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Abstrakt 

Výskyt hallux valgus ve vybraných tanečních skupinách 

 

Cíle:   Hlavním cílem práce bylo zjistit, kolik sportovců ze skupiny 

oslovených tanečníků se potýká s deformitou hallux valgus. 

 Vedlejšími cíli bylo získat informace o povědomí tanečníků 

ohledně deformity vbočeného palce. Dále také zjistit, zdali se u 

nich vyskytují problémy i v jiné části pohybového aparátu a určit 

případné souvislosti. 

  

Metody:  Pro získání dat byl vytvořen online nestandardizovaný dotazník. 

Pro jeho následné zpracování a vyhodnocení, byly použity 

výsečové a sloupcové grafy, tabulky a slovní komentáře.  

  

Výsledky:   Výsledky ukázaly, že se s problematikou vbočeného palce potýká 

více než polovina dotázaných tanečníků (55%), z nichž 69% 

potvrdilo i další problémy pohybového aparátu. Šetření dále 

prokázalo vyšší výskyt deformity u žen. Informovanost o tomto 

tématu byla překvapivě vysoká – 77,6% z dotazovaných.  

Klíčová slova:  taneční sport, vbočený palec, postura těla, deformity přednoží, 

nestandardizovaný dotazník   



Abstract 

Appearance of hallux valgus in selected dance groups  

   

Objectives:  The main purpose was to found out, how many athletes from 

group of dancing respondents are dealing with deformity of 

hallux valgus.  

Another aim of this work was to found out the awareness about 

hallux valgus in dancing community and also to get information 

about another problems of musculoskeletal system, which could 

be related.    

 

Methods:  For collecting the data was created online Non Standardised 

Questionnaire (form). For following processing and evaluation of 

collected data were used Pie Charts, Column Charts, tables and 

verbal summary as well. 

 

Results: The results proved that more than half dancers are dealing with 

problems of hallux valgus (55%), 69% from this half confirmed, 

that they are having problems in other parts of their 

musculoskeletal system as well. Data also showed higher 

incidence of deformity in women. Awareness of this topic was 

surprisingly high - 77.6% of respondents. 

Keywords:   dance sport, Hallux valgus, forefoot deformity, posture, 

Non Standardised Questionnaire 
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1. ÚVOD  

Taneční sport je stále více oblíbenou sportovní aktivitou, která klade důraz na správné 

držení těla, celkový vzhled, estetickou, citovou i hudební výchovu. Pohyb je zde chápán 

téměř jako řeč těla, pomocí které tanečník komunikuje s divákem. Je to soulad 

komplikované techniky každého tance, rytmu a citové vazby, která je předávána 

obdobně jako herecký výkon. Sportovní tanec však také klade nemalé nároky na 

pohybový aparát tanečníků. 

Toto téma jsem si vybrala proto, že jsem se v tanečním světě pohybovala přes 12 let. Ve 

svém okolí jsem pozorovala časté zdravotní komplikace, kvůli kterým museli mí 

taneční kolegové mnohokrát omezit trénování. Operace kolen, kotníků i korekce palců 

nebyly ojedinělou záležitostí. I já osobně jsem se potýkala s problémy v oblasti kyčlí a 

bederní části zad a byla to právě tato skutečnost, která mě přiměla hledat příčiny, stojící 

za těmito obtížemi.  

Až počátkem mého studia na vysoké škole jsem získala, dle mého názoru, ten správný 

směr řešení tohoto problému. Noha je základním stavebním kamenem celého zbytku 

těla. Je významnou součástí systému posturální stability, má funkci stabilizační, 

lokomoční i senzomotorickou, a tak každé její patologické postavení, může vést ke 

změnám ve zbytku celého pohybového aparátu. 

Při sportovním tanci jsou na oblast nohy kladeny obzvlášť vysoké nároky, vzhledem 

k užívané taneční obuvi, která bývá úzká a na více či méně vysokém podpatku. Dle 

mých pozorování, je však při tanečních tréninkových jednotkách zcela opomíjena. Má 

hlavní myšlenka, která stojí za tímto výzkumem, je ta, že pokud šetření 

z nestandardizovaných dotazníků ukáže, že výskyt deformity vbočeného palce u 

tanečníků není ojedinělý, měli bychom popřemýšlet o vhodné edukaci a preventivním 

cvičení, které by vyzdvihlo důležitost nohy v její posturální funkci a dostalo se tak do 

podvědomí tanečníků.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST – ODDÍL PRVNÍ 

2.1. Stručný souhrn anatomie a kineziologie nohy  

2.1.1. Anatomie nohy 

Nohou (pes) je nazýván distální článek dolní končetiny, tedy oblast od hlezenního 

kloubu dolů. Je tvořena celkem 26 kostmi, jež jsou kosti zánártní (ossa tarsi, 7), nártní 

(ossa metatarsi, 5) a články prstů (ossa digitorium - phalanges, 14). Zánártní kosti 

vytvářejí složitou strukturu. (Hudák, Kachlík a kol., 2015).  

 

obr. 1 – zánártní kosti (Hudák, Kachlík a kol., 2015) 

Kosti nártní jsou označované římskými číslicemi I. – V. Každá má tři části – basis, 

corpus a caput. Dohromady tvoří metatarsus nohy (nárt). 
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Obr. 2 – nártní kosti (Hudák, Kachlík a kol., 2015) 

Prsty nohy jsou tvořeny 3 články – základní článek (phalanx proximalis), střední článek 

(phalanx media) a koncový článek (phalanx distalis). Výjimku tvoří pouze palec, který 

má články pouze dva (chybí phalanx media). 

Obr.3 – články prstů (Hudák, Kachlík a kol., 2015) 

Klouby nohy představují skupinu kloubů, jejichž pohyby se sdružují a vytvářejí 

komplexní pohyby nohy, nezbytné pro pružnou chůzi. Dle Koláře (Kolář, 2009) 

můžeme nohu rozdělit pomocí dvou linií odpovídajících Lisfrankově, neboli 

tarsometatarzálnímu skloubení, a Chopartově, neboli transverzotarzálnímu skloubení na 

tři oddíly – zadní, střední a přední.  
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Obr. 4 – funkční klouby nohy (Hudák, Kachlík a kol., 2015) 

Zadní část je od střední oddělena Chopartovým skloubením a tvoří ji dvě velké kosti – 

talus (hlezenní kost) a os calcaneus (kost patní). Střední část je z jedné strany 

ohraničená Chopartovým kloubem a z druhé strany Lisfrankovým kloubem a skládá se 

z pěti malých tarzálních kůstek – os naviculare (kost loďková), os cuboideum (kost 

krychlová) a ossa cuneiformia I., II., III. (tři kosti klínové). Přední část pak odděluje od 

středonoží Lisfrankův kloub a je tvořena pěti kostmi nártními a 14 články prstů. 

