08 (0,33) 

3,05  

(2,6 - 3,9) 3,13 (0,24) 

3,15  

(2,8 - 3,5) 0,68 0,16 

OAV (°/s)  

S-FB 2,22 (0,18) 

2,2  

(1,9 - 2,6) 2,01 (0,15) 

2,05  

(1,7 - 2,2) 0,007 1,19 

DCL (%)  

S-LR 83,17 (3,29) 

84  

(75 - 87) 82,5 (5,28) 

84,5  

(69 - 88) 0,97* 0,15 

DCL (%)  

S-FB 79,25 (9,04) 

82,5  

(61–91) 80,17 (8,36) 

82  

(58 - 88) 0,93* 0,1 

OAV (°/s)  

M-LR 4,57 (0,54) 

4,6  

(3,9 - 5,8) 4,9 (0,52) 

4,8  

(4,3 - 5,7) 0,14 0,62 

OAV (°/s)  

M-FB 3,33 (0,31) 

3,35  

(2,9 - 4) 3,33 (0,3) 

3,35  

(2,8 - 3,8) 0,94 0,02 

DCL (%)  

M-LR 85,92 (3,8) 

86  

(79 - 91) 84,17 (5,18) 

84,5  

(75 - 92) 0,35 0,38 

DCL (%)  

M-FB 82,92 (6,14) 

84  

(69 - 92) 79,67 (12,25) 

84  

(44 - 91) 0,66* 0,33 

OAV (°/s)  

F-LR 10,23 (1,6) 

10,2  

(8,4 - 12,3) 9,78 (1,44) 

9,4  

(8,2 - 13,5) 0,48* 0,29 

OAV (°/s)  

F-FB 5,92 (0,81) 

6  

(4,2 - 7,1) 6,27 (1,3) 

6,1  

(4,1 - 8,7) 0,43 0,32 

DCL (%)  

F-LR 88,83 (4,44) 

89,5  

(82 - 95) 90,58 (2,23) 

90,5  

(87 - 95) 0,23 0,5 

DCL (%)  

F-FB 85,92 (7,1) 

86,5  

(70 - 94) 85,75 (6,71) 

86,5  

(68 - 93) 0,9* 0,02 
OAV On-Axis Velocity, DCL Directional Control, LR left/right, FB front/back, S slow, M moderate, 

F fast, SD směrodatná odchylka, * testováno Mann-Whitney testem, ES (effect size) klinická významnost 

měřená Cohenovým d, tučné zvýraznění staticky významných hodnot 

 

5.6 Výsledky The Unilateral Stance 

 Naměřené hodnoty US testu pro experimentální a kontrolní skupinu jsou 

znázorněny v tabulce č. 10. P-hodnota MSV, tedy průměrného vychýlení centra 

gravitace při stoji na pravé dolní končetině s otevřenýma očima je 0,004, což znamená, 

že kontrolní skupina v tomto testu byla lepší než experimentální skupina. Zároveň je 

třeba zmínit p-hodnotu MSV při stoji na levé dolní končetině s otevřenýma i zavřenýma 

očima, kdy je hodnota těsně nad hranicí α = 0,05 a to p = 0,07. V případě s otevřenýma 

očima je lepší opět kontrolní skupina a v případě se zavřenýma očima je lepší 

experimentální skupina.  
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Tabulka č. 10: The Unilateral Stance 

  

Experimentální skupina (n=24) Kontrolní skupina (n=48) 

P-hodnota ES Průměr (SD) 

Medián  

(min – max) Průměr (SD) 

Medián  

(min – max) 

MSV (°/s)  

L-EO 0,59 (0,12) 

0,56  

(0,43 - 0,83) 0,54 (0,01) 

0,5  

(0,37 - 0,9) 0,07* 0,42 

MSV (°/s)  

L-EC 1,38 (0,22) 

1,35  

(0,96 - 1,93) 1,57 (0,47) 

1,51  

(0,67 - 3) 0,07 0,45 

MSV (°/s)  

R-EO 0,63 (0,13) 

0,61  

(0,46 - 1,03) 0,56 (0,2) 

0,51  

(0,33 - 1,6) 0,004* 0,39 

MSV (°/s)  

R-EC 1,47 (0,29) 

1,45  

(1,03-2,2) 1,68 (0,91) 

1,5  

(0,83 - 6) 0,76* 0,26 
MSV Mean COG Sway Velocity, L left, R right, EO eyes open, EC eyes closed, SD směrodatná odchylka, 

* testováno Mann-Whitney testem, ES (effect size) klinická významnost měřená Cohenovým d, tučné 

zvýraznění staticky významných hodnot 

 

 Tabulka č. 11 znázorňuje porovnání rozdílů v experimentální skupině 

mezi ženami a muži. Statisticky významné hodnoty MSV byly zjištěny při stoji na levé 

dolní končetině a pravé dolní končetině s otevřenýma očima, v obou případech byly 

lepší ženy. Při stoji na levé dolní končetině vyšla p-hodnota 0,04 a vysoká klinická 

významnost 0,86. Při stoji na pravé dolní končetině pak p-hodnota 0,03 a střední 

klinická významnost 0,55. 

