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Abstrakt 

Název práce: Posturální stabilita elitních sportovkyň – průřezová studie 

Cíl práce: Cílem této práce je popsat a zhodnotit posturální stabilitu u elitních ženských 

kategorií vybraných sportovních specializací. Dílčím cílem je zjistit a porovnat vybrané 

parametry statické posturální stability u hráček fotbalu a volejbalu, a to jak z pohledu 

různých věkových kategorií, tak z pohledu dané sportovní specializace. 

Metodika: Jedná se o průřezovou studii, které se zúčastnilo celkem 278 ženských 

sportovkyň (67 volejbalistek, 211 fotbalistek), ve věku 14 a více let. K měření statické 

posturální stability byla použita tlaková deska FootScan (RSscan International, 

Belgium). V rámci testování byly využity testy: úzký stoj otevřené oči (ÚS-OO), úzký 

stoj zavřené oči (ÚS-ZO), stoj na pravé dolní končetině (FL-P), stoj na levé dolní 

končetině (FL-L). Výsledky jednotlivých testů byly statisticky zpracovány a porovnány. 

Statistické hodnocení probíhalo pomocí two way ANOVA test, type III a post-hoc 

Scheffého test. Statistická významnost byla stanovena na p ≤ 0.05. 

Výsledky: Výsledky studie ukázaly, že lepší úroveň posturální stability mají fotbalistky 

oproti volejbalistkám, byl zjištěn i signifikantní rozdíl a to u všech čtyř testů (p < 0.05). 

Z pohledu věkové kategorie mají celkově lepší posturální stabilitu hráčky mládežnické 

kategorie než dospělé hráčky. Signifikantní rozdíl byl nalezen pouze u stoje 

s otevřenýma očima (p < 0.05). 

Klíčová slova: rovnováha, testování, ženský volejbal, ženský fotbal 

  



 

 

Abstract 

Title: Postural stability of elite sportswomen - cross-sectional study 

Objectives: The aim of this work is to describe and evaluate postural stability in elite 

women's categories of selected sports specializations. a partial goal is to find out and 

compare selected parameters of static postural stability of football and volleyball 

players, both from the perspective of different age categories and from the point of view 

of the given sports specialization. 

Methods: This is a cross-sectional study involving a total of 278 female athletes (67 

volleyball players, 211 football players) aged 14 and over. Footscan Balance desk 

(RSscan International, Belgium) was used to measure static postural stability. Tests 

were used: narrow stand open eyes, narrow stand closed eyes, stand on right lower limb, 

stand on left lower limb. The results of individual tests were statistically processed and 

compared. Statistical evaluation was performed using two way ANOVA test, type III 

and post-hoc Scheffe test. Statistical significance was determined to be p ≤ 0.05. 

Results: The results of the study showed that footballers have a better level of postural 

stability compared to volleyball players, and a significant difference was found in all 

four tests (p < 0.05). In terms of age category, youth players generally have better 

postural stability than adult players. Significant difference was found only in standing 

with open eyes (p < 0.05).  

Keywords: balance, tests, women’s volleyball, women’s soccer  
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SEZNAM ZKRATEK 

ÚS-OO Úzký stoj s otevřenýma očima 

ÚS-ZO  Úzký stoj se zavřenýma očima 

FL-P  Stoj na pravé dolní končetině 

FL-L  Stoj na levé dolní končetině 

CNS  centrální nervová soustava 

AS   Area of support (opěrná plocha) 

AC   Area of Contact (plocha kontaktu) 

BS    Base of Support (opěrná báze) 

AL   Area of Load (úložná plocha) 

COM   Centre of Mass (těžiště) 

COG   Centre of Gravity 

COP   Centre od Pressure (střed tlakového působení) 

FIFA   Federace Internationale de Football Association 

ACL   anterior cruciate ligament (přední zkřížený vaz) 

WOS   Web of Science 

COF   Centre of Force (střed silového působení) 

TTW   Total Travel Way (celková dráha vychýlení) 
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1. ÚVOD 

Pohyb je základním projevem života všech živých organismů. Ke kvalitnímu 

životu člověka je proto optimální úroveň tělesné zdatnosti žádoucí. Bohužel v dnešní 

době se setkáváme u dospělých i u dětí spíše s úbytkem pohybové aktivity, který má na 

kvalitu života negativní účinek.  

Člověka charakterizuje lokomoce ve vzpřímené poloze. Tato vzpřímená poloha 

je zajišťována posturální stabilitou, která svou úrovní ovlivňuje kvalitu života. Pro 

každý prováděný pohyb je dobrá úroveň posturální stability klíčová. To se týká každé 

osoby a obzvlášť pak osob, které se věnují elitnímu sportu. 

Tato diplomová práce se zabývá posturální stabilitou elitních sportovkyň. 

O posturální stabilitě z oblasti sportu je už mnoho výzkumů, protože schopnost 

posturální stabilizace je důležitá jak pro technické dovednosti, tak pro sportovní výkon. 

Většina těchto studií je od zahraničních autorů, testování české elitní sportovní populace 

chybí. Chceme tedy zjistit, zda se budou naše výsledky posturální stability shodovat 

s předchozími výzkumy. 

Do naší průřezové studie zařadíme elitní hráčky fotbalu a volejbalu ve věku od 

14 let. Pomocí čtyř vybraných testů z Rombergovy testovací baterie budu testovat 

statickou posturální stabilitu na přístroji Footscan.  

Cílem mé diplomové práce je v teoretické části shrnout základní informace 

o posturální stabilitě, ke které patří mimo jiné jako ovlivňující faktor pohybová aktivita. 

Aktivita, při které se kladou na posturální stabilitu vyšší nároky, ovlivňuje u pohybově 

aktivních osob stimulaci senzorické a výkonné složky k udržování posturální stability. 

V naší práci je aktivita zastoupena sportem na vyšší výkonnosti, konkrétněji elitním 

fotbalem a volejbalem. 

V praktické části se pokusím popsat a zhodnotit posturální stabilitu u elitních 

hráček fotbalu a volejbalu a zjistit, zda jsou rozdíly v úrovni statické posturální stability 

mezi hráčskou specializací a mezi vybranými věkovými kategoriemi. Očekáváme, že 

sportovní specializace i věk testovaných ovlivní posturální stabilitu. 
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2.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1.  Posturální funkce 

Po většinu svého života lidé zůstávají ve vzpřímené poloze. Vertikální držení 

těla je základem bipedální lokomoce a mnoha dalších pohybů. Během stání mohou 

lidé vykonávat různé životní činnosti. V každodenním životě i ve sportu je proto 

naprosto nezbytné všestranné posouzení vertikální polohy (Kuczynski, 2009). 

Vývoj k nezávislému bipedálnímu postoji, obvykle dosažený během prvního 

roku života, je jedním z hlavních milníků motorického vývoje. Existuje však mnoho 

změn, které se nadále objevují při kontrole držení těla prostřednictvím ontogeneze 

(Assaiante et al., 1995). 

My lidé jakožto dvounožci, kteří se pohybují chůzí, kde je v kontaktu se zemí 

vždy jedna končetina, nebo během, kde v jednom okamžiku kontakt se zemí není, 

představujeme pro rovnovážný systém velkou výzvu. Lidské tělo je tak neustále 

nestabilním systémem, který mají pod kontrolou posturální funkce (Winter, 1995). 

Kolář (2009) posturální funkce rozlišuje na: posturální stabilitu, posturální 

stabilizaci a posturální reaktibilitu. 

„Posturální stabilizaci chápeme jako aktivní držení segmentů těla proti působní 

zevních sil řízené centrálním nervovým systémem.“ Jedná se o svalovou sílu, která 

zpevňuje segmenty těla. Ve statické poloze (stoj, sed,…) je pomocí agonistických 

a antagonistických svalů zajišťována relativní tuhost skloubení. Tato aktivita se nazývá 

koaktivace a působí v dané poloze proti gravitační síle (Kolář, 2009).  

Při provádění pohybu je vždy generována kontrakční svalová síla, kterou 

potřebuje pro překonání odporu. Tato síla pak vyvolává reakční svalové síly v celém 

pohybovém systému. Jedná se o reakční stabilizační funkci, kterou nazýváme posturální 

reaktibilita. Díky této reakci dochází ke zpevnění jednotlivých pohybových segmentů, 

zejména kloubů, aby byla získána co největší opora (punctum fixum, zpevněná úponová 

část svalu) a aby klouby odolávaly účinkům zevních sil (Kolář, 2009). 

Celková úroveň posturální aktivity je dána mírou excitability posturálního 

systému a závisí na stupni lability dané polohy. Nejvyšší aktivita je při vzpřímeném 

držení, kdy je těžiště daleko od oporné báze, naopak vleže je aktivita nejmenší. Ve 
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skutečnosti to vidíme na intenzitě atetoidních hyperkinéz, které jsou ve stoji největší, 

menší vsedě, značně se snižuje vleže a ve spánku mizí (Véle, 1995). 

2.2.  Posturální stabilita, posturální kontrola 

Pojem posturální stabilita (postural stability) souvisí s problémem zajištění 

vzpřímeného držení člověka. Jelikož vzpřímené držení těla je neurčité, jde i o problém 

terminologický. Nejasnosti jsou spojeny s teoretickými modely, metodikou vyšetření, 

přístrojovými možnostmi zpracováním dat, interpretací výsledků atd. (Vařeka, 2002a). 

Vařeka (2002a) definuje posturální stabilitu jako schopnost zajistit vzpřímené 

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

k nezamýšlenému a/nebo neřízenému pádu. 

Posturální kontrola je potřebná k udržení vzpřímené pozice a je velmi důležitým 

a základním požadavkem v každodenním životě člověka. Adekvátní kontrola držení těla 

vyžaduje smyslový a centrální nervový systém a lidské tělo musí náležitě fungovat proti 

gravitačním a environmentálním silám (Chiba et al., 2016). 

Posturální kontrola se již nepovažuje za jeden systém nebo za soustavu 

vyrovnávacích a rovnovážných reflexů. Spíše se posturální kontrola považuje za 

složitou motorickou dovednost odvozenou z interakce více senzomotorických procesů. 

Dva funkční cíle posturální kontroly jsou posturální orientace a posturální rovnováha 

(Horak, 2006). 

Statická posturální kontrola je nezbytná v každodenní činnosti a je běžně 

hodnocena v klinických podmínkách. Jednotlivci však využívají dynamickou posturální 

kontrolu častěji než statickou posturální kontrolu kvůli většímu zapojení do funkčních 

nebo dynamických úkolů (Talarico et al., 2017). 

Dynamická posturální stabilita je schopnost udržovat pozitivní stabilitu 

a orientaci se středem hmoty nad základnou podpory, zatímco jsou části těla v pohybu 

(Abutaleb, 2016). Nestabilní postavení člověka ve vzpřímené poloze udržují 

integrované smyslové informace z vizuálních, proprioceptivních a vestibulárních 

systémů (Peterka&Loughlin, 2004; Choi et al., 2010).  
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2.2.1.  Terminologie  

2.2.1.1.  Vzpřímené držení těla 

Podle biomechanické podstaty je vzpřímené držení lidského těla velmi nestabilní 

systém tvořený množstvím segmentů (Vařeka, 2002a; Sousa et al., 2012). Nestabilitu 

těla lze vysvětlit i tím, že základna má malou plochu a těžiště se uloženo vysoko, jde 

o tzv. „obrácené kyvadlo“ (Vařeka, 2002a). 

Systém vzpřímeného držení těla má velké kompenzační a substituční možnosti, 

stejně jako je tomu u celého motorického systému. Proto oslabení nebo ztrátu funkce 

jedné jeho části nemusíme vidět hned, ale třeba až při zvýšené zátěži, kvůli 

dekompenzaci. V praxi si toho všimneme u pádů, ke kterým dochází převážně při chůzi 

nebo jiné lokomoci než v klidném stoji (Vařeka, 2002a). 

Vzpřímené držení těla je pro člověka dáno geneticky a je řízeno CNS. Jeho 

udržování závisí na fyzikálních vlastnostech a na svalové aktivitě. Informace z okolí 

přicházejí do CNS a to stabilizační proces ovlivňuje. Čím více se průmět těžiště 

přibližuje k okrajům opěrné báze, tím více je udržení stability náročnější. Důležité je 

odlišovat spontánní vzpřímené držení od napřímeného držení, které je vůlí ovladatelné 

(Véle, 2006). 

2.2.1.2.  Postura 

Názory na význam postury jsou u autorů nejednotné, ale všichni se shodují, že 

postura není pouze na začátku a na konci pohybu, ale je i jeho součástí a podmínkou. 

Vařeka (2002a) popisuje posturu jako aktivní držení segmentů těla proti 

působení zevních sil, ze kterých má v běžném životě největší význam síla tíhová. 

Postura je zajištěna vnitřními silami, hlavní úlohu hraje svalová aktivita řízená 

centrálním nervovým systémem. 

Winter (1995) udává, že Posture, v překladu držení těla, popisuje orientaci 

jakéhokoliv tělesného segmentu vzhledem ke gravitačnímu vektoru. 

Posture, podle Spirduso (1995), je definována jako vyrovnání různé části těla ve 

vztahu k sobě navzájem v kterémkoliv daném okamžiku.  

Podle Koláře (2009) je důležité chápat posturu jako aktivní držení řízené CNS, 

realizované podle anatomicky daného pohybového systému a respektování 
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biomechanických principů. Nelze si plést posturu se stojem, protože postura je součástí 

jak sedu, chůze i ostatních aktivních lokomocí. Postura je základní podmínkou pro 

pohyb, ne naopak. 

Podle Véleho (2006) je postura klidová poloha těla, která se vyznačuje určitým 

uspořádáním pohybových segmentů. Účelově orientovaná poloha se nazývá atituda. Do 

té se tělo dostane před zahájením úmyslného pohybu. 

Postura nám také ukazuje reakce na patologické stavy vnitřních orgánů. Do 

držení těla se promítá svalový tonus, uplatňují se centrální řídící mechanismy, 

psychický stav, stav vaziva a anatomie pohybového aparátu. Za fyziologické situace 

jsou všechny segmenty pohybového aparátu centrovány, takže posturální napětí ve 

svalech je minimální. Málokdy se stane, že zvýšené klidové posturální napětí není 

následkem nějakých obtíží pacienta (Kolář, 2009). 

Poruchy postury 

Kolář (2009) příčiny poruch postury dělí na anatomické, neurologické a funkční. 

Anatomické se dále dělí na vrozené a získané a neurologické vyplívají z neurologické 

syndromologie. Hlavními příčinami funkčních poruch jsou centrální koordinační 

porucha během vývoje, způsob vypracování, posilování a korigování 

stereotypizovaných pohybů a porucha kontroly nocicepce. 