Noha je spojena s bércem pomocí art. talocrularis (hlezenní kloub). Hlavicí kloubu je 

talus (hlezenní kost), jamku tvoří vnitřní kotník tibie (kost holenní) a zevní kotník fibuly 

(kost lýtková). Hlezenní kloub umožňuje pohyb nohy v sagitální rovině do plantární a 

dorzální flexe. Ze stran ho zesilují silné vazy – lig. collaterale mediale a laterale. 

Hlezenní kost pak nasedá pomocí subtalaris na calcaneus (kost patní), který je 

nejmohutnějším kostí nohy (Čihák, 2013; Hudák, Kachlík a kol., 2015).  

Vélé (Véle, 2006) rozděluje svaly pro funkci nohy do dvou hlavních skupin. První 

skupinou jsou dlouhé zevní svaly (extrinsic muscles), které se nachází v oblasti lýtka a 

bérce. Přesněji je lze dále dělit na přední (m. tibialis anterior, m. peroneus tertius, m. 

extezor digitorium longus, m. extenzor hallucis longus), laterální (m. peroneus longus et 

brevis) a zadní svaly bérce (m. triceps surae, m. tibialis posterior, m. plantaris, m. flexor 

hallucis longus a m. flexor digitorium longus). Druhou skupinou jsou pak vlastní svaly 

nohy, krátké vnitřní svaly (intrinsic muscles). Čihák (Čihák, 2013) rozlišuje svaly 
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hřbetu nohy a svaly planty. Ty poté na 4 skupiny – svaly palce, malíku, střední skupiny 

a mm. interossei. Svaly na hřbetu nohy jsou funkčně extenzory palce a prsů. Ve střední 

skupině svalů se nachází dva, zajišťující podélnou klenbu nohy – m. flexor digitorium 

brevis a m. quadratus plantae.  

Klenbu nožní tvoří kosti nohy mezi patou a hlavičkami nártních kostí. Působí na ni tah 

vazů a svalů nohy a bérce. Na udržování klenby nožní se zúčastňují svaly, které 

procházejí plantou podélně. Čihák (Čihák, 2013) přirovnává funkci těchto svalů k tětivě 

vůči luku. Jejím hlavním úkolem je chránit měkké tkáně v chodidle, ale především svojí 

pružností tlumit otřesy vznikající při chůzi (Hudák, Kachlík a kol., 2015). Někteří 

autoři, jako např. Čihák (Čihák, 2013), uvádějí dva oblouky nožní klenby, jiní např. 

Kapandji (Kapandji, 2003) nebo Hudák (Hudák, Kachlík a kol., 2015) uvádí oblouky tři 

– dva podélné a jeden příčný. Noha má pak kontakt s podložkou ve třech bodech – pata, 

hlavička I. metatarzu a hlavička V. metatarzu.  

2.1.2. Vývoj nohy 

„Vývoj lidské nohy je nesmírně zajímavou kapitolou vývoje člověka. Noha se postupně 

stává orgánem, který zajišťuje vzpřímenou postavu, stání a pohyb, běh, chůzi, skok a 

celou řadu jiných pohybů.“ (Kubát, 1985) 

Lidská noha je orgán, který prodělal během evoluce mnoho změn, a to především 

v důsledku dlouhodobého procesu přizpůsobování těla na bipedální lokomoci a 

vzpřímené držení.  Noha plní nejen statickou (nosnou), ale i dynamickou (lokomoční) 

funkci (Dylevský, 2009). Sledováním vývoje stavby nohy lze pozorovat, že růst a 

zvětšování objemu kostí, probíhá nerovnoměrně. Největší zesílení zaznamenaly kosti 

zánártní, naopak dochází ke zmenšení a zkrácení článků prstů v důsledku oslabení 

lokomotorické funkce. Silný tlak při chůzi na palec vedl k jeho relativnímu zvětšení. 

Ztrácí se opozice palce (pro jeho úchopovou funkci), rozvíjí se kost patní a vytváří se 

příčná a podélná nožní klenba. To ukazuje, že v souladu s fylogenetickým přechodem 

lidského těla do vertikální polohy, nastaly odpovídající anatomické změny na noze. 

Tvar a struktura nohy jsou tedy výsledkem dlouhodobého vývoje, který se v určité 

zkrácené formě opakuje i ve vývoji ontogenetickém. (Klementa, 1987; Dylevský 2009; 

Dungl 1989). 

V embryonálním vývoji se první základ pro dolní končetiny objevuje kolem 4. týdne. 

V 6. týdnu dochází k tvorbě prstových paprsků a během několika dnů i k úplné separaci 
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prstů. Šlachy, svaly, cévy a nervy se obvykle diferencují mezi 6.-8. týdnem. Mezi 10. – 

11. týdnem jsou pak dotvořeny i nehty (Dylevský, 2007). Od 3. měsíce noha rotuje do 

dorsální flexe a je převáděna ze supinačního postavení do postavení pronačního. To 

dává základ vzniku příčné a podélné klenby nohy (Klementa, 1987). Osifikace kostí 

začíná v 5. – 8. měsíci, kde nejprve osifikuje calcaneus, poté falangy, metatarsy a talus. 

Os kuboideum, os naviculare a kosti klínové zůstávají chrupavčité (Dungl, 2005). 