Tabulka č. 11: The Unilateral Stance tenis 

  

Ženy tenis (n=12) Muži tenis (n=12) 

P-hodnota ES Průměr (SD) 

Medián  

(min – max) Průměr (SD) 

Medián  

(min – max) 

MSV (°/s)  

L-EO 0,54 (0,12) 

0,51  

(0,43 - 0,83) 0,64 (0,11) 

0,61  

(0,5 - 0,83) 0,04 0,86 

MSV (°/s)  

L-EC 1,39 (0,25) 

1,38  

(0,96 - 1,93) 1,37 (0,2) 

1,31  

(1,1 - 1,73) 0,83 0,08 

MSV (°/s)  

R-EO 0,6 (0,14) 

0,58  

(0,46 - 1,03) 0,67 (0,11) 

0,66  

(0,46 - 0,83) 0,03* 0,55 

MSV (°/s)  

R-EC 1,45 (0,31) 

1,41  

(1,03 - 2,2) 1,5 (0,29) 

1,46  

(1,06 - 2) 0,69 0,16 
MSV Mean COG Sway Velocity, L left, R right, EO eyes open, EC eyes closed, SD směrodatná odchylka, 

* testováno Mann-Whitney testem, ES (effect size) klinická významnost měřená Cohenovým d, tučné 

zvýraznění staticky významných hodnot 

 

5.7 Výsledky The Weight Bearing Squat 

 V tabulce č. 12 jsou znázorněny výsledky WBS pro experimentální a kontrolní 

skupinu, kde nebyla nalezena žádná statisticky významná data. Zřetelné je procentuálně 

větší zatížení levé dolní končetiny experimentální skupiny jak u stoje s extendovanými 

koleny, tak i v podřepu až dřepu s různou flexí v kolenních kloubech. Skupina kontrolní 
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má procentuálně větší zátěž na LDK při stoji s extendovanými koleny, v podřepu 

až dřepu je procentuální zatížení LDK a PDK velmi vyrovnané, tedy zhruba 50 % 

na LDK a 50 % na PDK. 

Tabulka č. 12: The Weight Bearing Squat 

  

Experimentální skupina (n=24) Kontrolní skupina (n=48) 

P-hodnota ES Průměr (SD) 

Medián  

(min - max) Průměr (SD) 

Medián  

(min - max) 

LDK 0° (%) 50,5 (4,56) 51 (36 - 60) 51,1 (2,69) 51 (46 - 58) 0,9* 0,17 

LDK 30° (%) 50,33 (2,83) 51 (44 - 54) 50,19 (3,45) 50 (45 - 60) 0,51* 0,04 

LDK 60° (%) 50,33 (3,93) 51 (37 - 55) 50 (3,01) 50 (44 - 58) 0,36* 0,09 

LDK 90° (%) 51,17 (4,92) 51 (43 - 63) 49,94 (2,42) 50 (43 - 55) 0,15 0,35 

PDK 0° (%) 49,5 (4,56) 49 (40 - 64) 48,9 (2,69) 49 (42 - 54) 0,9* 0,17 

PDK 30° (%) 49,67 (2,83) 49 (46 - 56) 49,81 (3,45) 50  (40 - 55) 0,51* 0,04 

PDK 60° (%) 49,67 (3,93) 49 (45 - 63) 50 (3,01) 50 (42 - 56) 0,36* 0,09 

PDK 90° (%) 48,83 (4,92) 49 (37 - 57) 50,06 (2,42) 50 (45 - 57) 0,15 0,35 
LDK levá dolní končetina, PDK pravá dolní končetina, SD směrodatná odchylka, * testováno Mann-

Whitney testem, ES (effect size) klinická významnost měřená Cohenovým d, tučné zvýraznění staticky 

významných hodnot 
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6 Diskuse 

6.1 Diskuse k výzkumným otázkám 

6.1.1 Diskuse k výzkumné otázce č. 1 

Výzkumná otázka zněla: „Jak se liší dynamická posturální stabilita hodnocená 

testy: The Motor Control Test, The Sensory Organization Test, The Limits of Stability, 