Nesprávná práce odpovědných kontrolních mechanismů pro udržení rovnováhy 

nejen ve starší populaci vede k funkčnímu omezení nebo postižení, jako je 

např. posturální nestabilita. Stejné příznaky se mohou objevit v důsledku poškozených 

receptorů, nesprávného vedení nervových impulsů do centrálního nervového systému 

(CNS), stejně jako špatná interpretace impulzů v CNS nebo vedení k efektorům 

(Marciniak et al., 2018). 

K získaným poruchám můžeme přiřadit degenerativní změny v páteři, které mají 

na držení těla nepříznivý vliv. Se stárnutím se meziobratlové ploténky postupně 

zplošťují a jsou méně odolné a osteoporóza způsobuje, že kosti se stávají poréznější. 

Dlouhá období sezení zhoršují zvýšené zakřivení krční páteře a dolní části zad 

a postavení ramen, což má za následek ještě destruktivnější držení těla se zvýšenou 

bolestí a sníženou pohyblivostí. Kromě toho může celoživotní opotřebení, kontraktura, 

zranění a špatné držení těla způsobit rozdíly v délkách nohou, které můžou způsobit 

kompenzaci při stoji a chůzi, a to může vést k pádu (Spirduso, 1995). 
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2.2.1.3.  Napřímení, vzpřímení 

Napřímením se nazývá narovnání osového orgánu, které usnadňuje vzpřímení. 

Jeho nutnou podmínkou ale není, to můžeme vidět na vadném držení těla, které je 

vzpřímené, ale není napřímené. Kromě toho, že napřímení je nutné pro optimální 

vzpřímení, umožňuje také optimální rozsah pohybů v kořenových kloubech a pohybů 

páteře. Pro tuto funkci mají zásadním význam krátké autochtonní svaly páteře a hluboké 

flexory krku (Vařeka, 2002a). 

Kolář (2009) tvrdí, že pokud chceme provést optimální pohyb, musíme zaujmout 

a udržet optimální posturu, tzv. vzpřímené držení. To vyžaduje zpevnění trupu s krkem 

a hlavou. 

2.2.1.4.  Rovnováha a balance 

Rovnováha a balance se označují jako statické a dynamické strategie, které 

slouží k zajištění posturální stability (Vařeka, 2002a) a souvisí s rozvojem základních 

pohybových dovedností (Figura et al., 1991). 

Statická rovnováha je schopnost udržovat základnu podpory s minimálním 

pohybem. Naopak dynamická rovnováha může být považována za schopnost vykonat 

úkol při zachování nebo opětovném získání stabilní polohy (Winter et al., 1990), nebo 

za schopnost udržet nebo znovu získat rovnováhu na nestabilním povrchu s minimálním 

pohybem (Paillard et al., 2006). Figura et al. (1991) statickou rovnováhu definuje jako 

schopnost udržovat vzpřímené držení těla a udržovat těžiště těla v mezích základny 

podpory. 

Pokud je tělo ve statické poloze, nemění svou polohu v prostoru. Každá statická 

poloha obsahuje i dynamické děje. Při zaujetí statické polohy se jedná spíše o proces, 

kdy se tělo přizpůsobuje přirozené labilitě pohybového aparátu a kontinuálně zaujímá 

stálou polohu (Kolář, 2009). 

Hrysomallis (2011) ve své práci uvádí, že rovnováha je proces udržování polohy 

těžiště těla svisle nad základnou a spoléhá se na rychlou, nepřetržitou zpětnou vazbu 

z vizuálních, vestibulárních a somatosenzorických struktur a poté na provádění 

hladkých koordinovaných neuromuskulárních akcí. K tomuto přizpůsobení dochází 

prostřednictvím pohybů kotníků, kolen a pánve a může být narušeno, pokud je narušeno 
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těžiště a základna podpory nebo když nápravné pohyby nejsou prováděny hladkým 

a koordinovaným způsobem (Bernier&Perrin, 1998). 

Pojem balance Winter (1995) obecně popisuje jako dynamické držení těla, aby 

se zabránilo pádu. 

2.2.2.  Termíny spojené s posturální stabilitou 

 

Obrázek 1: Vztah kontaktní plochy, opěrné plochy a opěrné báze (Vařeka, 2002a) 

 

Opěrná plocha (Area of Support, AS) byla dříve definována jako plocha 

kontaktu podložky s povrchem těla. Dnes se AS bere jako součást plochy kontaktu 

(Area of Contact, AC), která je v daný moment využívána k vytvoření opěrné báze, 

protože k aktivní opoře a kontrole posturální stability nelze využít celou AC (Vařeka, 

2002a). 

Opěrná báze (Base of Support, BS), je definována nejvzdálenějšími hranicemi 

AS. Při stoji spojném je BS přibližně stejné jako AS, ale při stoji rozkročném se BS 

zvětšuje při nezměněné AS. (Vařeka, 2002a; Tyldesley&Grieve, 2013). Obvykle bývá 

opěrná báze větší než opěrná plocha (Kolář, 2009; Vařeka&Dvořák, 1999). 

Úložná plocha (Area of Load, AL) je plocha kontaktu těla s podložkou při 

nezorganizovaném segmentovém systému těla. Nelze z ní vytvořit BS, proto neexistuje 

ani postura. Tento případ nacházíme u novorozenců nebo v bezvědomí (Vařeka, 2002a). 

COM (Centre of Mass, těžiště), jde o hmotný bod, do kterého se soustřeďuje 

hmotnost celého těla. Dále zobrazuje vážený průměr COM každého segmentu těla 
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(Winter, 1995; Mohebi et al., 2019). Metody, jak ho stanovit, jsou různé, např. 

v biomechanice se teoreticky stanovuje pro každý segment těla zvlášť a pak společné 

těžiště (Yang, 2018). 

Průmět společného těžiště do roviny opěrné báze je COG (Centre of Gravity). 

Význam má jen ve vztahu k BS, při běhu BS totiž neexistuje (Vařeka, 2002a; Winter, 

1995). 

COP (Centre od Pressure) označuje tlakový střed působení, přepočítaný jako 

působiště vektoru reakční síly podložky (Winter, 1995). Jeho poloha se vypočítá 

z hodnot reakční síly naměřených pomocí silové plošiny, nebo jako vážený průměr 

všech tlaků snímaných senzory přímo z opěrné plochy za pomoci desky tlakové. Pokud 

by tělo bylo dokonale tuhé těleso, COP a COG by byly totožné. Je však dokázáno, že 

COP a COG mají těsný vztah a jsou na sobě závislé (Winter, 1995; Vařeka, 2002a). 

2.2.3.  Řízení posturální stability 

Na vzpřímeném držení těla se podílí tři hlavní složky – senzorická, řídící 

a výkonná. Senzorická složka se skládá zejména z propriocepce, zraku a vestibulárního 

systému. Řídící funkci má centrální nervová soustava tvořená mozkem a míchou. 

Anatomie a funkce pohybového systému je složkou výkonnou. Důležitou úlohu mají 

kosterní svaly, které patří jak k řídícímu a výkonnému systému, tak i k senzorické 

složce díky propriocepci (Vařeka, 2002a). 

Posturální kontroly je dosaženo integrací informací týkajících se pohybu těla, 

snímaných prostřednictvím somatosenzorického systému, do centrálního nervového 

systému a vhodnou reakcí muskuloskeletálního systému (Sahin et al., 2015). 

2.2.3.1.  Senzorická složka 

Postavení ve stoji u lidí je regulováno složitým kontrolním systémem, který je 

organizován v hierarchických a stereotypních vzorcích a vyžaduje integraci aferentních 

informací z vizuálního, vestibulárního a somatosenzorického systému (Nolan et al., 

2005; Spirduso, 1995; Paillard et al., 2006). K vývoji těchto systémů dochází při 

diferenciacích. Nejprve zraje somatosenzorický systém, poté vizuální a jako poslední 

vestibulární systém (Hirabayashi&Iwasaki, 1995). 

Autoři se shodují na třech složkách řízení posturální stability, ale názory na 

jejich podíl už se liší. Někteří upřednostňují úlohu zraku, jiní vestibulárního systému. 
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Experimentální pokusy potvrzují rozhodující podíl propriocepce při udržení posturální 

stability, jejím vyřazením je dopad stejný jako současné vyřazení zraku i vestibulárního 

systému (Vařeka, 2002b).  

Podle Peterka&Loughlin (2004), je zastoupení složek následující – 

propriocepce/somatosenzorika (70%), vestibulární aparát (20%), zrak (10%). To platí 

pro zdravé lidi v dobře osvětleném prostředí, stojícím na pevném povrchu. Když se 

podmínky změní na nestabilní povrch, vestibulární a vizuální vstupy systému se zvyšují 

za cenu somatosenzorického vstupu. 

Somatosenzorický systém je množství senzorů, které zaznamenávají polohu 

a rychlost všech segmentů těla, jejich kontakt s vnějšími předměty a směr gravitace 

(Winter, 1995). Je zásadní k udržení rovnováhy, protože obsahuje informace z kožních, 

svalových a kloubních receptorů podávající informace o poloze a změně polohy těla 

a končetin (Spirduso, 1995). 

Řízení pohybu závisí na konstantních a přesných informacích právě ze 

somatosenzorického systému. Kožní receptory dávají signály při dotyku a vibracích, 

když je na povrch těla aplikován jakýkoli mechanický stimul. Z nich jsou pak nervové 

impulsy směrovány centrálně (Spirduso, 1995). Propriocepce je snímána 

mechanoreceptory svalů, vazů a kloubů a udržuje stabilitu a orientaci těla při statických 

a dynamických pohybech. Všechny receptory, které jsou umístěny ve svalech, šlachách, 

meniscích, vazech a kloubních kapslích, přispívají k vnímání pohybu a polohy, 

a poskytují informace o mechanickém posunu sval a kloubů. To umožňuje úpravu 

svalového napětí, což nakonec zlepšuje držení těla (Sahin et al., 2015). Když se svaly 

natáhnou (např. lýtkové svaly, při naklonění těla dopředu), natáhnou se receptory ve 

svalu a centrálním mechanismem se pak změní délka svalu. Aby se dosáhlo požadované 

délky a napětí svalu, dochází k reflexnímu stažení svalů. Podobné je to u změny polohy 

v kloubu, kde jsou informace vedeny z kloubových receptorů (Spirduso, 1995). 

Vestibulární systém je náš „gyroskop“, který snímá lineární a úhlové zrychlení 

(Winter, 1995), jinými slovy jde o systém dávající informace o směru gravitace v klidu 

i v pohybu. Ty se pak porovnávají s informacemi zrakovými a proprioceptivními z krční 

páteře, klíčových kloubů a z plosek nohou (Véle, 2006). Role vestibulárního systému je 

rozhodující, protože poskytují informace, které jsou nezávislé na vizuálních podmětech. 
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Oči se mohou pohybovat, když je hlava nehybná a hlava se může pohybovat, zatímco 

oči zůstávají upevněné na cíl (Spirduso, 1995). 

Vestibulární systém, umístěný ve vnitřním uchu, je systém receptorů, který 

poskytuje informace zejména o pohybech hlavy. Jeden typ receptorů, otolity ve vakuu 

a vosku, poskytují během posturálního postavení statickou vertikální referenci 

a signalizují polohu hlavy s ohledem na gravitaci (tj. zda je hlava vzhůru nohama, 

bokem nebo nakloněná). Pokud je hlava nakloněna, tyto receptory označují směr 

a rozsah náklonu. Dalším typem senzoru ve vnitřním uchu jsou půlkruhové kanály, 

které jsou tři a jsou zarovnány do třech rovin těla: frontální, sagitální a horizontální. 

Půlkruhové kanály jsou naplněny tekutinou, která se pohybuje v reakci na pohyby 

hlavy. Receptory, které jsou spouštěny tímto pohybem tekutiny, pak poskytují informaci 

o otočení hlavy. Neurony obou těchto vestibulárních struktur mají silné přímé vlivy na 

motorické neurony v míše, které aktivují svaly (zejména extensory), a tak podstatně 

přispívají k rovnováze (Spirduso, 1995). 

Vizuální systém neboli zrak je systémem primárně zapojeným do plánování naší 

lokomoce a vyhýbání se překážkám při pohybu (Winter, 1995) tzn., že nám dává 

informace o vnějším prostředí. Očima se tzv. „opíráme“ o pevné body, tak získáváme 

posturální jistotu, ale v některých případech i nejistotu (Véle, 2006). Zrak kontroluje 

polohu a postavení hlavy a v klidném stoji při zavřených očích zvyšuje rychlost změn 

polohy COP a variabilitu výchylek (Vařeka, 2002b). 

U většiny starších lidí dochází k degradaci vizuálního systému, který pak 

poskytuje zhoršené nebo zkreslené informace. Následkem toho je snížená ostrost vidění 

související s vyšším počtem pádů. U starších lidí se zhoršuje i periferní vidění, které je 

důležité pro kontrolu anterio-posteriorní výchylky těla (Spirduso, 1995). 

Všechny informace, které vedou ze svalů, šlach a kloubů mají povahu 

zpětnovazebnou a právě proto jsou důležitým podkladem pro řízení stabilizace polohy 

a korekci pohybu. Na vzpřímeném držení těla se podílí jak informace z hlavy, kde jsou 

uloženy hlavní informační orgány, jako je zrak, sluch a vestibulární aparát, tak 

i informace z páteře, pánve a dolních končetin. Pokud se informace z různých receptorů 

liší, vnímáme to jako prohybovou nejistotu až závrať (Véle, 2006). 

Osový orgán také informuje o poloze těla a podílí se na vzpřímeném držení. 

Stálý vliv na držení těla mají i rytmicky se opakující dýchací pohyby osového orgánu. 
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Inspirium má extenční tendence a podporuje vzpřímení, expirium má naopak flekční 

tendence, které jsou pro držení těla nevýhodné. Další významné informace poskytuje 

bránice, která je jedním z důležitých stabilizačních orgánů těla (Véle, 2006). 

Stabilizaci ovlivňují kromě exteroceptivních informací i interoceptivní 

informace z vnitřních orgánů a nociceptivní informace (Véle, 2006). Některé informace 

slouží mimo jiné i k identifikaci míst s různým zatížením. Jedná se o informace 

z Ruffiniho a Maissnerových tělísek (Vařeka, 2002b). 

2.2.3.2.  Řídící složka 

Stabilizace je řízena subkortikálně. Aferentní a eferentní cesty zahrnují míchu, 

mozkový kmen, mozeček, střední mozek a senzomotorickou kůru. To vše přispívá 

k rozvoji vnitřní reprezentace držení těla, která je průběžně aktualizována na základě 

multisenzorické zpětné vazby a používá se k předávání příkazů k ovládání polohy těla 

v prostoru (Sousa et al., 2012). 

Řízení rovnováhy je složitá motorická dovednost, která zahrnuje integraci 

senzorických vstupů, plánování a provádění flexibilních pohybových vzorců (Ferdjallah 

et al, 2002). Tyto vstupy může změnit umístění nohy, přidání vnější zátěže, změna 

velikosti sil a stav povrchu (Didomenico et al., 2010). 