Na konci embryonálního vývoje jsou již všechny velké struktury nohy dotvořeny. Při 

narození dítěte je již vytvořena i podélná klenba. Jak uvádí Dungl (Dungl, 2005),  

„Podélná kostně podmíněná klenba nohy je založena již při narození, je však 

v kojeneckém věku vyplněna tukovým polštářem, což vede k dojmu ploché nohy. Zde 

platí anglické ,fat foot is not a flat foot‘“. Tukový polštář zde plní funkci 

mechanickou a to proto, že kostra nohy se skládá převážně z chrupavčitých kostí a není 

ještě dostatečně odolná vůči zatížení. Zřetelnou se podélná klenba stává ve druhém roce 

věku a to v souvislosti se vzpřímeným stojem, kde dochází k pronaci přednoží a 

valgozitě paty (Dungl, 1989; Dungl, 2005). Vývoj a koordinace dětské nohy má zásadní 

vliv na budoucí posturu celého těla. Vlivem špatně postavené nohy se mohou objevit 

různé problémy v oblasti držení celého těla, dýchání nebo náchylnosti k úrazům. 

Chodidlo s postupem času přizpůsobuje svou funkci. Získává svou dynamickou úlohu 

v lokomoci, kde působí jednak jako kontakt s podložkou, ale také jako statická podpora. 

Noha roste nejrychleji do 5. roku věku, pak se růst zpomaluje a ustává, u dívek okolo 

14. – 15. roku a u chlapců kolem roku 16 (Gallo, 2011). 

2.1.3. Kineziologie nohy 

Kineziologie je věda, umožňující lepší pochopení funkce pohybového systému. Přímo 

kineziologie nohy se zabývá funkčnímu vztahy mezi jejími jednotlivými segmenty.  

„Noha je významnou součástí systému posturální stability v bipedálním stoji. Jde o 

segment přímo kontaktující podložku, který přenáší tíhovou sílu těla i reakční sílu 

podložky. Sama se také aktivně podílí na generaci sil aktivně korigujících oscilace 

kvazistatického stoje. V neposlední řade je zdrojem proprioreceptivních a 

exteroceptivních informací pro řídící systém.“ Uvádějí ve své publikaci Kineziologie 

nohy Vařeka a Vařeková (Vařeka, Vařeková, 2009). Noha tedy plní hned několik 

důležitých funkcí, které bychom neměli opomínat. Chodidlo, na kterém stojíme, je 
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nutno pokládat za klíčovou oblast pohybové soustavy, která svou bohatou aferencí 

ovlivňuje statiku těla mechanicky a zejména reflexně (Lewit, 2003).  

Mezi tyto základní funkce patří funkce statická a dynamická. Novotná (Novotná, 2001) 

ve své knize píše: „Chodidlo jako důležitý orgán lidského těla plní dvě významné 

funkce: zajišťuje stání a pohyb člověka.“ Chodidlo nese celou tíhu těla, umožňuje stání 

a vzpřímený stoj, tuto statickou funkci umožňuje především podélná a příčná klenba, 

díky nimž se chodilo chová jako „pružina“, která se dle potřeb napíná a povoluje. Při 

stoji, je tělesná hmotnost přenášena hlezenními klouby na talus, odkud dále, podle 

stavby nohy, pokračuje na kost patní a přednoží. Měkké tkáně chodila působí jako 

„nárazník“ a přenášejí bodové tlaky skeletu na větší kontaktní plochy (Dungl, 1989). 

Stejnou důležitost jako stoj má však i chůze – dynamická funkce nohy. Ve srovnání se 

stojem se při chůzi zvyšují nároky na udržení stability. Důvodem je, že 85 % doby 

trvání krokového cyklu stojíme na jedné noze (Kolář, 2001). Základní jednotkou chůze 

je krok, který se cyklicky opakuje. Mění se při něm těžiště těla a délka jednoho kroku je 

zhruba vzdálenost dotyku pravé a levé paty. Každý krokový cyklus se pak skládá ze 

dvou kroků. U každé končetiny se střídá stojná fáze kroku s fází švihovou a probíhají 

vůči sobě vzájemném načasování. Stojná fáze zaujímá z krokového cyklu cca 60 % 

času, švihová fáze potom 40 %.  

Další, neopomenutelné, funkce nohy jsou propriorecepce a exterorecepce. Stejně jako 

stoj, i chůze je řízena z CNS a ovlivňována signalizací z periferie. Do CNS přicházejí 

aferentní informace z receptorů reagujících na změny vnějšího i vnitřního prostředí. 

Tyto informace jsou pro řízení motoriky a pro stabilitu těla zásadní. V kůži se nachází 

exteroreceptory, která nám zajišťují hmatové informace o doteku a tlaku, dále 

termoreceptory, zprostředkovávající informace o teple nebo chladu, a také volně 

zakončená nervová vlákna, vedoucí informace o bolesti. Ze svalových vřetének a 

Golgiho tělísek ve šlachách přicházejí do CNS informace o poloze a pohybu (Pfeiffer, 

2007). Na posturální stabilitě ve stoji a při pohybu se podílí proprioreceptivní informace 

z páteře, pánve, dolních končetin, nohou, spolu se senzorickými informacemi 

z vestibulárního, zrakového a sluchového aparátu. Aferentní informace z nohou 

můžeme však, i přes jejich důležitost, nahradit informacemi z osového orgánu ve 

spolupráci se zrakem a vestibulárním aparátem. Na chůzi může mít vliv nocirecepce, 

bolestivá aference, změna proprioreceptivní aference, porucha senzomotoriky, omezení 

pohybu v kloubech, změna nastavení pohybu těla a jiné (Vélé, 2006). Chůze je  



 
17 

výsledkem složitého řídícího procesu. I malý pohyb dolní končetiny je následován 

reakcí stabilizačního systému. 

2.2. Reflexologie chodidel  

V předešlé kapitole je zmíněna důležitost nohy jako „vodiče“ informací. Senzomotorika 

nohou je významná i vůči správné postuře těla. S tím souvisí i kapitola reflexologie 

chodidel. V zahraniční literatuře se objevuje několik studií, jejichž autoři se pokusili 

ovlivnit posturální stabilitu pomocí vnějších podnětů, působících na plosku nohy. 

Magnusson (Magnusson et al., 2009) například prokázali, že podchlazení plosky nohy 

má nepříznivý vliv na posturální stabilitu vzpřímeného stoje. Podobně nepříznivý vliv 

má také anestezie plosky (Shumway-Cook, Woollacott, 2007). Bernard-Demanze a 

koletiv (Bernard-Demanze et al., 2006) provedli studii na skupině zdravých jedinců, u 

kterých stimulovali plosky nohou pomocí speciálního masážního přístroje po dobu 10 

minut. Vyšetřili probandy před a po stimulaci na silové plošině v klidném stoji a se 

zavřenýma očima. Výsledky studie ukázaly, že masáž chodidel měla pozitivní vliv na 

sledované parametry, zejména na posturální stabilitu.  