The Adaptation Test, The Rhythmic Weight Shift, The Unilateral Stance a The Weight 

Bearing Squat na přístroji NeuroCom SMART EquiTest u skupiny tenistů/tenistek 

a populace nehrající tenis?“ V testech MCT, LOS, ADT a WBS nebyla vyhodnocena 

statisticky významná data mezi experimentální a kontrolní skupinou. U SOT byl zjištěn 

statisticky významný rozdíl u stavu SOM p = 0,04 a COND1, tedy testování stoje 

s otevřenýma očima se stabilním prostředím i oporou, kde p = 0,03. Pak testování stoje 

s otevřenýma očima, stabilním prostředím a na nestabilní opoře, tedy COND4 má 

střední klinickou významnost ES = 0,52. V hodnotě SOM byla lepší experimentální 

skupina, v případě COND1 a 4 kontrolní skupina. V RWS testu u OAV F-LR byla 

statisticky významná P-hodnota 0,03 a také ES 0,74, což značí střední klinickou 

významnost, kdy byla experimentální skupina oproti kontrolní skupině lepší v průměrné 

rychlosti přenesení COG dosažené ve směru zleva doprava mezi 2 cíli při rychlosti 

1 sec/trans. V testu US byla data MSV R-EO p = 0,004, tedy kontrolní skupina v tomto 

testu byla lepší než experimentální skupina.  

Celkem byly vyhodnoceny 4 parametry se statistickou významností p ≤0,05 

a z toho byly 2 proměnné ve prospěch tenistů a 2 ve prospěch populace tenis nehrající. 

2 hodnoty byly středně klinicky významné, tedy ES ≥ 0,50 a z toho 1 ve prospěch 

tenistů a jedna ve prospěch populace, která tenis nehraje. Pokud zhodnotíme všechny 

průměrné hodnoty získaných dat, tedy kromě posledního testu (The Weight Bearing 

Squat), což je celkem 46, tak v 28 hodnotách byla experimentální skupina lepší než 

skupina kontrolní. V přepočtu na procenta měla experimentální skupina lepší výsledek 

v 61 % a ve zbylých 39 % měla lepší výsledky skupina kontrolní. Vzhledem k malému 

počtu statisticky významných dat a jejich nejednoznačnou prospěšnost, nelze říct, 

že se dynamická posturální stabilita (testovaná na přístroji NeuroCom SMART 

EquiTest) hráčů a hráček tenisu liší od populace tenis nehrající. 
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6.1.2 Diskuse k výzkumné otázce č. 2 

Ve druhé výzkumné otázce se ptám: „Jak se liší úroveň dynamické posturální 

stability u tenistů a tenistek?“ Zde byli vybrány 3 testy, ve kterých byla nalezena 

statisticky a klinicky významná data. V ADT byl klinicky významný rozdíl u testu Toes 

up, kde je hodnota Cohenova d 0,66, tedy střední klinická významnost. V tomto případě 

byly ženy lepší než muži. V RWS byly ženy opět statisticky lepší v průměrné rychlosti 

přenesení COG (OAV) dosažené ve směru zepředu dozadu mezi 2 cíli při rychlosti 

3 sec/trans, kdy P-hodnota byla 0,007 a ES = 1,19, což značí velkou klinickou 

významnost. Muži byli lepší v průměrné rychlosti přenesení COG (OAV) dosažené 

ve směru zleva doprava mezi 2 cíli při rychlosti 2 sec/trans, kdy ES bylo 0,62 (střední 

klinická významnost). Pak byli muži lepší i v DCL při pohybu zleva doprava mezi 2 cíli 

při rychlosti 1 sec/trans, kdy Cohenovo d = 0,5 (střední klinická významnost). 

Statisticky významné hodnoty MSV v testu US byly zjištěny při stoji na levé dolní 

končetině a pravé dolní končetině s otevřenýma očima, v obou případech byly lepší 

ženy. Při stoji na levé dolní končetině vyšla p-hodnota 0,04 a vysoká klinická 

významnost 0,86. Při stoji na pravé dolní končetině pak p-hodnota 0,03 a střední 

klinická významnost 0,55. 

V tomto případě jsem vyhodnotila 3 parametry se statistickou významností 

p ≤ 0,05 a ve všech byla proměnná ve prospěch žen. Dále pak bylo vyhodnoceno 

6 hodnot s klinickou významností, 4 hodnoty se nacházeli v rozsahu ES ≥ 0,50, tedy 

značí střední klinickou významnost a z toho 2 ve prospěch mužů a 2 ve prospěch žen. 