Postura během stání nebo lokomoce je udržována několika reflexními systémy 

skvěle integrovanými centrální nervovou soustavou. Reflexní systémy, které přispívají 

k držení těla, jsou monosynaptické reflexy, vyrovnávací reflexy a synergie motorické 

reakce (Spirduso, 1995). 

Spinální reflexy se aktivují, když je sval natažený, čímž se do míchy vysílají 

nervové impulsy. Tyto impulsy, které putují přímo do motorických neuronů v míše 

ovládající napnutý sval, stimulují motorické neurony, aby svaly stáhly ve snaze vrátit je 

na původní nebo odpovídající délku. Další monosynaptické reflexy jsou dobře známé 

reflex patelární šlachy a reflex Achillovy šlachy. K aktivaci reflexních mechanismů také 

dochází, když se lidé houpají dopředu a dozadu nebo do strany nad základnou podpory 

(Spirduso, 1995). 

2.2.3.3.  Výkonná složka 

Výkonnou složkou posturální stability je pohybový systém člověka. Výkonným 

orgánem je sval. Pohyb i vzpřímenou polohu zajišťuje kosterní svalstvo. To dělíme na 
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fázické a posturální. Vzpřímená poloha těla je zajišťována pasivně pomocí kostěných 

a chrupavčitých struktur a ligamant, a aktivně pomocí svalů. Posturální funkci zajišťuje 

zejména axiální systém, dále oblast pánve a dolních končetin (Winter, 1995; Véle, 

1995; Suchomel, 2006). 

Stabilitu polohy segmentů v klidu i v pohybu a v potřebném rozsahu 

zabezpečuje tzv. posturální a lokomoční motorika. K této funkci využívá zejména silné 

svaly, proto se jinak nazývá hrubou motorikou a je opornou bází pro jemnou motoriku. 

Posturální motorika neustále vyvažuje zaujatou polohu, tzv. balancuje kolem střední 

polohy, a takto je zajištěna pohotovost k rychlému přechodu z klidu do pohybu 

a naopak. Udržování polohy je naprogramováno a řízeno podvědomě, ale při 

neočekávané změně podmínek ihned vstupuje do vědomí (Velé, 2006). 

Posturální motorika využívá hlavně tonické svaly, které sice vyvíjí menší úsilí, 

ale jsou schopny pracovat po delší dobu. V situaci, kdy k udržení stability nestačí síla 

tonických svalů, je nutný zásah fázických svalů, aby zabránily destabilizaci či 

nechtěnému pádu. Dále se na stabilizaci podílí i dýchací svaly (Véle, 2006). 

Na stabilizované výchozí poloze segmentů se realizuje osový orgán flexibilní 

segmentovou stabilizací páteře, dále existuje i sektorová stabilizace, která svými svaly 

působí přes více segmentů pro stabilizaci jednotlivých sektorů páteře (Véle, 2006). 

2.2.4.  Princip řízení 

Strategie zajištění posturální stability se rozdělují do dvou skupin. První 

skupinou je strategie proaktivní a reaktivní, druhou skupinou je strategie statická 

a dynamická. Ke statické strategii patří např. rovnovážné reakce, díky kterým se řídící 

systém snaží zachovat posturální stabilitu při nezměněné AC. Pokud se tělo nachází při 

vyvažování na hranici bezpečného udržení COP, nebo je hranice překročena, řídící 

systém použije strategii dynamickou, aby posturální stabilita byla obnovena, tzn. že 

dojde k přemístění AC např. úkrokem. V případě, že dynamická reakce není dostačující 

ke zvládnutí situace, řídící systém odmítne udržovat posturální stabilitu a přechází na 

program “preventivního” řízeného pádu. To se projeví např. pohyby horních končetin 

ve směru pádu, aby se zmírnil dopad a ochránila hlava (Vařeka, 2002b). 

Kontrola rovnováhy je základním požadavkem úspěšné mobility. Chůze je stav 

kontrolovaného pádu (Frank&Patla, 2003). K uplatnění řízeného pádu je potřeba mít 

dobrou pohybovou koordinaci, kterou mají např. sportovci. Na druhé straně je tu 
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situace, kdy člověk vědomě či podvědomě využívá řízený pád, i když by jiní tuto situaci 

zvládli balančně, aby zabránil neřízenému pádu. Ovšem starší lidé se jakéhokoliv pádu 

brání, a tak se snaží situaci vyřešit pomocí dynamických mechanismů, i když už je to 

nereálné a nakonec dojde k neřízenému pádu, který sebou nese velká rizika závažných 

následků (Vařeka, 2002b). 

Udržování postury probíhá dynamicky, i když pozorovatel vidí statický 

fenomén. Zkušenosti dokazují, že nejdůležitější pro udržení polohy je schopnost rychle, 

přesně a koordinovaně reagovat na aktuální stav prostředí (Véle, 2006). 

Vařeka (2002b) popisuje 4 fáze procesu udržení posturální stability. 

1) Senzorický systém detekuje konkrétní situaci. 

2) Centrální nervový systém vyhodnotí situaci a zvolí vhodný program. 

3) Eferencí se aktivují příslušné svalové skupiny. 

4) Generuje se kontrakční svalová síla, která je pak převedena na 

momenty sil v segmentovém systému lidského těla a vyvolá se reakční 

síla okolí. 

V procesu dochází mezi fázemi k určitému zpoždění, které je závislé na 

strukturální a funkčním stavu systému. S tím řídicí systém počítá a zohledňuje to při 

rozhodování, jaký postup vybere. Zda bude stačit statická strategie nebo kdy už bude 

potřeba přejít na strategii dynamickou či “preventivní” řízený pád. Významnou úlohu 

při vybírání postupu mají aktuální psychický a fyzický stav a předchozí zkušenosti 

(Vařeka, 2002b). 

Jak již bylo zmíněno, strategie pro zajištění posturální stability dělíme na 

statické a dynamické. Statické strategie využívají zejména hlezenní a kyčelní 

mechanismus, dynamické mechanismus úkroku, uchopení pevné opory atd. Rival et al. 

(2005) zmiňuje, že strategie podobné dospělým se začínají objevovat kolem věku 7-8 let 

a jsou charakterizované koordinací hlavy a trupu. 

Podle Horaka (2006) jsou tři hlavní typy pohybových strategií. Dvě strategie 

udržují chodidla na místě a další strategie mění základnu podpory prostřednictvím 

individuálního krokování nebo dosažení. 

Strategie rovnováhy, podle výzkumů, podtrhují svalové vzorce. Kotníková 

strategie/hlezenní mechanismus a související svalová synergie byly tradičně mezi 

prvními vzory pro řízení rovnováhy v předozadním směru (Samuel et al., 2015). 
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Hlezenní kloub je kloubem dolní končetiny v těsné blízkosti těla s podložkou. Hraje 

tudíž nedílnou roli při udržování rovnováhy. Věří se, že propriocepce kotníku je 

rozhodující pro rovnováhu během funkčních činností, jako je postavení, chůze a běh 

(Lee et al., 2006). Podle Vařeky (2002b) se používá při stoji s nohama u sebe, pro 

vyrovnání odchylek v antero-posteriorním směru, kdy rovnováhu zajišťuje zejména 

aktivita plantárních a dorzálních flexorů v hlezenním kloubu. 

Naopak posturální kontrolu ve směru medio-laterálním primárně řídí kyčelní 

strategie/kyčelní mechanismus, kdy dochází k přenášení hmotnosti z jedné dolní 

končetiny na druhou za aktivace svalů kyčelního kloubu (Vařeka, 2002b; Samuel et al., 

2015). Kyčelní strategie, ve které tělo vyvíjí krouticí moment v kyčlích, aby se rychle 

pohybovalo těžiště (COM) těla, se používá, když osoby stojí na úzkých nebo 

poddajných plochách, které neumožňují dostatečný točivý moment kotníku, nebo když 

se musí COM rychle pohybovat (Horak&Kuo, 2000). Z běžného života víme, že 

stranová stabilita je lepší než stabilita předozadní (Samuel et al., 2015). 

Vzory antero-posteriorní svalové odezvy jsou organizovány disto-proximálním 

směrem, zatímco medio-laterální vzory jsou uspořádány proximo-dorsálně. Pokud je 

šířka mezi nohami větší než 8 cm, pak se pohyb kotníku snižuje (Samuel et al ., 2015). 

Jen sám jednotlivec může ovlivnit, která strategie bude vybrána a jaká bude velikost její 

odpovědi a to na základě záměru, zkušeností a očekávání (Adkin et al., 2000). 

2.2.5.  Faktory ovlivňující posturální stabilitu 

Pro udržení neměnící polohy těla vůči měnícímu se vnějšímu okolí je potřeba 

určité dynamiky. Z toho důvodu se funkce posturálního systému hodnotí jako průběžný, 

dynamicky probíhající aktivní proces, který ovlivňují faktory, které Véle dělí na 

fyzikální a neurofyziologické (Véle, 1995).  

Podle Grigg (1994) a Palmieri (2002) faktory ovlivňující rovnováhu zahrnují 

senzorické informace získané ze somatosenzorických, vizuálních a vestibulárních 

systémů a motorické odezvy, které ovlivňují koordinaci, rozsah kloubu a sílu. 

Dalšími faktory ovlivňujícími schopnost kontrolovat rovnováhu jsou vlastní 

antropometrické faktory, jako je pohlaví, věk nebo tělesná hmotnost (Howell et al., 

2017). 
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Véle (1995) k fyzikálním faktorům řadí opornou plochu, hmotnost a polohu 

těžiště, charakter kontaktu těla s opornou plochou, postavení a vlastnosti hybných 

segmentů. Neurofyziologické faktory dělí na procesy psychické a vlivy vnitřního 

prostředí, procesy nastavující excitabilitu, spouštějící pohybové a zpětnovazebné 

procesy (Véle, 1995). 

2.2.5.1.  Fyzikální faktory 

Oporná plocha 

Stabilita je přímo úměrná velikosti oporné plochy. Pokud se rozšiřuje oporná 

plocha báze, stabilita se zvyšuje (Kolář, 2009). Oporná plocha musí mít danou 

přilnavost, která zajišťuje snazší udržení stability. Přilnavost chybí např. na ledové 

ploše. Při výraznější posturální nebo lokomoční poruše funkce se používá přídatné 

opory. Jedná se o jednu nebo dvě hole, které rozšiřují bázi a tím zlepšují stabilitu (Véle, 

1995). 

Podle Horaka (2006) je velikost a kvalita základny podpory (noha) nejdůležitější 

biomechanické omezení rovnováhy. Jakákoli omezení velikosti, síly, rozsahu nebo 

bolest rovnováhu ovlivňují. Jedním z biomechanických omezení kontroly rovnováhy je 

řízení tělesného COM s ohledem na jeho základnu podpory. Meze stability, to je oblast, 

po které se může jednotlivec pohybovat svým COM a udržovat rovnováhu bez změny 

základny podpory, jsou tvarovány jako kužel. 

Hmotnost těla a poloha těžiště těla 

Čím vyšší hmotnost, tím větší stabilita. U výšky je to naopak. Děje se to na 

základě zákona o setrvačnosti. Vyšší osoby s vyšší polohou těžiště mají stabilitu o něco 

menší než osoby s menším vzrůstem. Stabilita je tedy nepřímo úměrná výšce těžiště 

(Véle, 1995; Kolář, 2009). Hlavní podmínkou, aby tělo bylo ve statické poloze stabilní, 

je, že v každém okamžiku se musí těžiště těla promítat do opěrné báze, ale do opěrné 

plochy se vždy promítat nemusí. Pokud se ve statické poloze těžiště těla nepromítá do 

opěrné báze, musí ligamenta a svaly udržovat trvalý otáčivý moment nebo je nutná 

značná svalová síla pro zajištění rovnováhy (Kolář, 2009). Maximální stabilita je při 

promítání těžiště do středu opěrné báze (Véle, 1995). 
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Charakter kontaktu těla s opornou plochou 

Podmínkou dobré stability je schopnost nohy dobře přilnout k terénu, aby byl 

zajištěn převod zátěže na podložku. Nadměrné nerovnosti terénu mohou vést k přetížení 

nohy a námaze kloubních pouzder a ligament. Zhoršovat podmínky stability může 

i nevhodná obuv, která sice plosku nohy chrání, ale adaptabilitu nohy zhoršuje (Véle, 

1995). 

Poloha a vlastnosti hybných segmentů 

Segmentované těleso je staticky stabilní v případě, že těžnice prochází středy 

jednotlivých segmentů. V situaci, kdy jeden segment vybočuje jedním směrem, druhý 

segment to kompenzuje vybočením na druhou stranu. Poloha jednotlivých segmentů 

udává tvar těla a ovlivňuje posturu. Jsou-li segmenty těla v harmonické linii, je i jejich 

zátěž rovnoměrně rozložena a nedochází k přetížení. Zvýšená tuhost tkání pohybový 

rozsah omezuje, ale stabilita se tím zvyšuje. To se uplatňuje u patologických stavů, kdy 

zhoršený stabilizační program nahradí zvýšená tuhost tkání (Véle, 1995). 

2.2.5.2.  Neurofyziologické faktory 

Vliv psychiky a vnitřního prostředí 

Držení těla, výběr volby vhodného programu k udržení posturální stability, 

hranice přechodu mezi jednotlivými strategie a využití řízeného pádu významně 

ovlivňuje psychika, a to vědomě i podvědomě. Bylo prokázáno, že např. při stoji na 

vyvýšeném místě měli probandi větší snahu kontrolovat pohyb COP. Určitá 

soustředěnost stabilitu sice zvyšuje, ale nadměrná tenze je spíše kontraproduktivní. 

Obava nebo strach má za následek nadměrně zvýšené napětí svalů, které pak 

pohybovou koordinaci ruší (Vařeka, 2002b). Na držení těla také snadno poznáme 

momentální náladu. Depresivní naladění sebou přináší tendenci k flekčnímu držení. 

Naopak při stavech elačního charakteru je tendence k držení extenčnímu. Podobné je to 

i u vlivů vnitřního prostředí, kdy se chorobné stavy promítají do celkového držení těla, 

jako je tomu u astmatiků či kardiaků (Véle, 1995). 

Excitabilita nervové soustavy 

Excitabilní procesy nervového systému souvisí se stavem „připravenosti“ nebo 

„odpočinku“. Vše se děje podle současného stavu organismu a stavu vnějšího prostředí. 
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Spouštěcí pohybové programy 

Procesy, které spouštějí pohybové programy, jsou závislé na výchozí poloze. 

Výchozí polohu organismus zaujme podle plánovaného pohybu a závisí na současném 

dění ve vnějším prostředí, které určuje výběr programu a okamžik spuštěný pohybového 

programu (Véle, 1995). 

Zpětnovazebné procesy 

Zpětnovazebné procesy udržují a mění posturu během pohybu podle 

proprioceptivních, interoceptivních a exteroceptivních signálů. Tento proces 

průběžného řízení polohy je ve shodě s celkovým motorickým programem člověka 

(Véle, 1995). 