Reflexní zónová terapie nohy patří do skupiny terapeutických forem a její vývoj 

obsahuje znalosti a poznatky tradičních léčebných různých kultur. Je to metoda která 

využívá skutečnosti, že všechny orgány nebo části těla mají svoje reflexní místo 

(reflexní plošku) na chodidle (Pataky, 1998). Manželé Pataky (Pataky, 1998) uvádí, že 

nártní strany nohou představují přední stranu těla, šlapky chodidel, které nevidíme, pak 

představují záda. Pravá strana těla se zrcadlí na pravém chodidle, levá strana na 

chodidle levém. Vnější strany představují vnější okraje těla a vnitřní jsou pak 

znázorněním středových orgánů. Palce a prsty jsou krk a hlava, nárty jsou vyobrazením 

hrudníku a břicha a paty představují pánev. To činí nohy zásadním stavebním kamenem 

lidského těla.  

2.3. Palec nohy 

Podobně jako na ruce, je i na noze palec funkčně velmi významný. Palec na noze sice 

postrádá pohyblivost, kterou disponuje palce ruky, ale i tak je důležitý pro celkovou 

stabilitu – především na stabilitu vnitřního paprsku nohy, který je nápomocen ve stoji i 

chůzi. Články palce jsou výrazně menší nežli na palci u ruky, také metatarsy jsou kratší 
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a jsou přizpůsobené nosné a odrazové funkci nohy. Hallux stabilizuje vnitřní paprsek 

nohy a napomáhá tak lepší adaptaci chodidla na nerovnost terénu. Při chůzi svaly palce 

zabezpečují odval nohy. Pohyblivost halluxu je výrazně menší nežli u palce na ruce, 

avšak pohyby jsou možné. Důležité jsou zejména pro již zmíněný odval nohy a jeho 

pohyb do flexe. Dále je možná extenze, addukce a abdukce palce. Tyto pohyby 

s postupem věku klesají (Dylevský, 2011; Abrahams, Craven, Lumley, 2005). Svalstvo 

a vazy kolem palce jsou velice pevné a tím je poskytnuta chodidlu potřebná síla a 

stabilita.  

Palec hraje důležitou roli v otázce bipedální lokomoce. Chůze je rozdělena do několika 

fází. Fáze oporná začíná kontaktem paty s podložkou a trvá až do položení celé plosky 

nohy. Při přenosu váhy na patu je na nohu vyvíjen největší tlak z celé stojné fáze. 

Přenesením váhy nad střed paty se sníží tento tlak na třetinu. Dále pak fáze střední 

opory končící odlepením paty a následná poslední fáze, odlepení špičky. Na tyto 

pohyby navazuje fáze švihová (Vařeka, Vařeková, 2009).  

Správný odval nohy by měl probíhat přes vnější stranu chodidla. Jako první z přednoží 

se podložky dotkne hlavička pátého metatarsu, ale záhy se zatížení rozvine na všech pět 

segmentů – I. – V. metatars.  Osa halluxu by správně měla být v prodloužení osy nohy, 

protože by tak docházelo k rovnoměrnému zatížení a správnému odrazu právě přes 

hallux (Vélé, 2006). Jakákoliv deformita, v oblasti přednoží, způsobuje změny 

v pohybovém stereotypu, které vedou ke zkracování kroku, či jiným problémům.  

2.4. Hallux valgus 

2.4.1. Definice  

Dungl (Dungl, 2005) definuje hallux valgus (dále HV) jako statickou deformitu nohy, 

která spočívá ve valgózním postavení palce, zvýšené varozitě I. metatarzu a mediální 

prominencí jeho hlavice. Kozáková a kolektiv (Kozáková a kol., 2010), naopak tvrdí, že 

tato deformita ovlivňuje také dynamické procesy a odmítá tak termín „statická“. 

Problém HV definuje takto: „Hallux valgus je komplexní progredující trojrozměrná 

deformita přednoží, charakterizovaná valgózním postavením palce, zvýšenou varozitou 

I. metatarsu a mediální prominencí jeho hlavičky“. Tato deformita výrazně narušuje 

bazální oporu ve stoji, dále také dynamickou stabilizaci I. metatarzálního paprsku a 

kontakt kloubních ploch I. metararzofalangeálním kloubu (dále MTP kloub) se 
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sezamskými kůstkami. Společně s deformitou se objevuje pokles příčné klenby nohy, 

kladívkové prsty či rozšíření přednoží. Dochází i ke změnám rozložení tlaku pod 

hlavičkami metararzů. HV může vést ke špatné podpoře ve stojné fázi, narušena může 

být i funkce tlumení nárazů. Tento stav může způsobovat bolesti při chůzi nebo jiném 

pohybu, bolesti nohy v obuvi aj. obtíže. 

 

Obr. 5 – patologická konfigurace HV (Shünke, Schulte et. al., 2020) 

2.4.2. Diagnostika a klasifikace 

Přesná diagnostika deformity a stupně její závažnosti je prováděna podle rentgenového 

snímku nohy. Pro běžné klinické vyšetření však literatura uvádí i tzv. „manchester 

scale“, což je škála určena pro vyšetření aspekcí (viz obr. 6). Byla vytvořena kolektivem 

šesti podiatrů jako jednoduchý neinvazivní klinický nástroj k posouzení závažnosti 

stavu a určení stupně deformity. Obsahuje čtyři fotografie, dle kterých může být HV 

zařazen do čtyř skupin  – žádný stupeň deformity, mírný stupeň deformity, střední a 

závažný stupeň deformity (Menz, Munteanu, 2005). 
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Obr. 6 – Manchester scale (Menz, Munteanu, 2005) 

2.4.3. Etiologie  

Deformita hallux valgus se v posledních letech objevuje čím dál častěji. Jako možný 

důvod zvýšení výskytu, udává Wülkner (Wülkner, 2004) celosvětové stárnutí populace, 

či dnešní životní styl. Roddy (2011) ve svých studiích zmiňuje, že touto deformitou trpí 

mezi 18 až 65 rokem života až 23% obyvatelstva. Nad 65 let pak deformitou trpí až 

35% lidí. Dle těchto studií je patrné, že výskyt stoupá s věkem. Častěji jsou deformitou 

postiženy ženy.  