Další 2 parametry se nacházely v rozsahu ES ≥ 0,80, což znamená velkou klinickou 

významnost, v obou případech ve prospěch žen. Z těchto parametrů lze říct, že ženy 

byly jednoznačně, jak statisticky, tak klinicky významně lepší než muži hrající tenis ve 

stoji na jedné dolní končetině s otevřenýma očima. Zároveň byly ženy lepší v přenosu 

těžiště těla při pohybu zpředu dozadu a muži naopak při pohybu zleva doprava. 

6.1.3 Diskuse k výzkumné otázce č. 3 

Poslední výzkumná otázka zní: „Jak se liší dynamická posturální stabilita na pravé 

dolní končetině a levé dolní končetině ve vztahu k pravorukým/levorukým hráčům 

v testu The Sensory Organization Testu?“ V práci jsem porovnávala COG Alignment 

v experimentální skupině, přesněji tenisty hrající pravou horní končetinou a tenisty 

hrající levou horní končetinou. U tenistů hrajících pravou horní končetinou se COG1 
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a 2 nacházel převážně v I. kvadrantu, COG3, 4 a 6 v III. kvadrantu a COG5 v I. a II. 

kvadrantu. U tenistů hrajících levou horní končetinou se COG vyskytoval u všech 

dílčích testů SOT vždy jednoznačně ve II. kvadrantu. Celkově u tenistů hrajících pravou 

horní končetinou nepatrně převažuje COG v III. kvadrantu (na levé patě či vlevo 

za tělem), pak velice vyrovnaně v I. a II. kvadrantu (na špičkách neboli před tělem). 

COG tenistů hrajících levou horní končetinou se jednoznačně v největším počtu 

vyskytuje v II. kvadrantu, tedy vlevo před tělem, respektive na levé špičce nohy a zbylé 

procentuální zastoupení COG v ostatních kvadrantech je velice vyrovnané. 

6.2 Diskuse k hypotézám 

6.2.1 Diskuse k hypotéze č. 1 

„Předpokládám, že dynamická posturální stabilita hodnocena testem The Motor 

Control Test na přístroji NeuroCom SMART EquiTest u tenistů/tenistek je statisticky 

významně lepší než dynamická posturální stabilita u populace nevěnující se tenisu“, 

tak zněla hypotéza č. 1. Tato hypotéza se vylučuje vzhledem k získaným datům, která 

nebyla ani statisticky ani klinicky významná.  

6.2.2 Diskuse k hypotéze č. 2 

Hypotéza č. 2: „Předpokládám, že dynamická posturální stabilita hodnocena 

testem The Sensory Organization Test na přístroji NeuroCom SMART EquiTest 

u tenistů/tenistek je statisticky významně lepší než dynamická posturální stabilita 

u populace nevěnující se tenisu.“ Důležité parametry ze statistiky vyšli 3, kdy 

Somatosenzory ratio má p = 0,04 a experimentální skupina je tak lepší než kontrolní. 

Ve své studii z roku 2014 uvádí Fong a kolektiv, že Somatosenzory ratio se neliší 

u adolescentních rekreačních tenistů, u adolescentů cvičící taekwondo a u zdravé 

kontrolní skupiny (Fong et al., 2014). Což vyloženě nekoresponduje s mými výsledky, 

ale je třeba brát v potaz, že mou experimentální skupinu tvořili dospělí závodní hráči 

tenisu, a ne adolescentní rekreanti a zároveň kontrolní skupina nesestávala 

z cvičenců taekwonda a zdravé populace, ale z populace, která tenis nehraje. 

COND1, kde se testoval stoj s otevřenýma očima se stabilním prostředím 

i oporou vyšlo p = 0,03. U COND4, tedy testování stoje s otevřenýma očima, stabilním 

prostředím a na nestabilní opoře je zřejmá střední klinická významnost ES = 0,52 

a zároveň relativně nízkou p-hodnotu 0,07. V testování COND1 a COND4 byla 

kontrolní skupina lepší než skupina experimentální, v ostatních COND byla v průměru 
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lepší experimentální skupina, ale nebyl u nich zjištěn statisticky významný rozdíl. 

Druhou hypotézu tedy také vyvracím. 

Součástí SOT je COG Alignment, kde lze vypočítat projekci těžiště těla 

do kvadrantů. Pro zajímavost uvádím odlišnosti u experimentální a kontrolní skupiny. 