Posturální kontrola je úzce spojena se schopností správně vnímat životní 

prostředí periferními smyslovými systémy, jakož i centrálně zpracovávat a integrovat 

proprioceptivní, vizuální a vestibulární vstupy na úroveň centrálního nervového 

systému. Tato schopnost umožňuje CNS vytvářet vhodné svalové synergie potřebné 

k udržení rovnováhy. Například se říká, že klidný stoj je řízen smyslovou zpětnou 

vazbou, při které se těžiště těla a střed tlaku nohy pohybují a k integraci pro tuto 

kontrolu jsou zapotřebí vizuální a proprioceptivní vstupy (Hatzitaki et al., 2002). 

Vizuální zpětná vazba je hlavním faktorem, který přispívá k regulaci rovnováhy, 

hlavně během stání. Celkově jsou vizuální informace považovány za nejdůležitější zdroj 

zpětnovazebných informací. Když jsou oči zavřené, zvětšuje se kolísání COG 

a narušuje se posturální kontrola. U zrakově postižených osob zvýšené posturální 

kývání navíc zvyšuje riziko pádu (Alghadir et al., 2019; Rival et al., 2005). 

Mezi další faktory ovlivňující posturální stabilitu patří například věk (Peterson et 

al., 2006; Weirich et al., 2010), ale podle některých autorů je lepší brát v úvahu 

dosažený biologický věk (Sundermier et al., 2001), protože posturální výkyvy mají sice 

tendenci se s věkem snižovat, ale tento proces není lineární (Figura et al., 1991). 

Výkonnost posturální stability se zlepšuje od dětství (ve věku 8-10 let) do dospělosti 

(21-30 let)(Borah et al., 2007; Butz et al., 2015). Podle nedávných výzkumů není 

posturální stabilita v pubertálním věku (8-14 let) plně rozvinuta (Quatman-Yates et al., 

2012), protože dynamické vnímání a využití vizuálních podnětů pro posturální kontrolu 

po celou dobu dospívání stále zraje (Paniccia et al., 2018). Podle Nitz et al. (2003) 

posturální nestabilita začíná po 40. roku života a s věkem se zhoršuje. 
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Významné účinky věku na výkon posturální stability, které jsou v souladu 

s vývojovými trajektoriemi v integraci somatosenzorických, vizuálních 

a proprioceptivních vstupů, byly zjištěny ve studii Paniccia et al. (2018), který zkoumal 

zdravé dětské a mládežnické sportovce. Výsledkem jeho studie bylo, že starší mladí lidé 

mají lepší posturální stabilitu než mladší. Navíc poukazoval na rozdíly mezi pohlavím, 

kde si dívky se skupině dětských sportovců vedly lépe než chlapci. 

Podle některých autorů ovlivňuje stabilitu a celkově schopnosti kontrolovat 

rovnováhu pohlaví. Například Nolan, Grigorenko, a Thorstensson (2005) ve své studii 

uvádí zpožděný vývoj posturální kontroly u chlapců. O horší dynamické stabilitě mužů 

oproti ženám se zmiňuje ve své studii Dallinga et al. (2016). 

Na posturální stabilitu má také vliv ovulace u žen. Estrogen ovlivňuje přímo 

i nepřímo ženský neuromuskulární systém, a proto může významně ovlivnit posturální 

stabilitu i svalovou koordinaci (Rozzi et al., 1999). Sung a Kim (2018) ve svém 

výzkumu zjistily negativní ovlivnění posturální stability estrogenem. V době ovulace 

byly zaznamenány největší výkyvy v dynamické rovnováze. Poukazují i na to, že při 

navrhování pohybových programů by se mělo brát v úvahu, ve kterém menstruačním 

období se žena nachází, aby se zabránilo riziku pádu a zranění kloubů. 

Dále k ovlivňujícím faktorům můžeme řadit pohybové aktivity a pohybové 

oslabení. 

2.3.  Posturální stabilita ve sportu 

Posturální stabilita hraje ve sportovním výkonu klíčovou roli (Paniccia et al., 

2018). Průřezové studie zjistily, že sportovci mají obecně lepší vyrovnávací schopnost 

ve srovnání s kontrolními skupinami nesportujících, z toho vyplívá, že sportovní účast 

zlepšuje rovnováhu (Hrysomallis, 2011). 

Rovnováha a posturální stabilita jsou zásadní prvky v denním tréninku 

sportovců. Všichni sportovci vyžadují nezbytnou kontrolu rovnováhy a být schopni 

fungovat během i po tréninku, který zahrnují provádění a vývoj dovedností a prevence 

úrazů. Ukázalo se, že trénink v technikách rovnováhy snižuje počet zranění (Oliver&Di 

Brezzo, 2009). 
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Posturální stabilita je často ovlivněna zraněním spojeným se sportem a následně 

vyhodnocena během postury. Vnitřní faktory však mohou také ovlivnit posturální 

kontrolu (Howell et al., 2017). 

Sportovní trénink zvyšuje schopnost používat somatosenzorické a vestibulární 

informace, což zlepšuje posturální schopnosti (Bringoux et al., 2000). Posturální změny 

se liší podle trénovaného sportu (Davlin, 2004). Například judo trénink vede k tomu, že 

je kladen větší důraz na somatosenzorické informace, zatímco taneční trénink vede 

k větší pozornosti vizuálním informacím (Perrin et al., 2002).  

Je prokázáno, že na zlepšení posturální stability má příznivé účinky tréninkový 

proces, ale nelze jednoznačně říct, zda jde o změny přirozeným vývojem nebo právě 

tréninkem (Nováková, 1998). Ale vliv pohybové aktivity na posturální stabilitu je jasný. 

U profesionálních sportovců je prokázána vyšší úroveň posturální stability než 

u nesportujících (Carrick et al., 2007). Na úroveň posturální stability má vliv 

i výkonnost (Paillard&Noé, 2006). Zkušenosti z tréninku také můžou zlepšit koordinaci, 

sílu a rozsah pohybu, což pak zlepšuje rovnovážné schopnosti (Bressel et al., 2007). 

Jak už bylo v předchozích kapitolách řečeno, statická a dynamická posturální 

kontrola je nezbytná jak v každodenních činnostech, tak pro optimální sportovní výkon 

(Hrysomallis, 2011). Lékaři hodnotí posturální kontrolu, aby kvantifikovali 

neuromuskulární kontrolní schopnosti, identifikovali sportovce s větším než obvyklým 

rizikem poranění muskuloskeletálního aparátu, zlepšili strategie prevence zranění, a aby 

mohli po zranění indikovat správnou rehabilitaci pro co nejrychlejší návrat ke sportu 

(Rogind et al., 2003). 

Chander et al. (2014) tvrdí, že v různých sportovních odvětvích existují rozdíly 

v rovnovážných schopnostech a také, že vztah mezi statickou a dynamickou 

rovnováhou neexistuje. Tím naznačuje, že by se měla statická a dynamický rovnováha 

trénovat odděleně. 

Pro každý sport, kde je hráč v kontaktu s povrchem, je důležité udržet posturální 

stabilitu, aby byl dobrý výsledek. Např. u míčových her je vysoká úroveň kontroly 

posturální stability nezbytná. CNS se soustředí nejdříve na udržení rovnováhy, až pak 

na ostatní pohyby spojené s danou aktivitou (Naglak, 2005). 

Některé důkazy v literatuře naznačují, že lepší rovnováha mezi zkušenými 

sportovci je do značné míry výsledkem opakovaných tréninkových zkušeností, které 
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ovlivňují motorické reakce a ne větší citlivost vestibulárního systému (Balter et al., 

2004). Jiní argumentují, že vynikající rovnováha je výsledkem tréninkových zkušeností, 

které ovlivňují schopnost člověka věnovat se relevantním proprioceptivním a vizuálním 

podnětům (Ashton-Miller et al., 2001; Bressel et al., 2007).  

Gymnasté často provádějí skokové a padající manévry a statické pózy, zatímco 

jsou bosí. Naproti tomu basketbaloví hráči často provádějí dovednosti při průniku ke 

koši, při střelbě a driblování horních končetin, zatímco nosí sálové boty na rovných 

a pevných plochách. Fotbaloví hráči často provádějí dovednosti v oblasti průniku 

k bráně soupeře, ve střelbě a zpracování míče pomocí dolních končetin, zatímco nosí 

kopačky za různých podmínek trávníku. Požadavky na dovednosti a požadavky na 

životní prostředí těchto výše zmíněných sportů pravděpodobně představují pro 

senzomotorické systémy odlišné výzvy, které kumulativně mohou ovlivnit rovnovážné 

schopnosti trénovaných sportovců (Bressel et al., 2007). 

Na základě dostupných údajů z průřezových studií mají gymnasté tendenci mít 

nejlepší rovnováhu, následují fotbalisté, plavci a poté basketbalisté (Asseman et al., 

2008, Bressel et al., 2007). Fotbalisté při kopání do míče udržují váhu těla na jedné 

noze, lze tedy očekávat, že unipedální stabilitu budou mít lepší než sportovci v jiných 

sportech jako je např. basketbal (Matsuda et al., 2008). Chander (2014) ve své studii 

porovnával fotbalistky, volejbalistky a tanečnice a bylo zjištěno, že volejbalistky 

a tanečnice mají lepší statickou rovnováhu, než fotbalistky a zároveň mají fotbalistky 

a volejbalistky lepší dynamickou rovnováhu oproti tanečnicím. 

Ve studii Gerbino et al. (2007) se zabývali porovnáním rovnováhy mezi 

fotbalisty a tanečníky. Zjistily, že pohybové vzorce se u sportovců liší. Např. fotbalisti 

se vyznačují velkým množstvím sprintů a rychlými změnami směru pohybu navíc jsou 

při hře v kontaktu s ostatními hráči.  

2.3.1.  Fotbal 

Fotbal je bezpochyby nejoblíbenější sport na světě. Účast mladých lidí na 

fotbalu má značný význam v současných programech veřejného zdraví, pokud zvyšuje 

úroveň cvičení a fyzické aktivity mládeže. V dnešní době je to i jedna ze základních 

zbraní v boji proti vysoké míře obezity (Arliani et al., 2013). 

Počet sportovkyň účastnících se fotbalu celosvětově roste. Podle zprávy 

Federace Internationale de Football Association (FIFA) v roce 2015 se v roce 1971 
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konaly pouze dvě mezinárodní fotbalové soutěže žen, v roce 2010 se odehrálo celkem 

512 mezinárodních zápasů. V souladu s těmito pozorováními se celkový počet žen 

fotbalistů po celém světě výrazně zvýšil. V roce 2000 se odhadovalo, že se fotbalu 

zúčastnilo 22 milionů žen, což do roku 2011 vzrostlo na 29 milionů. Tento trend 

naznačuje 32% nárůst v průběhu 11 let. Tato čísla odpovídají pouze fotbalistkám 

v mládežnické i seniorské úrovni z Evropy, Spojených států a Kanady, a nezahrnují 

ženy fotbalistů z afrických, asijských, oceánských a jihoamerických regionů. Skutečný 

počet fotbalistek na celém světě je proto pravděpodobně mnohem vyšší (Sugimoto et 

al., 2018). 

Pro hráče fotbalu je posturální stabilita víceméně nezbytná, potřebují ji při běhu 

s vysokou rychlostí, při náhlých změnách směru pohybu a soubojích o míč, při 

přihrávce i střele, kde je vynaložení svalové síly rozdílné (Gerbino et al., 2007). Statická 

analýza Paillarda et al. (2006) ukázala, že profesionální hráči fotbalu mají stabilnější 

postoj než amatéři.  

Při fotbalu dochází k nesymetrickému zatěžování dolních končetin, protože hráči 

technické dovednosti většinou hraji svou dominantní končetinou (Paillard et al., 2006). 

Následkem toho intenzivní trénink a opakované jednostranné zatěžování často vede ke 

vzniku dysbalancí a k asymetrickému rozvoji těla. To může vést k většímu riziku 

zranění. Proto je důležitá dobrá úroveň posturální stability, aby se riziko zranění 

zmenšovalo a sportovní výkon zvyšoval (Hrysomallis, 2011). 

Ve fotbalovém utkání je nejvyšší výskyt zranění v posledních 15-ti minutách 

každé poloviny zápasu a k nejčastějšímu zranění patří poškození ACL. To naznačuje, že 

fyzická námaha může ovlivnit změnu neuromuskulární kontroly a schopnost 

stabilizovat klouby dolních končetin (Hiemstra et al., 2001; Rahnama et al., 2002; 

Gerbino et al., 2007). Předpokládá se, že svalová únava může změnit proprioceptivní 

a kinestetické vlastnosti kloubů zvýšením prahové hodnoty výboje svalového vřetene, 

přerušením aferentní zpětné vazby a změnou somatosenzorického vstupu, což způsobí 

deficit nervosvalové kontroly. Takové vlastnosti jsou vizualizovány nedostatkem 

posturální kontroly (Hiemstra et al., 2001). 

Ve studii Chander et al. (2014) se zmiňovali o porovnání statické rovnováhy na 

jedné dolní končetině. U fotbalistů vyšlo, že stoj na dominantní končetině, tedy na té, 

kterou hráči do míče kopají, je méně stabilní než na nedominantní. Vysvětlení výsledku 
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je jednoduché. Během kopání má nedominantní končetina jako primární funkci 

udržovat rovnováhu celého těla. 

Gstoettner et al. (2009) se ve svém výzkumu přímo zabývali balančními 

schopnosti na dominantní a nedominantní dolní končetině. Zkoumáni byli jen amatérští 

fotbalisti a kontrolní skupina k dispozici nebyla. Z výsledků ale vyvodili, že žádný 

signifikantní rozdíl mezi končetinami pozorovatelný není. 

2.3.2.  Volejbal  

Volejbal je jedním z nejpopulárnějších sportů na světě. Studie ukázaly, že míra 

zranění při volejbalu je nižší než v jiných týmových sportech, jako je fotbal 

a basketbal. Pravděpodobně je to kvůli nekontaktní povaze hry, protože protihráči jsou 

od sebe odděleni sítí (Sahin et al., 2015). 

Volejbal má zvláštní požadavky na kombinaci posturální stability s kontrolou 

míče a celkové hodnocení situace v terénu. Pro hráče je tento sport náročný, protože 

musí zasáhnout nebo minout míč, zatímco jsou ve vysoce dynamických a často 

nestabilních pozicích (Papageorgiou&Spitzley 2002). Technickým prvkem, který je 

obzvláště důležitý, je schopnost hráče osvojit si a udržovat tzv. volejbalové držení 

těla. Měl by přinejmenším okamžitě zajistit vhodnou rovnováhu těla a umožnit 

pohyby těla ve všech směrech (Kuczynski et al., 2009). 