HV je považován za nejčastější deformitu postihující palcový kloub (Hart a kol., 2008). 

Názory na etiologii se však různí. Glasoe a kolektiv (Glasoe a kol., 2010) uvádí jako 

příčinu HV vadné rozložení váhy na chodilo, kdy následně dochází k propadu příčné a 

podélné klenby a tím i ke změně orientace I. metararzu. Ke vzniku hallux valgus mohou 

přispívat další působící biomechanické faktory jako vnitřní rotace kyčelního kloubu, 

vbočená kolena, torze tibie a podobně (Frank, Robinson, 2005).  
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Podle Kozákové a kol. (Kozáková a kol., 2010) hraje podstatnou roli svalová 

dysbalance, přesněji oslabení m. abductor hallucis, který je nejde abduktorem, ale také 

flexorem palce a napomáhá dalším mnoha pohybům. Dodává, že jeho optimální funkce 

může být snížena útlakem těsné obuvi. V tom se shodují další autoři, kteří uvádějí 

špatnou obuv jako nejčastější příčinu vzniku HV. Nejčastěji se autoři shodují na tom, že 

chybou v obuvi, zapříčiňující tuto deformitu, jsou zřejmě vysoké podpatky a úzká 

špička. Nohy na vysokých podpatcích bývají v neustálé plantární flexi a zvyšuje se tak 

tlak, působící na přednoží. Při takovém nevhodném dlouhodobém postavení nohy může 

docházet ke zkrácení plantárních flexorů a tím snížení rozsahu do dorzální flexe 

v hlezenním kloubu. Kvůli zúžení obuvi pak mohou být utlačovány kostěné i vazivové 

struktury nohy (Glasoe a kol., 2010).  

Kolář a kolektiv (Kolář a kol., 2009) rozděluje faktory vzniku HV na tři hlavní skupiny. 

Jako první skupinu uvádí vrozené predisponující faktory (délka I. metatarzu, 

hypermobilita, vazivová slabost atd.), druhou skupinou jsou přímé vlivy (nevhodná 

obuv) a poslední jsou nepřímé vlivy (dlouhá statická zátěž, plochonozí aj.). Z výše 

uvedeného můžeme tedy předpokládat, že vznik hallux valgus nemá jednotnou příčinu a 

jedná se o sled mnoha různých faktorů.  

2.4.4. Vliv na posturu 

Veškeré deformity nohou výrazně ovlivňují stabilitu stoje i chůze. Deformita HV 

narušuje plynulý přenos hmotnosti těla přes I. MTP kloub v předšvihové fázi chůze a 

vede k narušení pohybového stereotypu (Menz, Lord, 2005). Právě kvůli negativnímu 

vlivu provedení pohybu, mohou být přetěžovány hlavičky ostatních metatarzů a dalších 

segmentů dolní končetiny a pánve. Oslabené může být také břišní svalstvo, kvůli 

kterému mění pánev své postavení a klopí se do anteverze. To se pak projevuje také v 

bederní páteři v podobě zvýšené bederní lordózy (Smíšek, Smíšková, 2012). Kozáková 

a kol. (Kozáková a kol., 2010) uvádí, že decentrace jednoho kloubu vyvolává poruchy 

centrace kloubů ostatních. Problémy v oblasti pánve mohou dále následovat i problémy 

v oblasti ramen, kde dochází k jejich protrakci a elevaci. Svalstvo ramenního pletence je 

ve zvýšeném napětí zejména v jeho horní a přední části. Oslabené jsou i fixátory 

lopatek. Pokud nedojde ke korekci patologického postavení, deformita prograduje a 

postupem času se stává rigidní a fixní. Což se následně projevuje i na postuře celého 

těla (Vařek, Vařeková, 2009).  
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2.4.5. Terapie a prevence 

Terapie u deformity HV je dvojí. První volba by měla být konzervativní, neinvazivní 

terapie, avšak pokud je stupeň deformity vysoký, následuje operační řešení problému.  

Při konzervativní terapii je snaha docílit zkorigování míry posunutí osy mediálního 

paprsku nohy, posílit svalstvo palce a zapojit ho do stability stoje chůze (Kolář a kol., 

2009). Dále však musí následovat korekce ostatních přidružených posturálních 

problému, aby nedocházelo k recidivě (Kozáková a kol., 2010). Lze využít mnoha 

fyzioterapeutických technik, které je dobré provádět i jako prevenci při pouhém 

náznaku HV. Mezi tyto techniky lze zařadit mobilizaci kloubů, techniky měkkých tkání, 

facilitace, senzomotorickou stimulaci, fyzikální terapii, kineziotaping aj. Lewit (Lewit, 

2003) uvádí, že nezbytnou složkou terapie je také správná edukace pacienta.  

Při mobilizaci kloubů jde o jemný pohyb, prováděný minimálním tlakem. Pohyby 

provádíme opakovaně. Při dlouhodobém pravidelném úkonu těchto pohybů, s latencí 

několika sekund, můžeme dosáhnout zvětšení pohybu v kloubu. Mobilizaci můžeme 

kombinovat s technikou měkkých tkání, kterou používáme, abychom obnovily jejich 

elasticitu a pohyblivost vůči ostatním strukturám. V některých případech po uvolnění 

měkkých tkaní dochází i k uvolnění kloubní pohyblivosti (Lewit, 2003). Tyto dvě 

metody terapie lze provádět zároveň s facilitací nohy. Jedná se taktéž o neinvazivní 

metodu, která se využívá k léčbě bolesti, zvyšuje rozsah pohybu kloubů, stabilizuje 

svaly a zvyšuje stabilitu příslušných kloubů (Lee et al., 2013). Facilitace chodidla se 

může provádět před každým cvičením například pomocí kartáčování, masáží míčky, 

chůzí po malých kamenech atd.  

Senzomotorická stimulace je významnou složkou terapie deformit nohy. Vychází z 

koncepce o motorickém učení. Na tomto procesu se výrazně podílí mozková kůra, a to 

především oblast parietálního a frontálního laloku, tedy oblast senzorická a motorická. 