U experimentální skupiny se COG vyskytoval z 58,66 % vlevo, tedy ve II. a III. 

kvadrantu a COG kontrolní skupiny se z 65,4 % vyskytoval před tělem, tedy v I. a II. 

kvadrantu a více vlevo (II. kvadrant). V případě obou skupin bylo nejmenší zastoupení 

COG ve IV. kvadrantu, tedy vpravo za tělem, respektive na pravé patě.  

6.2.3 Diskuse k hypotéze č. 3 

Hypotéza č. 3 zní: „Předpokládám, že dynamická posturální stabilita hodnocena 

testem The Limits of Stability na přístroji NeuroCom SMART EquiTest 

u tenistů/tenistek je statisticky významně lepší než dynamická posturální stabilita 

u populace nevěnující se tenisu.“ V případě třetí hypotézy opět nevyšly žádné statisticky 

ani klinicky významné hodnoty, tudíž tuto hypotézu vylučuji. 

6.2.4 Diskuse k hypotéze č. 4 

„Předpokládám, že dynamická posturální stabilita hodnocena testem 

The Adaptation Test na přístroji NeuroCom SMART EquiTest u tenistů/tenistek je 

statisticky významně lepší než dynamická posturální stabilita u populace nevěnující 

se tenisu“, ani u této hypotézy nevyšly žádné statisticky významné parametry, takže tato 

hypotéza se také nepotvrdila.  

6.2.5 Diskuse k hypotéze č. 5 

„Předpokládám, že dynamická posturální stabilita hodnocena testem 

The Rhythmic Weight Shift na přístroji NeuroCom SMART EquiTest u tenistů/tenistek 

je statisticky významně lepší než dynamická posturální stabilita u populace nevěnující 

se tenisu.“ K této hypotéze vyšly významné hodnoty v OAV F-LR, kde byla statisticky 

významná P-hodnota p = 0,03 a Cohenovo d, tedy ES = 0,74 (střední klinická 

významnost). Zde byla experimentální skupina oproti kontrolní skupině lepší 

v průměrné rychlosti přenesení COG dosažené ve směru zleva doprava mezi 2 cíli 

při rychlosti 1 sec/trans. Průměrné hodnoty OAV byly skoro vždy u experimentální 

skupiny vyšší, tedy byla dosažená vyšší průměrná rychlost přesunu COG 

ve specifikovaném směru u experimentální skupiny než u kontrolní. Vzhledem 

k malému množství statisticky významných hodnot tuto hypotézu zamítám. 
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6.2.6 Diskuse k hypotéze č. 6 

Hypotéza č. 6: „Předpokládám, že dynamická posturální stabilita hodnocena 

testem The Unilateral Stance na přístroji NeuroCom SMART EquiTest 

u tenistů/tenistek je statisticky významně lepší než dynamická posturální stabilita 

u populace nevěnující se tenisu.“ V testu MSV, tedy měření průměrného vychýlení 

centra gravitace při stoji na pravé dolní končetině s otevřenýma očima vyšlo p = 0,004, 

což znamená, že kontrolní skupina v tomto testu byla lepší než experimentální skupina. 

Zároveň je třeba zmínit p-hodnotu MSV při stoji na levé dolní končetině s otevřenýma 

i zavřenýma očima, kdy je hodnota těsně nad hranicí α = 0,05 a to p = 0,07. V případě 

s otevřenýma očima je lepší opět kontrolní skupina a v případě se zavřenýma očima je 

lepší experimentální skupina. Statisticky významná data nebyla ve prospěch 

experimentální skupiny, tudíž i hypotézu č. 6 nelze potvrdit.  

Fong et al. ve své studii (2014) uvádí, že adolescentní tenisté se více spoléhají 

na vizuální vstup při udržení rovnováhy a ve stoji na jedné dolní končetině mají 

podobné výsledky US testu jako kontrolní skupina (zdravá adolescentní populace) 

(Fong et al., 2014). Když porovnám výsledky s těmi mými, tak s otevřenýma očima 

byla lepší kontrolní skupina a se zavřenýma očima skupina experimentální, tedy tenisté. 

Ale výsledky obou skupin jsou ve finále velice podobné a statisticky významná data 

jsou ve prospěch kontrolní skupiny. 

6.2.7 Diskuse k hypotéze č. 7 

„Předpokládám, že dynamická posturální stabilita hodnocena testem The Weight 

Bearing Squat na přístroji NeuroCom SMART EquiTest u tenistů/tenistek je statisticky 

významně lepší než dynamická posturální stabilita u populace nevěnující se tenisu.“ 

Výsledky WBS neprokázaly žádné statisticky významné hodnoty. Zřetelné je 

procentuálně větší zatížení levé dolní končetiny experimentální skupiny jak u stoje 

s extendovanými koleny, tak i v podřepu až dřepu s různou flexí v kolenních kloubech. 