U všech volejbalových akcí, během kterých je hráč v kontaktu s podlahou, je 

zásadní udržení posturální stability. Mezi takové akce patří příjem podání, servis, 

obrana, nahrávka, smečování popř. kopnutí. Při těchto akcích je pro hráče nutná 

vysoká odolnost vůči jakýmkoli narušením rovnováhy těla, protože hra s míčem bez 

kontroly posturální stability je mnohem méně přesná. Důvodem je to, že centrální 

nervový systém usiluje nejprve o obnovení svislého postavení těla, ze kterého byl hráč 

vyveden (Naglak, 2005). 

Sahin et al. (2015) se ve své studii zabývali vlivem volejbalu na posturální 

stabilitu. Jsou toho názoru, že volejbalová praxe má nízký vliv na posturální stabilitu. 
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3.  CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY PRÁCE 

3.1.  Výzkumné otázky 

Úroveň posturální stability u elitních sportovkyň je srovnatelná u sportovních 

specializací v oblasti sportovních her (volejbal, fotbal). 

Úroveň posturální stability u elitních sportovkyň je rozdílná mezi mládežnickou 

a dospělou kategorií hráček a to u obou sportovních specializací. 

3.2.  Hypotézy 

H1: Existuje statisticky významný rozdíl v úrovni statické posturální stability 

mezi hráčskou specializací fotbalu a volejbalu. 

H2: Existují statisticky významné rozdíly v úrovni statické posturální stability 

vzhledem k věkovým kategoriím (mládež, dospělé) u hráček fotbalu a volejbalu. 

H3: Existují statisticky významné rozdíly úrovně statické posturální stability 

u jednotlivých testů mezi hráčkami fotbalu a volejbalu. 

3.3.  Cíle práce 

Cílem této práce je popsat a zhodnotit posturální stabilitu u elitních ženských 

kategorií vybraných sportovních specializací. Dílčím cílem je zjistit a porovnat vybrané 

parametry statické posturální stability u hráček fotbalu a volejbalu, a to jak z pohledu 

věkových kategorií, tak z pohledu dané sportovní specializace. 

3.4.  Úkoly práce 

− Zpracovat teoretické podklady týkající se řešené problematiky. 

− Vybrat sportovní specializace ženského elitního sportu v rozsahu věkových 

kategorií od mládeže po dospělé. 

− Vybrat vhodné testy pro evaluaci statické posturální stability. 

− Vybrat vhodné parametry, které by reprezentovaly úroveň posturální stability 

sledovaných osob. 

− Realizovat potřebná měření pro sběr dat reprezentující úroveň posturální stability. 

− Vyhodnotit vybrané výsledky testování statické posturální stability, provést 

deskriptivní a induktivní statistiku. 
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− Na základě dosažených výsledků vyvodit závěry a porovnat je se stanovenými 

hypotézami a se získanými informacemi z literární rešerše.  
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4.  METODIKA PRÁCE 

4.1.  Metodický postup teoretické části 

Teoretická část práce byla zpracována na základě dostupných informací ze 

zahraničních a českých literárních zdrojů. Byly použity databáze WOS (Web 

of Science), Scopus a pro vyhledávání tato klíčová slova - postural stability, woman 

sport, soccer, volleyball, balance. Při zadání klíčového slova postural stability 

v databázi WOS bylo nalezeno 8124 výsledků, po přidání dalších klíčových slov např. 

woman sport se počet výrazně snížil na 48 výsledků. 

Jsou zde zmíněny obecné informace o posturální stabilitě a o posturální stabilitě 

ve sportu, konkrétněji ve fotbalu a volejbalu. Literární zdroje byly jak tištěné, tak 

elektronické podoby. Ocitovány byly dle citační normy ISO 690. 

4.2.  Charakteristika výzkumného souboru 

Do výzkumného souboru byly zařazeny ženské hráčky volejbalu a fotbalu. 

Podmínkami pro zařazení bylo právě již zmíněné ženské pohlaví a věk 14 a více let 

(věková kategorie mládež a dospělé), dále elitní úroveň sportovní výkonnosti 

(reprezentační výběr, nebo hráčky čelních týmů nejvyšší tuzemské úrovně). 

Celkový počet probandů bylo 278, s průměrným věkem 19,5 ± 4,8 let, výškou 

169,8 ± 8,4 cm a hmotností 63,3 ± 9,0 kg. Probandi byli dále rozděleni do dvou skupin 

podle specializace ve sportu. Ženských volejbalistek bylo 67, s průměrným věkem 

19,5 ± 4,9 let, výškou 180,4 ± 6,9 cm a hmotností 72,6 ± 8,9 kg. Druhou specializací 

byly fotbalistky. Jejich celkový počet činil 211, průměrný věk 19,4 ± 4,8 let, 

výška 166,5 ± 5,5 cm, hmotnost 60,3 ± 6,7 kg. 

Probandi se dále dělili na mládež a dospělé bez ohledu na sportovní specializaci. 

Celkový počet hráček mládežnické kategorie bylo 132, s průměrným věkem 

15,8 ± 1 let, výškou 169,3 ± 8,2 cm a hmotností 61,5 ± 8,7 kg. Hráček dospělé kategorie 

bylo 146, s průměrným věkem 22,8 ± 4,5 let, výškou 170,3 ± 8,5 cm a hmotností 

64,9 ± 9,0 kg. V mládežnické kategorii bylo 93 fotbalistek a 39 volejbalistek. V dospělé 

kategorii bylo 118 fotbalistek, 28 volejbalistek. 

Má diplomová práce probíhala na pracovišti Laboratoř sportovní motoriky 

FTVS UK pod projektem „Morfologické, fyziologické předpoklady a předpoklady 

související se zraněním u elitních fotbalistů“, č. 101/2018. Projekt byl schválen Etickou 
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komisí 22. 3. 2018, řešitelem byla Dr. Malá. Všechny testované hráčky byly srozuměné 

s průběhem testování a před zahájením podepsaly informovaný souhlas, kde tuto 

skutečnost písemně stvrzují a souhlasí se zpracováním naměřených dat.  

4.3.  Metody získání dat 

Data statické posturální stability byla získána pomocí přístroje Footscan (RScan 

International, Belgie). Jedná se o tlakovou desku, která měla rozměry 0,5 m x 0,4 m se 

snímajícím polem, které obsahovalo 4100 snímačů s citlivostí 0,1 N/cm2 a snímkovací 

frekvencí 16-33 Hz. Princip měření je založen na měření síly, která působí z chodidel 

do podložky. Pro měření byl použit software Balance 7.6, pro vyhodnocení byl použit 

software MS Excel (Microsoft, USA), pro statistické vyhodnocení byl použit software 

SPSS 20.0 (IBM, USA). 

 

Obrázek 2: Tlaková deska Footscan (RScan International, Belgie)(FTVS UK, 2020) 

 

Výstupem měření na tlakové desce je „otisk“ chodidel do podložky, ze kterého 

je vypočten střed tlakového působení (COP – Centre of Pressure) a následně střed 

silového působení (COF – Centre of Force), jako vypočtená hodnota působení těžiště 

těla do podložky. Měří se výchylky COP během celého testu a celková dráha (TTW – 

Total Travel Way), jako součet všech výchylek a která představuje vzdálenost, kterou 

těžiště tělesa celou dobu měření absolvuje. Výchylky se měří a hodnotí v milimetrech 

a čím je výchylek méně a jsou menší, tím je i celková dráha kratší a posturální stabilita 

je tím lepší. 

Pro testování statické posturální stability byly vybrány z Rombergovy testovací 

baterie tyto testy: úzký stoj otevřené oči (ÚS-OO), úzký stoj zavřené oči (ÚS-ZO), 

tzv. „flamingo test“ stoj na pravé dolní končetině (FL-P), stoj na levé dolní končetině 
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(FL-L). Délka testu při stoji na obou dolních končetinách byla stanovena na 30 sekund, 

u stoje na jedné dolní končetině byla délka testu 60 sekund. 

Při testování úzkého stoje byla chodidla umístěna co nejblíže u linie vyznačené 

na podložce. Podmínkou bylo, že chodidla, kotníky ani kolena se nebudou dotýkat. 

U testů stoje na jedné dolní končetině proband po instrukcích zaujal pohodlnou 

polohu na testované končetině tak, že přenesl váhu na jednu končetinu a druhou pokrčil 

volně vzad. 

Horní končetiny byly u všech testů volně podél těla a testovaní se měli dívat 

vpřed na bod místěný na zdi, ve výši očí, ve vzdálenosti 1,5 metru. 

4.4.  Sběr dat 

Testování probíhalo v laboratoři katedry Laboratoř sportovní motoriky Fakulty 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Testování každého probanda probíhalo 

podle předem domluveného termínu pro konkrétní klub v dopoledních nebo 

odpoledních hodinách. Každá osoba podstoupila 4 testy, které se měřily pomocí 

Footscanu v k tomu určené místnosti v laboratoři. Pro všechny probandy byl průběh 

stejný. Nejdříve byla odebrána základní osobní data a anamnéza, poté byl vysvětlen 

průběh testování. Následně proběhlo měření tělesné hmotnosti a výšky. Po celou dobu 

měření byly dodrženy standardizované podmínky - tiché, klidné prostředí s dostatečným 

osvětlením, prostorem a tepelným komfortem. Každá testovaná pozice byla měřena 

jednou, vždy bez ponožek a obuvi. Mezi jednotlivými pozicemi byl 30-ti sekundový 

interval. Proband byl vždy instruován, aby během testu stál co nejklidněji a nehýbal se 

a byl informován o začátku a konci každého jednotlivého testu. 

4.5.  Analýza dat 

Statistické zhodnocení významnosti rozdílů mezi proměnnými (ÚS-OO, ÚS-ZO, 

FL-P, FL-L, specializace, věk) byla použita analýza rozptylu pro nevyvážené modely 

(two-way ANOVA test, type III.). Pro podrobnější statistické vyhodnocení byl použit 

post-hoc Scheffého test, který umožňuje nalézt významné rozdíly v dané skupině 

(mládež, dospělí, fotbal, volejbal). Statistická úroveň signifikance byla stanovena na 

p ≤ 0,05 k vyvrácení nulové hypotézy. Pro základní deskripci dat jsme využili software 

Microsoft Excel (Redmond, WA, USA) a pro statistickou analýzu software R v3.5.2 

(Vienna, Austria).  
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5.  VÝSLEDKY 

Každá elitní hráčka byla měřena jednou ve 4 statických polohách a to při úzkém 

stoji s otevřenýma očima (ÚS-OO), úzkém stoji se zavřenýma očima (ÚS-ZO), při stoji 

na levé dolní končetině (FL-L) a při stoji na pravé dolní končetině (FL-P). Hlavním 

hodnoceným parametrem byla celková dráha - TTW středu tlakového působení (COP). 

Celkově bylo v laboratoři otestováno 278 elitních hráček, které se zabývaly 

fotbalem (n = 211) nebo volejbalem (n = 67). Hráčky byly ve věku 14 a více let 

a sportovaly na úrovni elitní sportovní výkonnosti (reprezentační výběr a hráčky čelních 

týmů nejvyšší tuzemské úrovně). Pro další zpracování výsledků byly rozřazeny do dvou 

kategorií – mládež (n = 132) a dospělí (n = 146). 

Statistická úroveň signifikance byla stanovena na p ≤ 0,05. 

5.1.  Srovnání sportovních specializací – fotbal a volejbal 

V této kapitole jsme se zabývali srovnáním sportovních specializací a to 

fotbalistek a volejbalistek bez ohledu na jejich věk. V tabulkách Tabulka 1 a Tabulka 2 

jsou uvedeny průměry naměřených výchylek jednotlivých testů u fotbalistek 

a volejbalistek včetně směrodatné odchylky, minimálních a maximálních výchylek 

a variačního rozpětí. 

U fotbalistek při úzkém stoji s otevřenýma očima (ÚS-OO) byla průměrná 

celková dráha vychylování TTW = 105,7 ± 29,1 mm. Při úzkém stoji se zavřenýma 

očima (ÚS-ZO) byla průměrná celková dráha vychýlení TTW = 124,1 ± 44,2 mm, při 

stoji na pravé dolní končetině (FL-P) byla TTW = 858,8 ± 295,8 mm, při stoji na levé 

dolní končetině (FL-L) byla TTW = 901,6 ± 328,9 mm. Velikost směrodatných 

odchylek u všech testů svědčí o velkých inter individuálních rozdílech mezi hráčkami 

fotbalu. 

Hráčky volejbalu při úzkém stoji s otevřenýma očima (ÚS-OO) měly průměrnou 

celkovou dráhu vychylování TTW = 130,7 ± 33,8 mm. Při úzkém stoji se zavřenýma 

očima (ÚS-ZO) měly TTW = 174,1 ± 54,8 mm, při stoji na pravé dolní končetině (FL-

P) měly TTW = 1115,9 ± 304,5 mm, při stoji na levé dolní končetině (FL-L) měly TTW 

= 1189,3 ± 348,4 mm. I u volejbalistek je velikost směrodatných odchylek následkem 

velkým inter individuálních rozdílů mezi hráčkami. 
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Tabulka 1: Hodnoty celkové dráhy (TTW) středu tlakového působení (COP) u fotbalistek. 

Fotbalistky 
ÚS-OO ÚS-ZO FL-P FL-L 

mm mm mm mm 

Průměr 105,7 124,1 858,8 901,6 

Směrodatná odchylka 29,1 44,2 295,8 328,9 

Minimum 59,0 54,0 310,0 302,0 

Maximum 213,0 365,0 2242,0 2220,0 

Variační rozpětí 154,0 311,0 1932,0 1918,0 

Legenda: ÚS-OO – stoj o úzké bázi s otevřenýma očima; ÚS-ZO – stoj o úzké bázi se zavřenýma očima; 

FL-P – stoj na pravé dolní končetině, FL-L – stoj na levé dolní končetině 

 

Tabulka 2: Hodnoty celkové dráhy (TTW) středu tlakového působení (COP) u volejbalistek. 

Volejbalistky 
ÚS-OO ÚS-ZO FL-P FL-L 

mm mm mm mm 

Průměr 130,7 174,1 1115,9 1189,3 

Směrodatná odchylka 33,8 54,8 304,5 348,4 

Minimum 74,0 81,0 424,0 498,0 

Maximum 234,0 377,0 1870,0 1998,0 

Variační rozpětí 160,0 296,0 1446,0 1500,0 

Legenda: ÚS-OO – stoj o úzké bázi s otevřenýma očima; ÚS-ZO – stoj o úzké bázi se zavřenýma očima; 

FL-P – stoj na pravé dolní končetině, FL-L – stoj na levé dolní končetině 

 

Když se podíváme na Graf 1, vidíme, že si v testech lépe vedly fotbalistky oproti 

volejbalistkám. Ve všech čtyřech testech (ÚS-OO, ÚS-ZO, FL-P, FL-L) měly 

fotbalistky kratší průměrnou celkovou dráhu vychylování. Můžeme tedy říct, že 

fotbalistky mají statickou posturální stabilitu lepší než volejbalistky. Nejmenší rozdíly 

mezi sportovními specializacemi byly při ÚS-OO, kdy volejbalistky měly průměrnou 

TTW delší o 25 mm oproti fotbalistkám a při ÚS-ZO, kde byl rozdíl větší o 50 mm. 