Dále se centrální nervový systém snaží přesunout řízení pohybu na nižší, podkorová 

regulační centra. Cílem senzomotorické stimulace je dosažení reflexní, automatické 

aktivace žádaných svalů, skrze propojení aferentních a eferentních informací při řízení 

pohybu. Jde tedy v zásadě o ovlivnění pohybu a vyvolání reflexního svalového stahu v 

rámci určitého pohybového stereotypu facilitací několika základních struktur, a to 

proprioceptorů, které se výrazně podílejí na řízení stoje a vertikálního držení. Koncept 

senzomotorické stimulace se skládá z několika balančních cviků, které jsou prováděny, 
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dle zdatnosti pacienta, v různých polohách. Využívá se zde různých válcových a 

kulových úsečí, balančních podložek a balančních sandálů. Klade se zde důraz 

především na správné provedení cviku a facilitaci chodila (Kozáková a kol., 2010; 

Kolář a kol., 2009; Pavlů, 2003). 

Za zmínku určitě stojí cvičení tzv. „malé nohy“ a „korigovaného stoje. Při cvičení 

„malé nohy“ se snažíme o „zmenšení“ nohy v podélné i příčné ose a to při současné 

obloukovité flexi prstů nohy. Janda uvádí, že toto cvičení má vliv na aferenci plosky 

nohy, na správné postavení vyšších úseků, na zlepšení stability a na odpružování 

chodila při kroku. Díky zvýšené aferenci do CNS dochází k aktivaci hlubokých svalů 

planty (Kolář a kol., 2009). „Korigovaný stoj“ často následuje cvičení „malé nohy“. 

Jedná se o korekční cvičení, kterými bychom měli docítit aktivního stoje, který zlepšuje 

vnímaní kontaktu chodidla s podložkou a uvědomování si těla v prostoru (Pavlů, 2003). 

Z fyzikální terapie se u deformity HV využívá především vodoléčebných procedur, 

mezi něž spadají například whirpooly, střídavé a šlapací koupele aj. Je také vhodné užití 

ultrazvuku, magnetoterapie či rázové vlny (Kolář a kol., 2009). 

V posledních letech se velmi rozšířila terapie kineziotapingem, která je vhodná jako 

doplňková metoda aktivního cvičení. Kineziotapy přispívají ke zpevnění segmentu a 

omezení rozsahu patologického pohybu. Zároveň nedochází k omezení pohybu v jeho 

fyziologickém rozsahu, tím pádem není omezována jeho funkce. U tapingu HV je snaha 

o zpevnění a zkorigovaní MTP kloubu a snížení bolesti. 

Konzervativní terapie by však měla být podpořena nejen správnou edukací klientů, ale 

také správnou volbou obuvi, která hraje zásadní roli. Obuv by měla být dostatečně 

široká, měkká a při přídatných obtížích vyztužená ortopedickými vložkami (Kolář a 

kol., 2009). Véle (Vélé, 2006) také doporučuje obyčejnou chůzi po členitém terénu, 

která je prospěšná pro adaptační funkci nohy i pro udržování její klenby. 

Pokud konzervativní terapie selže a bolesti přetrvávají nebo se horší, kvůli stále se 

zvětšující valgozitě, kde dále dochází i k vytlačení ostatních prstů z jejich fyziologické 

osy, nastupuje operační invazivní léčba. Zákrok volí lékař na základně symptomů 

popisovaných pacientem, velikosti vbočení a na základě vyhodnocení rentgenových 

snímků. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST – ODDÍL DRUHÝ 

3.1. Taneční sport a jeho charakteristika 

Taneční sport je neustále diskutovanou disciplínou. Pohybuje se na úzké hranici mezi 

sportem a uměním a hodnocení výkonů je subjektivní záležitost, i když má svá jasná 

pravidla. Dle Odstrčila (Odstrčil, 2004) má ojedinělé postavení v rodině sportů nejen 

kvůli tomu, že se jeho výkon nedá změřit metrem ani stopkami, ale také kvůli tomu, že 

klade důraz na správné držení těla, celkový vzhled, estetickou, citovou a hudební 

výchovu, na vztah k opačnému pohlaví a na schopnost vlastní prezentace.  

3.1.1. Historie tanečního sportu 

Tanec tvoří součást lidské kultury již od nepaměti. V různých podobách existoval již 10 

tisíc let př. n. l. a měl především rituální a obřadní funkci. Důkazem o jeho existenci 

nám mohou být nástěnné malby tancujících mužů a žen. Vůbec první malby, které se 

dochovaly, se nachází na stěně jeskyně Cogul ve Španělsku. Další historické taneční 

motivy můžeme však nalézt i na území Afriky, Ameriky, Asie i Evropy (Odstrčil, 

2004). 

Již ve středověku můžeme pozorovat základní dělení tanců na tance náboženské a tance 

světské. Ty později nabývají základní společenské formy. V období renesance a baroka 

se tanec dále rozvíjí a stává se součástí divadla. Vzniká tak klasický tanec, který se 

dostává do popředí především v 17. – 18. století. 19. století je považováno za období, ve 

kterém vznikl společenský tanec tak, jak ho známe i dnes. Vznikaly taneční zábavy, 

které byly nepostradatelnou součástí společenského života. Polka a valčík se staly 

symbolem této doby. Ve 20. století nastala v tanečních stylech revoluce, díky níž se 

v Evropě začaly objevovat první tance se Severní a Jižní Ameriky. Nepostradatelnou 

součástí tance se také stává tělesný kontakt tanečního páru. Sportovní podobu si 

standardní tance, dle Ostrčila (Odstrčil, 2004), získávají koncem meziválečných let a od 

druhé poloviny 20. století se začínají sjednocovat i latinsko-americké taneční styly. Do 

popředí se dostává rumba, samba, cha-cha a později se přidává i paso doble. Svou 

chvilku slávy získává i rock and roll, který dává impuls ke vzniku posledního 

soutěžního tance a tím je jive. Dále se také objevují moderní taneční styly (Jebavá, 

1998; Odstrčil, 2004).  
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Soutěžní složka tance je nedomyslitelně spojena s existencí národních a nadnárodních 

svazů. První federací pro soutěží účely byla Féderation Internationale de Dance pour 