Skupina kontrolní má procentuálně větší zátěž na LDK při stoji s extendovanými 

koleny, v podřepu až dřepu je procentuální zatížení LDK a PDK velmi vyrovnané, tedy 

zhruba 50 % na LDK a 50 % na PDK. Zamítám i tuto hypotézu. 
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6.2.8 Diskuse k hypotéze č. 8 

„Předpokládám, že dynamická posturální stabilita hodnocena testy: 

The Adaptation Test, The Rhythmic Weight Shift a The Unilateral Stance na přístroji 

NeuroCom SMART EquiTest u tenistů je statisticky významně lepší než u tenistek.“  

V ADT byl klinicky významný rozdíl u testu Toes up, kde je hodnota Cohenova 

d 0,66, tedy střední klinická významnost. V tomto případě byly ženy lepší než muži. 

V RWS byly ženy opět statisticky lepší v průměrné rychlosti přenesení COG (OAV) 

dosažené ve směru zepředu dozadu mezi 2 cíli při rychlosti 3 sec/trans, kdy p = 0,007 

a hodnota ES byla 1,19, což značí velkou klinickou významnost. Muži byli lepší 

v průměrné rychlosti přenesení COG (OAV) dosažené ve směru zleva doprava mezi 2 

cíli při rychlosti 2 sec/trans, kdy ES bylo 0,62 (střední klinická významnost). Pak byli 

muži lepší i v DCL při pohybu zleva doprava mezi 2 cíli při rychlosti 1 sec/trans, 

kdy Cohenovo d = 0,5 (střední klinická významnost). Statisticky významné hodnoty 

MSV v testu US byly zjištěny při stoji na levé dolní končetině a pravé dolní končetině 

s otevřenýma očima, v obou případech byly lepší ženy. Při stoji na levé dolní končetině 

vyšla p-hodnota 0,04 a vysoká klinická významnost 0,86. Při stoji na pravé dolní 

končetině pak p-hodnota 0,03 a střední klinická významnost 0,55. 

V tomto případě jsem vyhodnotila 3 parametry se statistickou významností 

p ≤ 0,05 a ve všech případech byla proměnná ve prospěch žen. Dále pak bylo 

vyhodnoceno 6 hodnot s klinickou významností, 4 hodnoty se nacházeli v rozsahu 

ES ≥ 0,50, tedy značí střední klinickou významnost a z toho 2 ve prospěch mužů 

a 2 ve prospěch žen. Další 2 parametry se nacházely v rozsahu ES ≥ 0,80, což znamená 

velkou klinickou významnost, v obou případech ve prospěch žen. Z těchto parametrů 

lze říct, že ženy byly jednoznačně, jak statisticky, tak klinicky významně lepší než muži 

hrající tenis ve stoji na jedné dolní končetině s otevřenýma očima. Zároveň byly ženy 

lepší v přenosu těžiště těla při pohybu zpředu dozadu a muži naopak při pohybu zleva 

doprava. Vzhledem k lepším výsledkům žen vylučuji hypotézu č. 8. 

6.2.9 Diskuse k hypotéze č. 9 

„Předpokládám, že dynamická posturální stabilita hodnocena testem 

The Sensory Organization Test, přesněji výpočet z COG Alignment (projekce těžiště 

těla do kvadrantů) na přístroji NeuroCom SMART EquiTest bude statisticky významně 

převažovat na levé dolní končetině u tenistů/tenistek hrajících pravou rukou a na pravé 
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dolní končetina u tenistů/tenistek hrajících levou rukou.“ V práci byl porovnáván COG 

Alignment SOT u tenistů/tenistek hrajících pravou horní končetinou a tenistů/tenistek 

hrajících levou horní končetinou.  

U tenistů hrajících pravou horní končetinou se COG1 a 2 nacházel převážně 

v I. kvadrantu, COG3, 4 a 6 v III. kvadrantu a COG5 v I. a II. kvadrantu. U tenistů 

hrajících levou horní končetinou se COG vyskytoval u všech dílčích testů SOT vždy 

jednoznačně ve II. kvadrantu. Celkově u tenistů hrajících pravou horní končetinou 

nepatrně převažuje COG v III. kvadrantu (na levé patě neboli vlevo za tělem), pak 

velice vyrovnaně v I. a II. kvadrantu (na špičkách neboli před tělem). COG tenistů 

hrajících levou horní končetinou se jednoznačně v největším počtu vyskytuje v II. 

kvadrantu, tedy vlevo před tělem, respektive na levé špičce nohy a zbylé procentuální 

zastoupení COG v ostatních kvadrantech je velice vyrovnané.  