Naopak největší rozdíly byly při stoji na jedné končetině. Průměrnou TTW při FL-P 

měly volejbalistky delší o 257 mm a při FL-L o 288 mm oproti fotbalistkám. 
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Rozdíly mezi stojem na obou dolních končetinách a stojem na jedné dolní 

končetině jsou značné. Průměrná celková dráha vychylování se jak u fotbalistek tak 

volejbalistek zvýšila cca 8 krát. Je nutné ale připomenout, že stoj na jedné dolní 

končetině má delší dobu trvání než stoj na obou dolních končetinách a i z důvodu 

zúžení opěrné báze je stoj na jedné dolní končetině těžší. 

Při porovnání úzkého stoje s otevřenýma očima a úzkého stoje se zavřenýma 

očima dopadly rozdíly podle očekávání. Při ÚS-ZO oproti ÚS-OO se průměrná TTW 

prodloužila u hráček fotbalu o 18 mm a u hráček volejbalu o 43 mm. 

Když porovnáme výsledky testu stoje na pravé a levé dolní končetině, při stoji 

na levé dolní končetině měly fotbalistky průměrnou celkovou dráhu vychylování TTW 

delší o 43 mm oproti stoji na pravé dolní končetině a volejbalistky delší o 73 mm. 

S největší pravděpodobností jde o následek dominance pravé dolní končetiny, ale 

nejedná se o výrazný rozdíl. Smyslem testu stoje na jedné dolní končetině je zhodnocení 

symetrie stoje na jednotlivých dolních končetinách, kde nepředpokládáme u elitních 

sportovkyň výrazné rozdíly, a to se potvrdilo. 

 

Graf 1: Porovnání hodnot celkové dráhy (TTW) středu tlakového působení (COP) 

u jednotlivých typů stoje mezi fotbalistkami a volejbalistkami. 

 

Legenda: ÚS-OO – stoj o úzké bázi s otevřenýma očima; ÚS-ZO – stoj o úzké bázi se zavřenýma očima; 

FL-P – stoj na pravé dolní končetině, FL-L – stoj na levé dolní končetině 
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Po statistickém zpracování výsledků byl nalezen signifikantní rozdíl ve 

specializacích tedy mezi fotbalistkami a volejbalistkami v testu úzký stoj otevřené oči 

(p < 0,001), úzký stoj zavřené oči (p < 0,001), stoj na pravé dolní končetině (p < 0,001), 

stoj na levé dolní končetině (p < 0,001). 

 

Tabulka 3: Statistická významnost mezi fotbalistkami a volejbalistkami 

Test p-hodnota 

ÚS-OO p < 0,001* 

ÚS-ZO p < 0,001* 

FL-P p < 0,001* 

FL-L p < 0,001* 

Legenda: ÚS-OO – stoj o úzké bázi s otevřenýma očima; ÚS-ZO – stoj o úzké bázi se zavřenýma očima; 

FL-P – stoj na pravé dolní končetině, FL-L – stoj na levé dolní končetině 

 

5.2.  Srovnání mládežnické a dospělé kategorie elitních hráček 

fotbalu a volejbalu 

Tato kapitola na rozdíl od předchozí kapitoly srovnává hráčky fotbalu 

a volejbalu s ohledem na jejich stáří bez rozdílu specializace. Porovnávali jsme tedy 

mládež ve věku 14 až 17 let a dospělé s věkem 18 a více let. V tabulkách Tabulka 4 

a Tabulka 5 jsou uvedeny průměry naměřených výchylek jednotlivých testů u mládeže 

a dospělých, směrodatné odchylky, minimální a maximální výchylky a variační rozpětí. 

Mládežnické hráčky fotbalu a volejbalu měly při úzkém stoji s otevřenýma 

očima (ÚS-OO) průměrnou celkovou dráhu vychylování TTW = 119,5 ± 32,6 mm, při 

úzkém stoji se zavřenýma očima (ÚS-ZO) měly TTW = 138,3 ± 45,5 mm, při stoji na 

pravé dolní končetině (FL-P) měly TTW = 897,9 ± 312,8 mm, při stoji na levé dolní 

končetině (FL-L) měly TTW = 943,1 ± 356,1 mm. 

U dospělých hráček fotbalu a volejbalu při úzkém stoji s otevřenýma očima (ÚS-

OO) byla průměrná celková dráha vychylování TTW = 104,8 ± 30,0 mm, při úzkém 

stoji se zavřenýma očima (ÚS-ZO) byla TTW = 134,1 ± 56,5 mm, při stoji na pravé 

dolní končetině (FL-P) byla TTW = 941,5 ± 310,5 mm, při stoji na levé dolní končetině 

(FL-L) byla TTW = 996,2 ± 353,4 mm. 
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Tabulka 4: Hodnoty celkové dráhy (TTW) středu tlakového působení (COP) u mládeže. 

Mládež 
ÚS-OO ÚS-ZO FL-P FL-L 

mm mm mm mm 

Průměr 119,5 138,3 897,9 943,1 

Směrodatná odchylka 32,6 45,5 312,8 356,1 

Minimum 65,0 67,0 310,0 302,0 

Maximum 234,0 266,0 2242,0 2220,0 

Variační rozpětí 169,0 199,0 1932,0 1918,0 

Legenda: ÚS-OO – stoj o úzké bázi s otevřenýma očima; ÚS-ZO – stoj o úzké bázi se zavřenýma očima; 

FL-P – stoj na pravé dolní končetině, FL-L – stoj na levé dolní končetině 

 

Tabulka 5: Hodnoty celkové dráhy (TTW) středu tlakového působení (COP) u dospělých. 

Dospělí 
ÚS-OO ÚS-ZO FL-P FL-L 

mm mm mm mm 

Průměr 104,8 134,1 941,5 996,2 

Směrodatná odchylka 30,0 56,5 320,5 353,4 

Minimum 59,0 54,0 343,0 364,0 

Maximum 212,0 377,0 1870,0 2094,0 

Variační rozpětí 153,0 323,0 1527,0 1730,0 

Legenda: ÚS-OO – stoj o úzké bázi s otevřenýma očima; ÚS-ZO – stoj o úzké bázi se zavřenýma očima; 

FL-P – stoj na pravé dolní končetině, FL-L – stoj na levé dolní končetině 

 

Graf 2, kde se porovnává mládež a dospělý ukazuje, že mládežnická kategorie 

hráček má při stoji na jedné dolní končetině lepší statickou posturální stabilitu než 

dospělá kategorie. Naopak při stoji na obou dolních končetinách má lepší statickou 

posturální stabilitu dospělá kategorie. Při úzkém stoji s otevřenýma očima měla mládež 

průměrnou celkovou dráhu vychylování delší o 15 mm oproti dospělým. Při úzkém stoji 

se zavřenýma očima byl výsledek téměř identický, rozdíl činil 4 mm. Ve stoji na pravé 

dolní končetině byla TTW dospělých delší o 44 mm a ve stoji na levé dolní končetině 

o 53 mm delší oproti mládeži. 
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I zde při porovnání úzkého stoje na obou dolních končetinách se stojem na jedné 

dolní končetině jsou velké rozdíly. Průměrná celková dráha vychylování se u mládeže 

prodloužila 7 krát, u dospělých 8 krát. 

Rozdíl mezi úzkým stojem s otevřenýma očima a úzkým stojem se zavřenýma 

očima dopadl, jak jsme předpokládali. Výsledky průměrné celkové dráhy vychylování 

TTW testu ÚS-ZO byly u mládeže delší o 19 mm oproti TTW testu ÚS-OO 

a u dospělých byly delší o 29 mm. 

Pokud se podíváme na srovnání výsledků testů stoje na pravé a levé dolní 

končetině, při stoji na levé dolní končetině oproti stoji na pravé dolní končetině měla 

mládežnická kategorie průměrnou celkovou dráhu vychylování TTW delší o 45 mm, 

dospělá kategorie delší o 55 mm. 

 

Graf 2: Porovnání hodnot celkové dráhy (TTW) středu tlakového působení (COP) 

u jednotlivých typů stoje mezi mládeží a dospělými. 

 

Legenda: ÚS-OO – stoj o úzké bázi s otevřenýma očima; ÚS-ZO – stoj o úzké bázi se zavřenýma očima; 

FL-P – stoj na pravé dolní končetině, FL-L – stoj na levé dolní končetině 

 

Po statistickém zpracování výsledků byl nalezen signifikantní rozdíl ve věku 

tedy mezi mládeží a dospělými pouze v testu úzký stoj otevřené oči (p < 0,001). 
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Tabulka 6: Statistická významnost mezi mládeží a dospělými 

Test p-hodnota 

ÚS-OO p < 0,001* 

ÚS-ZO p = 0,116 

FL-P p = 0,138 

FL-L p = 0,208 

Legenda: ÚS-OO – stoj o úzké bázi s otevřenýma očima; ÚS-ZO – stoj o úzké bázi se zavřenýma očima; 

FL-P – stoj na pravé dolní končetině, FL-L – stoj na levé dolní končetině 

 

5.3.  Srovnání jednotlivých testů u jednotlivých skupin hráček 

fotbalu a volejbalu 

Posledním naším úkolem bylo srovnání výsledků testovaných hráček 

v jednotlivých testech. Celkem se porovnávaly 4 skupiny – fotbalistky mládežnické 

kategorie, fotbalistky dospělé kategorie, volejbalistky mládežnické kategorie 

a volejbalistky dospělé kategorie. V tabulkách Tabulka 7, Tabulka 8, Tabulka 9 

a Tabulka 10 jsou uvedeny průměry naměřených výchylek jednotlivých testů, 

směrodatné odchylky, minimální a maximální výchylky a variační rozpětí. 

 

Tabulka 7: Hodnoty celkové dráhy (TTW) středu tlakového působení (COP) u mládežnických 

fotbalistek. 

Fotbal mládež 
ÚS-OO ÚS-ZO FL-P FL-L 

mm mm mm mm 

Průměr 117,0 129,8 824,4 869,0 

Směrodatná odchylka 32,0 41,9 308,0 345,5 

Minimum 65,0 67,0 310,0 302,0 

Maximum 213,0 263,0 2242,0 2220,0 

Variační rozpětí 148,0 196,0 1932,0 1918,0 

Legenda: ÚS-OO – stoj o úzké bázi s otevřenýma očima; ÚS-ZO – stoj o úzké bázi se zavřenýma očima; 

FL-P – stoj na pravé dolní končetině, FL-L – stoj na levé dolní končetině 

 



43 

 

 

 

Tabulka 8: Hodnoty celkové dráhy (TTW) středu tlakového působení (COP) u dospělých 

fotbalistek. 

Fotbal dospělí 
ÚS-OO ÚS-ZO FL-P FL-L 

mm mm mm mm 

Průměr 96,8 119,6 885,9 927,3 

Směrodatná odchylka 22,9 45,5 282,9 312,9 

Minimum 59,0 54,0 343,0 364,0 

Maximum 164,0 365,0 1704,0 2094,0 

Variační rozpětí 105,0 311,0 1361,0 1730,0 

Legenda: ÚS-OO – stoj o úzké bázi s otevřenýma očima; ÚS-ZO – stoj o úzké bázi se zavřenýma očima; 

FL-P – stoj na pravé dolní končetině, FL-L – stoj na levé dolní končetině 

 

 

 

 

Tabulka 9: Hodnoty celkové dráhy (TTW) středu tlakového působení (COP) u mládežnických 

volejbalistek. 

Volejbal mládež 
ÚS-OO ÚS-ZO FL-P FL-L 

mm mm mm mm 

Průměr 125,4 158,8 1073,0 1119,6 

Směrodatná odchylka 33,1 47,2 247,7 316,8 

Minimum 83,0 81,0 661,0 568,0 

Maximum 234,0 266,0 1706,0 1871,0 

Variační rozpětí 151,0 185,0 1045,0 1303,0 

Legenda: ÚS-OO – stoj o úzké bázi s otevřenýma očima; ÚS-ZO – stoj o úzké bázi se zavřenýma očima; 

FL-P – stoj na pravé dolní končetině, FL-L – stoj na levé dolní končetině 
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Tabulka 10: Hodnoty celkové dráhy (TTW) středu tlakového působení (COP) u dospělých 

volejbalistek. 

Volejbal dospělí 
ÚS-OO ÚS-ZO FL-P FL-L 

mm mm mm mm 

Průměr 138,2 195,3 1175,6 1286,4 

Směrodatná odchylka 33,3 57,5 361,0 366,8 

Minimum 74,0 83,0 424,0 498,0 

Maximum 212,0 377,0 1870,0 1998,0 

Variační rozpětí 138,0 294,0 1446,0 1500,0 

Legenda: ÚS-OO – stoj o úzké bázi s otevřenýma očima; ÚS-ZO – stoj o úzké bázi se zavřenýma očima; 

FL-P – stoj na pravé dolní končetině, FL-L – stoj na levé dolní končetině 

 

 

Graf 3: Porovnání hodnot celkové dráhy (TTW) středu tlakového působení (COP) 

u jednotlivých typů stoje mezi mládeží a dospělými s ohledem na sportovní specializaci. 

 

Legenda: ÚS-OO – stoj o úzké bázi s otevřenýma očima; ÚS-ZO – stoj o úzké bázi se zavřenýma očima; 

FL-P – stoj na pravé dolní končetině, FL-L – stoj na levé dolní končetině 
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Úzký stoj s otevřenýma očima (ÚS-OO) 

Při testování stoje s otevřenýma očima měly fotbalistky mládežnické kategorie 

průměrnou celkovou dráhu výchylek TTW = 117,0 ± 32,0 mm, fotbalistky dospělé 

kategorie měly TTW = 96,8 ± 22,9 mm. U mládežnických volejbalistek byla 

TTW = 125,4 ± 33,1 mm a u dospělých volejbalistech TTW = 138,2 ± 33,3 mm. 

Jak vidíme v grafu 3, v úzkém stoji s otevřenýma očima měly nejlepší statickou 

posturální stabilitu dospělé fotbalistky, jen 20 mm byly horší mládežnické fotbalistky. 

Nejdelší průměrnou celkovou dráhu vychylování a tím tedy nejhorší statickou 

posturální stabilitu měly dospělé volejbalistky, které měly oproti nejlepší skupině 

průměrnou TTW delší o 41 mm. 