Amateurs, nesoucí zkratku FIDA. Ta vznikla roku 1935 v Praze, ale pouhých 21 let poté 

byla rozpuštěna. Následníkem této organizace se roku 1957 stala International Council 

of Amateur Dancers (dále ICAD), která vznikla v Německu. ICAD se v následujících 

25 letech rychle rozrůstal. Připojovalo se stále více amatérských tanečních orgánů a tak 

se stal součástí globálního sportovního hnutí. V roce 1990 došlo ke změně názvu na 

International DanceSport federation (dále IDSF), čímž organizace dává najevo svůj cíl, 

uznat tanec jako sport. Zcela jasný přechod do sportovního odvětví přinesl rok 1992, 

kdy se IDSF stala řádným členem General Association of International Sports 

Federation, která sdružuje 80 olympijských i neolympijských sportů. Následně se roku 

1995 IDSF dostává pod Mezinárodní olympijský výbor a o dva roky později se stává 

čekatelem na zařazení do programu Olympijských her, tento stav však přetrvává 

dodnes. V roce 2008 IDSF uzavřela dohodu s Mezinárodním paralympijským výborem 

(IPC), což vedlo k vzájemné vizi rozvíjet a propagovat také Wheelchair DanceSport. 

V roce 2011 došlo k dalšímu přejmenování organizace na World DanceSport Federation 

(dále WDSF), čímž se vystihuje její celosvětový charakter. WDSF nyní zastřešuje 89 

národních svazů, prostřednictvím nichž sdružuje více než 4 miliony sportovců 

(https://www.worlddancesport.org, 2020).  

V České republice má taneční sport, na rekreační i výkonnostní úrovni, na starosti 

Český svaz tanečního sportu (dále ČSTS) a to jako občanské sdružení existující od 

listopadu 1992. V roce 1994 se ČSTS stal členem České́ asociace Sport pro všechny a o 

rok později také členem Českého olympijského výboru. V současné době sdružuje 

zhruba 2600 členů všech věkových kategorií i výkonnostních tříd (https://www.csts.cz, 

2020).  

3.1.2. Charakteristika tanečního sportu  

Dle Dovalila (Dovalil, 2009) taneční sport spadá do kategorie jež je charakteristická: 

„složitou technickou náročností, zahrnující velké množství dovedností cyklického a 

acyklického charakteru, které jsou propojeny do ucelených sestav.“ 

WDSF zaštiťuje vícero tanečních stylů, na svých stránkách uvádí kategorie 

latinskoamerických tanců, standardních tanců, akrobatického rock and rollu, boogie 

woogie, break dance, disco dance, hip hopu, salzy, para tanců, aj. Dnešní taneční́ sport 
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však dělíme do dvou hlavních disciplín. Každá z disciplín obsahuje pět soutěžních 

tanců. 

První skupinu tvoří tance standardní (STA), do které řadíme Waltz, Valčík, Tango, 

Slowfoxtrot a Qickstep. Lze říci, že tyto tance byly uměle vytvořeny z jakési předlohy 

tanců, tančených v dřívější době na různé žánry hudebního doprovodu, pouze s tím 

rozdílem, že z nich byly odstraněny excentrické prvky, bránící plynulému pohybu 

tanečníků po parketě (Degen, 2003). Standardní tance charakterizuje, dle Odstrčila 

(Odstrčíl, 2004), jejich vnější forma, kterou tvoří uzavřené párové držení, švihový 

pohyb po parketu a také typické oblečení, jež tvoří frak u pána a dlouhá toaleta u dámy. 

Za kolébku standardních tanců je považována Velká Británie.  

Druhou skupinu tvoří tance latinskoamerické (LAT), do jejich soutěžní kategorie 

řadíme těchto pět tanců – Samba, Rumba, Cha-Cha, Paso-Doble a Jive. Jak vypovídá 

jejich název, kolébkou zrodu jsou především oblasti Střední a Jižní Ameriky. Oproti 

tancům SST jsou tyto tance uvolněnější nejen v párovém držení, ale i v oblékání a 

v rozmanitosti hudebního doprovodu (Degen, 2003; Odstrčil, 2004). V Čechách byla do 

tohoto souboru tanců zařazena i Polka, která se dnes tančí pouze v rámci dětských 

kategorií.  

Existuje také soutěž v kombinaci standardních a latinskoamerických tanců tzv. 

,,desítka“ (10T), kdy páry závodí ve všech 10 soutěžních tancích. 

3.1.3. Věkové kategorie a výkonnostní třídy 

Obdobně jako v ostatních sportech i tanečníci jsou rozděleni do věkových kategorií. 

Protože však závodníky tvoří páry, o zařazení do příslušné věkové skupiny rozhoduje 

věk narození staršího v páru. Pro lepší strukturalizaci přikládám tabulku, zpracovanou 

dle dat webových stránek ČSTS (https://www.csts.cz, 2020). 

VĚKOVÁ KATEGORIE VĚK 

Děti I do 9 let 

Děti II 10 – 11 let 

Junior I 12 – 13 let 

Junior II 14 – 15 let 

Mládež 16 – 18 let 
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Do 21 let 19 – 20 let 

Dospělí 19 – 35 let 

Senior I nad 35 let 

Senior II nad 45 let 

Senior III nad 55 let 

Senior IV nad 65 let 

Tab. 1 – věkové kategorie, vlastní zpracování dle soutěžního řádu ČSTS 

(https://www.csts.cz, 2020). 

Dle výkonnosti můžeme páry rozdělit do tříd E, D, C, B, A, M, přičemž třída D nejnižší 

a třída M nejvyšší. Dále pak doplňková třída P (profesionálové). K získání vyšší třidy je 

nutno dosáhnout náležitých výsledků v příslušné nižší třídě. Třídy A a M je nutno 

obhajovat splněním dalších kritérií. Výkonnostní třídy jsou však podřazené věkovým 

kategoriím (viz tabulka 2). 

KATEGORIE TŘÍDA 

E D C B A M P 

Děti I X  X      

Děti II X X X     

Junior I X X X X    

Junior II X X X X    

Mládež, kat. do 21 let X X X X X X  

Dospělí, senior I-IV X X X X X X X 

Tab. 2 – taneční třídy, vlastní zpracování dle soutěžního řádu ČSTS 

(https://www.csts.cz, 2020). 