Vzhledem k zatížení odrazové dolní končetiny u servisu, což je u praváků levá 

a u leváků pravá dolní končetina, bych očekávala jednoznačně lepší stabilitu na této 

dolní končetině. Je však třeba si uvědomit, že doskok při servisu je na opačnou dolní 

končetinu a stejně tak i hlavní opora u forhendu, tudíž tato hypotéza také nebyla 

potvrzena. 

6.3 Diskuse k limitům studie 

 V rámci limitů této studie bych se chtěla zmínit o validitě a reliabilitě přístroje 

využitého k testování, tedy již výše zmiňovaného NeuroCom SMART EquiTest. Dále 

bych se v diskuzi chtěla věnovat vhodnosti výběru experimentální a kontrolní skupiny. 

Hluboký stabilizační systém je nedílnou součástí systému k zajištění posturální 

stability, a to jak statické, tak dynamické. Ovšem měření hlubokého stabilizačního 

systému má nízkou validitu, jak uvádí ve své práci K. Samson (2005), proto byla také 

využita metoda k měření dynamické posturální stability. Pro výzkum byl zvolen přístroj 

NeuroCom SMART EquiTest, který spadá do oblasti počítačové dynamické 

posturografie. Pickerill a Harter (2011) testovali validitu a reliability tohoto přístroje, 

výhradně validitu a reliabilitu jednoho testu, který tento přístroj nabízí, a to The Limits 

of Stability. Výzkum prokázal vysokou spolehlivost přístroje, ale pokud se neurčí jeden 

standardizovaný přístroj měřící dynamickou posturografii, tak nelze hodnoty 

porovnávat, protože systémy různých přístrojů poskytují jedinečné informace (Pickerill 

a Harter, 2011). Stejně tak vysokou reliabilitu opakovatelnosti MCT, SOT a LOS 
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potvrzuje i studie od Harro a kolektivu z roku 2016 (Harro et al., 2016). Můžeme tedy 

usuzovat, že validita a reliabilita přístroje NeuroCom SMART EquiTest je vysoká, 

ale při opakovaném měření je třeba brát v potaz lidský faktor, a to schopnost 

motorického učení (Karšayová, 2019). 

 Jak ve své diplomové práci uvádí Vlasáková (2017), sportovci jsou na přístroji 

NeuroCom SMART EquiTest testováni minimálně a většinou se nevyužívá ani celá 

testovací baterie k šetření posturální stability sportovců. Zároveň ve své rešerši autorka 

uvádí, že z oblasti tenisu je pouhých 10 % zpracovaných studií (Vlasáková, 2017). 

V této práci proběhlo testování 7 testů, které přístroj nabízí, což je většina a byla 

testována skupina aktivních sportovců, přesněji tenistů. 

 Troufám si tvrdit, že výběr experimentální a kontrolní skupiny byl vhodný, 

což dokazují parametry obou skupin, které jsou v průměru velice podobné, jak 

z hlediska výšky, hmotnosti, tak i BMI. Pouze věkově byla skupina kontrolní v průměru 

nepatrně starší. Byla tedy testovaná mladá populace tenistů v rozmezí 19 až 25 let, není 

možné tedy výsledky zobecnit pro celou tenisovou populaci. Samozřejmě by bylo 

vhodnější využít pro kontrolní skupinu osoby, které vůbec nesportují, protože 

předpokládám, že studenti FTVS rekreačně sportují v jiných odvětvích sportu. 

 Vzhledem k malému množství statisticky významných dat a nejednoznačnému 

prospěchu jedné nebo druhé skupiny, byly všechny hypotézy zamítnuty. Toto téma však 

poskytuje mnoho dalších otázek a hypotéz, proto by bylo užitečné pokračovat v dalších 

studiích a výzkumech k tomuto tématu. Zároveň jako problém při zpracování této práce 

považuji nedostatečnost literatury k tématu tenis a dynamická posturální stabilita, 

proto bych chtěla touto prací k tomuto tématu přispět. 
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit dynamickou posturální stabilitu hráčů 

a hráček tenisu a současně ji porovnat se skupinou, která tenis nehraje. Zároveň bylo 

cílem porovnat dynamickou posturální stabilitu mezi ženami a muži hrající tenis. 