Po statistickém zpracování výsledků testu úzkého stoje s otevřenýma očima byl 

nalezen signifikantní rozdíl mezi dospělými volejbalistkami a dospělými fotbalistkami 

(p < 0,001), mezi fotbalovou mládeží a dospělými fotbalistkami (p < 0,001), mezi 

volejbalovou mládeží a dospělými fotbalistkami (p < 0,001), mezi fotbalovou mládeží 

a dospělými volejbalistkami (p = 0,005). Signifikantní rozdíl nebyl nalezen mezi 

volejbalovou mládeží a dospělými volejbalistkami (p = 0,284) a mezi volejbalovou 

mládeží a fotbalovou mládeží (p = 0,433). 

 

Tabulka 11: Statistická významnost mezi mládeží a dospělými s ohledem na sportovní 

specializaci – Úzký stoj s otevřenýma očima. 

ÚS-OO 
Fotbal  

dospělý 

Fotbal  

mládež 

Volejbal 

dospělý 

Volejbal  

mládež 

Fotbal 

dospělý 
x p < 0,001* p < 0,001* p < 0,001* 

Fotbal 

mládež 
p < 0,001* x p = 0,005* p = 0,433 

Volejbal 

dospělý 
p < 0,001* p = 0,005* x p = 0,284 

Volejbal 

mládež 
p < 0,001* p = 0,433 p = 0,284 x 

 

Úzký stoj se zavřenýma očima (ÚS-ZO)  

Při testování stoje se zavřenýma očima měly fotbalistky mládežnické kategorie 

průměrnou celkovou dráhu výchylek TTW = 129,8 ± 41,9 mm, fotbalistky dospělé 
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kategorie měly TTW = 119,6 ± 45,5 mm. U mládežnických volejbalistek byla 

TTW = 158,8 ± 47,2 mm a u dospělých volejbalistech TTW = 195,3 ± 57,5 mm. 

Graf 3 ukazuje, že při úzkém stoji se zavřenýma očima byly ve statické 

posturální stabilitě nejlepší také dospělé fotbalistky. Mezi dospělými hráčkami fotbalu 

a mládeží byl rozdíl minimální, pouze 10 mm. Nejdelší průměrnou TTW měly opět 

dospělé volejbalistky, s rozdílem 76 mm od dospělých fotbalistek. 

Po statistickém zpracování výsledků testu úzkého stoje se zavřenýma očima byl 

nalezen signifikantní rozdíl mezi dospělými volejbalistkami a dospělými fotbalistkami 

(p < 0,001), mezi volejbalovou mládeží a dospělými fotbalistkami (p < 0,001), mezi 

fotbalovou mládeží a dospělými volejbalistkami (p < 0,001), mezi volejbalovou mládeží 

a dospělými volejbalistkami (p = 0,009) a mezi volejbalovou mládeží a fotbalovou 

mládeží (p = 0,006). Signifikantní rozdíl nebyl mezi fotbalovou mládeží a dospělými 

fotbalistkami (p = 0,393). 

 

Tabulka 12: Statistická významnost mezi mládeží a dospělými s ohledem na sportovní 

specializaci – Úzký stoj se zavřenýma očima. 

ÚS-ZO 
Fotbal  

dospělý 

Fotbal  

mládež 

Volejbal 

dospělý 

Volejbal  

mládež 

Fotbal 

dospělý 
x p = 0,393 p < 0,001* p < 0,001* 

Fotbal 

mládež 
p = 0,393 x p < 0,001* p = 0,006* 

Volejbal 

dospělý 
p < 0,001* p < 0,001* x p = 0,009* 

Volejbal 

mládež 
p < 0,001* p = 0,006* p = 0,009* x 

 

Stoj na pravé dolní končetině (FL-P) 

Při testování stoje na pravé dolní končetině měly fotbalistky mládežnické 

kategorie průměrnou celkovou dráhu výchylek TTW = 824,4 ± 308,0 mm, fotbalistky 

dospělé kategorie měly TTW = 885,9 ± 282,9 mm. U mládežnických volejbalistek byla 

TTW = 1073,0 ± 247,7 mm a u dospělých volejbalistech TTW = 1175,6 ± 361,0 mm. 

V testování stoje na pravé dolní končetině měly nejkratší průměrnou celkovou 

dráhu vychylování mládežnické fotbalistky, druhý nejkratší výsledek měly dospělé 

fotbalistky. Nejhorší statickou posturální stabilitu při stoji na pravé dolní končetině 
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měly dospělé volejbalistky, které měly průměrnou TTW o 351 mm delší oproti 

nejlepším. Velký rozdíl oproti nejlepším mládežnickým fotbalistkám měly 

i mládežnické volejbalistky a to o 249 mm. 

Po statistickém zpracování výsledků testu stoje na pravé dolní končetině byl 

nalezen signifikantní rozdíl mezi dospělými volejbalistkami a dospělými fotbalistkami 

(p < 0,001), mezi volejbalovou mládeží a dospělými fotbalistkami (p = 0,004), mezi 

fotbalovou mládeží a dospělými volejbalistkami (p < 0,001) a mezi volejbalovou 

mládeží a fotbalovou mládeží (p < 0,001). Signifikantní rozdíl nebyl nalezen mezi 

fotbalovou mládeží a dospělými fotbalistkami (p = 0,446) a mezi volejbalovou mládeží 

a dospělými volejbalistkami (p = 0,506). 

 

Tabulka 13: Statistická významnost mezi mládeží a dospělými s ohledem na sportovní 

specializaci – Stoj na pravé dolní končetině. 

FL-P 
Fotbal  

dospělý 

Fotbal  

mládež 

Volejbal 

dospělý 

Volejbal  

mládež 

Fotbal 

dospělý 
x p = 0,446 p < 0,001* p = 0,004* 

Fotbal 

mládež 
p = 0,446 x p < 0,001* p < 0,001* 

Volejbal 

dospělý 
p < 0,001* p < 0,001* x p = 0,506 

Volejbal 

mládež 
p = 0,004* p < 0,001* p = 0,506 x 

 

Stoj na levé dolní končetině (FL-L) 

Při testování stoje na levé dolní končetině měly fotbalistky mládežnické 

kategorie průměrnou celkovou dráhu výchylek TTW = 869,0 ± 345,5 mm, fotbalistky 

dospělé kategorie měly TTW = 927,3 ± 312,9 mm. U mládežnických volejbalistek byla 

TTW = 1119,6 ± 316,8 mm a u dospělých volejbalistech TTW = 1286,4 ± 366,8 mm. 

Graf 3 ukazuje, že testování stoje na levé dolní končetině má celkově největší 

průměrné TTW ve všech skupinách, které srovnáváme. Nejlepší výsledek statické 

posturální stability na levé dolní končetině měly stejně jako při stoji na pravé dolní 

končetině mládežnické fotbalistky. Nejdelší průměrnou TTW měly dospělé 

volejbalistky, které se od mládežnických fotbalistek lišily o 417 mm. Tento výsledek 

byl zároveň nejhorším výsledkem testů statické posturální stability. 
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Po statistickém zpracování výsledků testu stoje na levé dolní končetině byl 

nalezen signifikantní rozdíl mezi dospělými volejbalistkami a dospělými fotbalistkami 

(p < 0,001), mezi volejbalovou mládeží a dospělými fotbalistkami (p = 0,010), mezi 

fotbalovou mládeží a dospělými volejbalistkami (p < 0,001) a mezi volejbalovou 

mládeží a fotbalovou mládeží (p < 0,001). Signifikantní rozdíl nebyl nalezen mezi 

fotbalovou mládeží a dospělými fotbalistkami (p = 0,587), mezi volejbalovou mládeží 

a dospělými volejbalistkami (p = 0,182). 

 

Tabulka 14: Statistická významnost mezi mládeží a dospělými s ohledem na sportovní 

specializaci – Stoj na levé dolní končetině. 

FL-L 
Fotbal  

dospělý 

Fotbal  

mládež 

Volejbal 

dospělý 

Volejbal  

mládež 

Fotbal 

dospělý 
x p = 0,587 p < 0,001* p = 0,010* 

Fotbal 

mládež 
p = 0,587 x p < 0,001* p < 0,001* 

Volejbal 

dospělý 
p < 0,001* p < 0,001* x p = 0,182 

Volejbal 

mládež 
p = 0,010* p < 0,001* p = 0,182 x 

 

 

 

Po shrnutí výsledků průměrných celkových drah vychýlení u výše uvedených 

skupin můžeme říct, že nejlepší statickou posturální stabilitu mají fotbalistky 

mládežnické kategorie a nejhorší ze srovnávaných skupin jsou dospělé hráčky 

volejbalu. Celkově lepší posturální stabilitu mají fotbalistky než volejbalistky, jak už 

bylo řečeno výše.  



49 

 

6.  DISKUZE  

Už při výběru tématu práce jsem se setkávala s nejednotnou terminologií 

klíčového pojmu posturální stabilita. Chápání pojmu a jeho definice se lišila dle autorů 

a to jak českých, tak zahraničních. Existuje tedy řada rozdílných názorů na téma 

posturální stabilita, ale všechny se shodují, že postura je základní podmínkou pro 

pohyb, ale pohyb má zásadní vliv na posturu, lépe řečeno na posturální stabilitu 

(Vařeka, 2002a). 

Lidské tělo je neustále nestabilním systémem pod kontrolou tzv. posturálních 

funkcí (Winter, 1995). Jednou z nich je posturální stabilita. Posturální stabilita je 

schopnost zajistit vzpřímené držení těla a reagovat na změny z vnějšího a vnitřního 

prostředí, aby nás chránila před nezamýšleným pohybem nebo neřízeným pádem 

(Vařeka, 2002a). Na kontrole posturální stability se podílejí informace o pohybu těla 

snímané prostřednictvím somatosenzorického systému, vestibulárního aparátu a zraku, 

které vedou do centrálního nervového systému a ten výsledek předá 

muskuloskeletálnímu systému, který vyvolá vhodnou reakcí, aby byla udržena 

rovnováha těla (Sahin et al., 2015; Paillard et al., 2006). Posturální stabilitu, jakožto 

neustále probíhající aktivní proces, ovlivňují faktory, které se nejčastěji dělí na fyzikální 

a neurofyziologické (Véle, 1995). Za další faktor ovlivňující posturální stabilitu bereme 

antropometrické faktory, věk, pohlaví, pohybovou aktivitu či pohybové oslabení. 

Této diplomové práce o průřezové studii zabývající se posturální stabilitou 

u elitních sportovkyň se zúčastnilo celkem 278 probandů ženského pohlaví. Jednalo se 

o hráčky fotbalu (n = 211) a volejbalu (n = 67). Jak je vidět, skupina nemá rovnoměrné 

rozdělení, ale věkové zastoupení ve specializacích bylo ve stejném poměru. U všech 

probandů se nejdříve vyšetřila tělesná hmotnost a výška, poté byli testováni ve čtyřech 

modifikacích stoje pomocí přístroje Footscan. 

Měření probíhalo v k tomu určené laboratoři, takže všichni probandi měli de 

facto stejné podmínky. Všem byli dané stejné instrukce a během měření nemluvili, ani 

je nic z okolí nerušilo, tudíž se mohli plně soustředit. Musíme ale zohlednit možnou 

nepřesnost měření. Každý proband absolvoval všechny testy pouze jednou během 

jednoho měření. 

Cílem této práce bylo popsat a zhodnotit posturální stabilitu u elitních ženských 

kategorií vybraných sportovních specializací. Posturální stabilita má ve sportu klíčovou 
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roli. Dřívější průřezové studie zjistily, že sportovci v porovnání s nesportujícími mají 

lepší vyrovnávací schopnosti. Z toho vyplývá, že sport má pozitivní účinek na 

rovnováhu a shodla se na tom i většina autorů (Paniccia et al., 2018; Hrysomallis, 2011; 

Bringoux et al., 2000; Davlin, 2004). Např. podle Bringoux et al. (2000) sportovní 

trénink zlepšuje schopnost používat somatosenzorické a vestibulární informace. S tím 

souvisí i názor Davlina (2004) a Perrina et al. (2002), že každý druh sportu klade jiné 

nároky na zdroj informací a způsobuje jiné posturální změny, tudíž v různých 

sportovních odvětvích jsou určité rozdíly v rovnovážných schopnostech (Chander, 

2014). Carrick et al. (2007) uvádí, že lepší stabilitu mají profesionální sportovci než 

amatéři. My jsme testovali elitní hráčky, takže toto hledisko jsme neřešili. 

V mé práci jsme se zaměřili na porovnání fotbalu a volejbalu. Fotbalisté po 

většinu doby hry udržují rovnováhu na jedné noze oproti jiným sportům např. 

volejbalistům. Dochází tedy často k nesymetrickému zatěžování dolních končetin, 

protože technické dovednosti hrají zejména svou dominantní končetinou. Můžeme tedy 

očekávat, že fotbalisté budou mít unipedální stabilitu lepší než volejbalisti (Paillard et 

al., 2006; Matsuda et al., 2008). Ve studii Chander et al. (2014) vyšlo, že fotbalisté mají 

lepší statickou posturální stabilitu na nedominantní končetině oproti dominantní. 

Dominantní končetinu využívají ke kopání, zatímco nedominantní je stojná a musí 

udržovat rovnováhu celého těla.  

Když se podíváme na naše výsledky, kde jsme testovali stoj na jedné dolní 

končetině, lepší výsledky stoje na jedné dolní končetině mají fotbalistky. Jejich 

průměrná celková dráha vychylování během testu stoje na pravé dolní končetině byla 

TTW = 858,8 mm, zatímco volejbalistky měly TTW = 1115,9 mm. Stejný rozdíl byl 

i při testu stoj na levé dolní končetině. Fotbalistky měly TTW = 901 mm a volejbalistky 

TTW = 1189,3 mm. Naše výsledky unipedálního stoje při porovnání fotbalistů 

a volejbalistů se tedy shodují se studiemi Paillard et al. (2006) a Matsuda et al. (2008). 

Podle výsledků statistiky se jedná o signifikantní rozdíl (p < 0,05) mezi fotbalistkami 

a volejbalistkami v testu FL-P a FL-L. 

Po porovnání výsledků TTW mezi stojem na pravé a levé dolní končetině 

u fotbalistek vidíme, že při stoji na pravé dolní končetině jsou stabilnější. Lze tedy říct, 

že naše výsledky se neshodují se studií Chander et al. (2014), protože i když nemáme 

uvedeno, která dolní končetina je u hráček dominantní, ve většině případů to bývá právě 

pravá dolní končetina. Mohli bychom se ale přiklonit ke studii Gstoettner et al. (2009), 



51 

 

který zkoumal amatérské fotbalisty a z výsledků vyvodil, že žádný signifikantní rozdíl 

mezi končetinami pozorovatelný není.  

Jak už bylo řečeno, každý sport má jiné nároky na posturální stabilitu. Chander 

et al. (2004) porovnával fotbalistky, volejbalistky a tanečnice a zjistil, že volejbalistky 

a tanečnice mají lepší statickou posturální stabilitu než fotbalistky. Z našich výsledků 

ale vyplívá, že lepší statickou posturální stabilitu mají fotbalistky než volejbalistky. A to 

ať už je to ve stoji na obou dolních končetinách nebo ve stoji na jedné dolní končetině. 