V práci jsem shromáždila, prostudovala a zpracovala velké množství odborné 

literatury související s tématem mé diplomové práce. Zároveň jsem změřila dynamickou 

posturální stabilitu tenistů a tenistek na přístroji NeuroCom SMART EquiTest, 

konkrétně byly využity testové baterie The Motor Control Test, The Sensory 

Organization Test, The Limits of Stability, The Adaptation Test, The Rhythmic Weight 

Shift, The Unilateral Stance a The Weight Bearing Squat. Naměřená data jsem 

zpracovala a porovnala je se skupinou, která tenis nehraje. Současně jsem porovnala 

i rozdíly dynamické posturální stability mezi ženami a muži hrající tenis. Získaná data 

jsem vyhodnotila a vložila do této práce.  

Po statistickém zpracování získaných dat nelze tvrdit, že tenisté dosahovali 

statisticky významně lepších výsledků než populace, která tenis nehraje. V porovnání 

výsledků mezi ženami a muži hrajícími tenis byly ve většině významných hodnot lepší 

ženy, ale porovnání proběhlo pouze ve 3 testových baterií. Statisticky významných 

hodnot bylo vcelku málo a jednoznačně prospěšné nebyly ani pro jednu skupinu. 

Vzhledem k porovnání průměrných hodnot získaných dat, tedy kromě posledního testu 

(The Weight Bearing Squat), dosáhla experimentální skupina lepších výsledků v 28 z 46 

testovaných parametrů (61 %) než skupina kontrolní. Díky tomu můžeme tvrdit, že tenis 

má pozitivní vliv na dynamickou posturální stabilitu.  

V diskusi byly zamítnuty všechny hypotézy a zahraniční ani česká literatura 

se doposud tímto tématem příliš nezabývala. Bylo by vhodné pokračovat ve studiích 

zabývajících se touto problematikou a rozšířit počet probandů, popř. porovnat 

dynamickou posturální stabilitu v různých výkonnostních úrovních tenisu nebo hledat 

rozdíly mezi tenisty hrajícími pravou či levou horní končetinou. 

Tenis je jedním z jednostranných sportů, který lze hrát skoro celý život, 

od předškolního dětství po stáří. Z tohoto důvodu by bylo vhodné rozšířit tuto práci, 

aby bylo možné v budoucnu vytvořit ideální cvičební program s pozitivním vlivem 

na dynamickou posturální stabilitu a zároveň kompenzaci jednostranné zátěže. 
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Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 

obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 

18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn 

(Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva 

o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám 

o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce na UK FTVS  

s názvem Hodnocení dynamické posturální stability tenistů prováděné na UK FTVS 

v Kinesiologické laboratoři. 

Cílem této diplomové práce je hodnocení dynamické posturální stability tenistů 

na přístroji NeuroCom.  

Testování proběhne na přístroji, kde je pohyblivá deska pod chodidly, která se bude 

pohybovat u některých z testů, u dalších testů se pak také bude pohybovat stěna 

přístroje. Vždy je proband upozorněn na to, co se bude testovat, jakým způsobem 

a co bude přístroj dělat. Cílem probanda je udržet co nejlepší stabilitu a v některých 

testech ji přenášet tak, jak přístroj žádá. Součástí testování je i aspekcí hodnocený stoj 

na jedné dolní končetině. Proběhne jedno hodnocení s trváním 45-60 minut.  

V době testování na přístroji budete jištěn/a bezpečnostními popruhy. Bezpečnost 

během testování zajišťuje řešitel projektu. 

Nebudou použity žádné invazivní techniky. Výzkum bude zpracován pod odborným 

dohledem zkušeného fyzioterapeuta v laboratoři UK FTVS. Budou zajištění 

adekvátních podmínek prostředí a adekvátní přípravy účastníků k provádění aktivit 

v rámci daného výzkumu. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně 

očekáváná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 

 

Do projektu nemohou být zařazeni sportovci s ortopedickým, neurologickým či jiným 

akutním onemocněním. Výběr účastníků bude záměrný na žádost hlavního řešitele. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

 

Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v diplomové 

práci v studentském informačním systému (SIS), v nebo na e-mail adrese: 

vachovagabriela@seznam.cz 

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě 

a publikována v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích 

a prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci 

na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Během výzkumu nebudou 

pořizovány žádné fotografie ani videozáznam. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Gabriela Váchová     

Podpis: ........................ 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení .............................................  

Podpis: ........................  

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně 

a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném 

projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK 

FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka ............................................  Podpis: ................................... 
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