Rozdíly mezi fotbalistkami a volejbalistkami při úzkém stoji s otevřenýma a zavřenýma 

očima jsou také statistiky signifikantní (p < 0,05). Naše výsledky by se daly srovnat se 

studií Bressel et al. (2007), podle kterého mají gymnasté nejlepší rovnováhu, 

následovali fotbalisti, plavci a nakonec basketbalisti. 

Gerbino et al. (2007) uvádí, že fotbal se vyznačuje velkým množstvím sprintů 

a rychlými změnami směru pohybu a ještě jsou při hře v kontaktu s ostatními hráči. 

Volejbalisté musí odehrát míč při vysoce dynamických a nestabilních pozicích. Jejich 

hlavním úkolem je okamžitě zajistit vhodnou rovnováhu těla, aby byl možný pohyb těla 

do všech směrů (Papageorgiou&Spitzley 2002; Kuczynski et al., 2009). Jako značný 

rozdíl mezi fotbalem a volejbalem vidím v kontaktu s hráči v průběhu hry. Fotbalisti 

jsou při hře v kontaktu s ostatními hráči, na rozdíl volejbalisti mají protihráče za sítí, 

tudíž se nesetkávají s nárazy protihráče (Sahin et al., 2015). Z předchozích informací by 

se tedy dalo očekávat, že fotbalistky budou mít lepší stabilitu než volejbalistky. Sahin et 

al. (2015) jsou navíc názoru, že volejbalová praxe má na posturální stabilitu nízký vliv. 

Mezi faktory ovlivňující posturální stabilitu řadíme již zmíněnou tělesnou 

hmotnost a výšku. Čím vyšší je tělesná hmotnost, tím lepší je stabilita. Naopak u výšky 

se jedná o nepřímou úměrnost, takže vyšší osoby mají stabilitu menší než osoby 

menšího vzrůstu (Véle, 1995; Kolář, 2009). Když porovnáme průměrnou výšku 

fotbalistek a volejbalistek rozdíly jsou nezanedbatelné. Fotbalistky mají průměrnou 

výšku 166,5 cm, oproti nim mají volejbalistky průměrnou výšku 180,4 cm. Rozdíl činí 

cca 14 cm, což je 8 %. Podle tohoto výsledku bychom mohli říct, že lepší stabilitu 

budou mít fotbalistky, jak nám vyšlo i v ostatních výsledcích. Pokud se ale podíváme na 

průměrné tělesné hmotnosti, průměrná hmotnost fotbalistek je 60,3 kg a volejbalistek je 

72,6 kg, rozdíl je cca 12 kg, což je 20 %. Kdybychom tedy braly fakt, že čím je vyšší 

hmotnost tím je vyšší stabilita, lepší stabilitu by měly volejbalistky, ale naše výsledky se 

s tím neshodují. 
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Dalším cílem bylo zjistit, zda jsou rozdíly v posturální stabilitě mezi mládeží 

(n = 132) a dospělými (n = 146), které hrají fotbal nebo volejbal. Z dřívějších studií 

víme, že věk je jedním z faktorů ovlivňující posturální stabilitu. Posturální stabilita se 

postupně zlepšuje od dětství do dospělosti (12-30 let). Ani v pubertě (8-14 let) není ještě 

plně rozvinuta (Peterson et al., 2006; Weirich et al., 2010; Butz et al., 2015; Quatman-

Yates et al., 2012). Naopak po 40. roku života se posturální stabilita začíná zhoršovat 

(Nitz et al., 2003).  

My jsme zjistili, že dospělé elitní hráčky mají lepší posturální stabilitu ve stoji 

na obou dolních končetinách, tzn. v testu ÚS-OO, ÚS-ZO. Rozdíl mezi mládeží 

a dospělými byl ale minimální. Ve stoji s otevřenýma očima byl rozdíl TTW = 15 mm, 

ve stoji se zavřenýma očima byl rozdíl TTW = 4 mm. Při stoji na jedné dolní končetině 

měla lepší posturální stabilitu mládež elitních hráček, tzn. v testu FL-P, FL-L. Zde byl 

rozdíl při stoji na pravé dolní končetině TTW = 45 mm, při stoji na levé dolní končetině 

TTW = 53 mm. Statisticky signifikantní rozdíl mezi mládeží a dospělými byl nalezen 

pouze v testu ÚS-OO (p <0,05).  

Naše zjištění tedy jednoznačně nenaznačuje, jestli mládež má lepší posturální 

stabilitu než dospělý, ale při pohledu na výsledky všech čtyř testů můžeme říci, že si 

celkově lépe vedla mládež. Při porovnání našich výsledků s výzkumem Paniccia et al. 

(2018), který zjistil, že starší mladé sportující osoby mají lepší posturální stabilitu než 

mladší, mohli bychom říci, že si jsou podobné. Průměrný věk našich testovaných 

dospělých je 23 let a mládeže 16 let. Jeho výzkum zahrnoval osoby ve věku 9-18 let, 

tudíž bychom mohli konstatovat, že starší mladší hráčky do 18 let mají lepší posturální 

stabilitu než děti a dospělí. S tím se shoduje i studie Breen et al. (2016), která zkoumala 

sportující děti a dospívající. Mladší sportovci ve věku 10-12 let ve srovnání 

s dospívajícími vykazovali horší výsledky posturální stability. 

Dílčím cílem bylo porovnat celkovou dráhu vychýlení (TTW) statické posturální 

stability u testovaných hráček v jednotlivých testech s ohledem na věkovou kategorii 

i na sportovní specializaci. K porovnání byly 4 skupiny – fotbalistky mládežnické 

kategorie, fotbalistky dospělé kategorie, volejbalistky mládežnické kategorie 

a volejbalistky dospělé kategorie. V úzkém stoji s otevřenýma očima měly nejlepší 

posturální stabilitu dospělé fotbalistky a nejhorší dospělé volejbalistky. V úzkém stoji se 

zavřenýma očima byla situace stejná. Rozdíly mezi testováním stoje s otevřenýma 

a zavřenýma očima skončily podle očekávání. U všech čtyř skupin testovaných hráček 
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byl stoj se zavřenýma očima méně stabilní než stoj s otevřenýma očima. Již z teoretické 

části práce víme, že posturální stabilitu ovlivňují senzorické informace ze 

somatosenzorických, vizuálních a vestibulárních systémů (Grigg, 1994; Palmieri, 2002). 

Právě vizuální zpětná vazba je hlavním faktorem regulujícím rovnováhu, zejména při 

stoji. Když máme oči zavřené, zvětšuje se vychylování COG našeho těla, tím tedy 

i COP a dochází k narušení posturální stability (Alghadir et al., 2019; Rival et al., 

2005). 

Rozdíly mezi posturální stabilitou na jedné dolní končetině u fotbalistek 

a volejbalistek jsme již zmiňovali výše. Jen shrneme, že nejlépe si vedla fotbalová 

mládež a nejhorší posturální stabilita byla u dospělých volejbalistek a to jak při stoji na 

pravé dolní končetině, tak při stoji na levé dolní končetině. 

Když se podíváme na rozdíl mezi výsledky TTW stoje na obou dolních 

končetinách a stoje na jedné dolní končetině, výsledky dopadly také podle mého 

očekávání. Horší stabilitu měly všechny čtyři testované skupinky při stoji na jedné dolní 

končetině a to až 8 krát oproti stoji na obou dolních končetinách. Vysvětlení je prosté. 

Stoj na jedné dolní končetině je náročnější pozice než stoj na obou dolních končetinách. 

Už během měření byly u některých hráček viditelné zřetelné titubace pouhou aspekcí, 

které u stoje na obou dolních končetinách nevidíme jen zřídka. Jak uvádí Kolář (2009), 

stabilita je přímo úměrná velikosti oporné plochy. Pokud se postavíme na jednu dolní 

končetinu, zmenšíme tím opornou plochu a stabilita se zmenší. Kdyby při stoji na jedné 

dolní končetině došlo k vychýlení průmětu těžiště mimo opěrnou bázi, bylo by nutné 

změnit opěrnou bázi přemístěním kontaktní plochy, aby se těžiště navrátilo nad 

základnu, tím by se porušil stoj na jedné dolní končetině (Trojan, 1991). Takovou 

situaci jsme ale během měření nezaznamenali. Nutné také zmínit, že testování stoje na 

jedné dolní končetině mělo delší dobu trvání (60 s) než stoj na obou dolních 

končetinách (30 s). 

Dále se můžeme se zaměřit na porovnání výsledků testů mezi mládeží 

a dospělými u skupiny fotbalistek. Ve stoji na obou dolních končetinách (ÚS-OO, ÚS-

ZO) měly lepší posturální stabilitu dospělé fotbalistky, naopak ve stoji na jedné dolní 

končetině (FL-P, FL-L) byla zjištěna menší TTW u fotbalové mládeže. Statisticky 

signifikantní rozdíl byl nalezen pouze u testu ÚS-OO (p < 0,05). Ve skupině 

volejbalistek se vyznačují lepší posturální stabilitou hráčky mládežnické kategorie a to 
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ve všech testech (ÚS-OO, ÚS-ZO, FL-P, FL-L). Zde byl signifikantní rozdíl u testu ÚS-

ZO (p < 0,05). U testu FL-L byla hodnota významnosti p = 0,054. 

Vzhledem k tomu, že v naší studii jsme se rozhodli studovat pouze ženské 

pohlaví, chtěla bych také zmínit, že na posturální stabilitu u žen má vliv ovulace (Rozzi 

et al., 1999). Hormon estrogen negativně ovlivňuje posturální stabilitu. Ve studii Sung 

a Kim (2018) zaznamenali největší výkyvy v dynamické rovnováze, ale nemůžeme 

vyloučit, že na statickou posturální stabilitu by vliv nebyl. V naší studii na to ohled brán 

nebyl. 

 

Na základě zjištěných výsledků byla hypotéza H1 potvrzena. Mezi hráčskou 

specializací fotbalu a volejbalu jsou statisticky významné rozdíly a to ve všech čtyřech 

modifikacích stoje – úzký stoj s otevřenýma očima, úzký stoj se zavřenýma očima, stoj 

na pravé dolní končetině a stoj na levé dolní končetině (p < 0,05). 

Statisticky významné rozdíly v úrovni statické posturální stability mezi mládeží 

a dospělými byly zjištěny pouze u testu úzkého stoje s otevřenýma očima (p < 0,05). Na 

základě těchto výsledků můžeme naší hypotézu H2 brát za potvrzenou. 

Hypotéza H3 byla na základě zjištěných výsledků potvrzena. Statisticky 

významné rozdíly mezi skupinami mládežnických a dospělých fotbalistek 

a volejbalistek byly nalezeny u všech čtyř testovaných stojů – úzký stoj s otevřenýma 

očima, úzký stoj se zavřenýma očima, stoj na pravé dolní končetině a stoj na levé dolní 

končetině (p < 0,05). 
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8.  ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo popsat a zhodnotit posturální stabilitu u elitních 

ženských sportovkyň hrající fotbal nebo volejbal. Dále zjistit a porovnat vybrané 

parametry statické posturální stability u těchto hráček jak z pohledu věkových kategorií, 

tak z pohledu dané sportovní specializace. 

Testování statické posturální stability probíhalo s použitím přístroje Footscan 

pomocí vybraných testů z Rombergovy testové baterie. Všechna měření u všech 

probandů probíhala stejným způsobem. Poté byla data zpracována a vyhodnocena. 

Zjistili jsme lepší úroveň posturální stabilitu u elitních hráček fotbalu oproti 

elitním hráčkám volejbalu. Fotbalistky měly průměrnou celkovou dráhu vychylování 

kratší než volejbalistky ve všech testech modifikace stoje.  

Rozdíl mezi sportovními specializacemi byl po statistickém hodnocení označen 

za významný, tudíž první hypotézu (H1) jsme potvrdili a můžeme konstatovat, že různé 

sportovní odvětví mají na posturální stabilitu jiný vliv. 

Dále jsme zjistili, že lepší úroveň posturální stability má mládežnická kategorie 

elitních sportovkyň než hráčky dospělé kategorie. Výsledek ale není jednoznačný, takže 

závěr jsme vyhodnotili podle celkových výsledků testů obou skupin. Při testování stoje 

na obou dolních končetinách měli kratší průměrnou TTW dospělí, ale rozdíl od mládeže 

byl minimální, naopak ve stoji na jedné dolní končetině to byla mládež, která měla 

kratší průměrnou TTW. Ve skupině fotbalistek byl výsledek úrovně statické posturální 

stability také nejednoznačný, ve skupině volejbalistek měla lepší úroveň dospělá 

kategorie. Je tedy patrné, že posturální stabilitu věk ovlivňuje. 

Statistika ukázala významný rozdíl mezi mládeží a dospělými hráčkami fotbalu 

a volejbalu ve výsledcích testu úzkého stoje s otevřenýma očima. U ostatních testů byl 

statistický rozdíl nevýznamný. Druhou hypotézu (H2) jsme tedy také potvrdili. 

Významné statistické rozdíly v úrovni statické posturální stability byly zjištěny 

i v jednotlivých testech mezi testovanými skupinkami – fotbalová mládež, volejbalová 

mládež, dospělý fotbalistky, dospělý volejbalistky. Tím byla i poslední třetí hypotéza 

(H3) potvrzena. V testu úzký stoj s otevřenýma očima a úzký stoj se zavřenýma očima 

měly nejlepší posturální stabilitu dospělé fotbalistky a nejhorší dospělé volejbalistky. 
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V testu stoj na pravé dolní končetině a stoj na levé dolní končetině měla nejkratší TTW 

fotbalová mládež a nejdelší dospělý volejbalistky.  

Pro další výzkumy bych doporučila rozšíření o další sportovní odvětví a jejich 

porovnání. Popř. bych zařadila do výzkumu i kontrolní skupinu, kterou by tvořili 

nesportující probandi, nebo amatérští sportovci. Pro lepší vyšetření posturální stability 

bych doporučila otestovat i dynamickou posturální stabilitu pomocí přístroje k tomu 

určenému. Bylo by také dobré zajistit vzorek, kde bychom měli více věkových 

kategorií. Pro lepší vyhodnocení výsledků by bylo vhodné získat více informací 

o testovaných, např. dominantní končetina, předchozí úrazy, jak dlouho se sportu věnují 

atd. 

Do praxe, zejména té z oblasti sportu, bych doporučila rozvíjení posturální 

stability pomocí různých balančních pomůcek a cvičení pro zpevňování svalstva 

stabilizačního systému. U jednostranných sportů (např. fotbal) bych doporučovala 

zaměřovat se na kompenzaci přetěžované dominantní strany. Dále nezapomínat na 

správnou rekonvalescenci sportovců s poúrazovými stavy, které v budoucnu často 

nepříznivě ovlivňují jejich výkon. 
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