Pro jednotlivé výkonnostní třídy a věkové kategorie platí různá nařízení a omezení 

(zdobení šatů, prvky tanečních choreografií atd.), které upravuje soutěžní řád a jeho 

přílohy.  

3.2. Taneční obuv 

Historicky se boty na podpatku datují již do dob starověkých Egypťanů. Dnes jsou boty 

na podpatku symbolem krásy a elegance, není tedy divu, že se staly i součástí tance. 
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Avšak i přes to, že obuv významně dokresluje celkový dojem některých tanců, je třeba 

poukázat na patofyziologické změny v postuře, ke kterým dochází vlivem nošení obuvi 

s podpatkem.  

Chůze na podpatcích se od běžné chůze liší zvýšením nároků na stabilitu a vynucenou 

změnou postavení těla. Dochází při ní ke změně pohybových stereotypů a při 

dlouhodobém nošení také ke zkrácení a oslabení některých svalových skupin. Bylo 

provedeno mnoho studií, které pozorovaly změny v postuře, vyvolané ať už nízkými či 

vysokými podpatky. Například autoři Gu, Rong a Ruan (Gu, Rong, Ruan, 2011), ve své 

publikaci zabývající se tímto tématem, prováděli měření na 12 ženách pravidelně 

nosících boty na podpatku. Studie ukázala výrazně větší tlak v oblasti paty a také 

absenci zatížení středonoží. Další studie z roku 2014 (Gu et al., 2014) ukázala, že na 

zatížení plosky má vliv i rychlost chůze a šířka podpatku. Při chůzi na úzkém podpatku 

bylo zaznamenáno větší zatížení mediálního přednoží a palce, to může vést k následným 

deformitám přednoží právě výše zmíněného typu hallux valgus. Nejvýznamnější změny 

na pohybovém aparátu jsou většinou při chůzi na vysokých podpatcích, jako zlomovou 

hranici považují autoři Ebbeling et al. (Ebbeling et al. 1994) 5,08 cm.  

Rozptyl výšek podpatků u tanečních bot je poměrně široký. Tanečníci mohou vybírat 

boty od 2,5 cm podpatků až po 10 cm jehly. Avšak oblékání má v tanečním sportu svá 

přísná pravidla, pod níž spadá i výběr vhodné obuvi, který je omezen především 

věkovými kategoriemi (viz tabulka 3).  

 MUŽ ŽENA 

Věková kat. LAT STA LAT STA 

DĚTI Podpatek musí být max. 2,5 cm Podpatek pouze blokový, max. do 

3,5 cm 

JUNIOR I  

Bez omezení 

Podpatek musí být max. 5 cm 

JUN. II – SEN. Bez omezení  

Tab. 3 – pravidla obuvi, vlastní zpracování dle soutěžního řádu ČSTS 

(https://www.csts.cz, 2020). 

Taneční boty jsou oproti klasickým společenským botám výborně uzpůsobeny noze 

tanečníka. Mají speciální tenkou podrážku, která umožňuje vnímání parketu „hmatem“. 

Díky speciálnímu materiálu, ze kterých jsou podrážky vyrobeny, je možno korigovat 
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došlap, dle potřeb taneční figury. Boty jsou celkově velmi flexibilní a lehké. Nalezneme 

však rozdíly mezi botou na STA a mezi botou na LAT. U standardu je charakteristický 

nižší podpatek a to jak u dam, tak i u pánů. Je to především kvůli plynulejšímu nášlapu, 

kterého v těchto tancích chceme docílit. Dámská bota je uzavřená a podpatek se 

obvykle pohybuje od 6,5 cm – 8,5 cm.  

  

Obr. 7 – pánská a dámská standardní taneční obuv (https://www.hellerdance.cz) 

Latinky se vyznačují vyšším podpatkem, který umožňuje, díky změně těžiště, rychlejší 

„start“ do jednotlivých pohybů. Ve vyšších tanečních třídách tancují muži většinou na 

podpatku o výšce 5 cm, ženy pak 8,5 cm a výše. LAT se tancují převážně na předních 

částech chodila, proto je vyšší podpatek vhodnější. Dámská bota je vpředu otevřená, 

zpevněná pouze pásky, podpatek se může lišit nejen výškou, ale i šířkou. Běžné je také 

použití plastových chráničů podpatků. 

  

Obr. 8 – pánská a dámská latinská taneční obuv (https://www.hellerdance.cz) 



 
30 

4.  VÝZKUMNÁ ČÁST  

4.1. Úvod do výzkumné části 

V praktické části mé bakalářské práce se budu věnovat zpracování a analýze dat 

z nestandardizovaných dotazníků. Mým původním plánem v této výzkumné části bylo 

mapování výskytu hallux valgus ve vybraných tanečních skupinách, jimiž byly 

Benedance art team, taneční studio COOL dance Praha, Dance art Pelhřimov a TAK 

dance Krok Jaroměř. Výzkum měl probíhat prezenční formou, kdy jsem chtěla mít před 

tréninkem tanečníků krátký vstup, ve kterém bych všechny seznámila s problematikou 

hallux valgus, dále jim rozdala dotazníky a na závěr ukázala pár praktických cvičení, 

které slouží i jako prevence vzniku této deformity. Avšak kvůli současné koronavirové 

situaci, při níž byly veškeré hromadné tréninky zrušeny, toto provedení nebylo možné. 

Upravila jsem tedy dotazníky do online verze, kterou jsem následně rozesílala trenérům 

s prosbou o rozšíření mezi své svěřence. I přes ochotu a snahu hlavních trenérů, nebylo 

online rozšíření dotazníků tak efektivní, jako by byla prezenční forma, a proto jsem byla 

nucena opustit myšlenku mapování situace pouze ve výše zmíněných skupinách a 

snažila jsem se dotazníky rozšířit mezi širší taneční okruhy, což online forma 

dotazování umožňuje. 

4.2. Metodologická část  

4.2.1. Cíle výzkumu 

Mým cílem bylo zjistit, kolik sportovců ze skupiny oslovených tanečníků se potýká 

s deformitou hallux valgus. 

Má hlavní myšlenka, která stojí za tímto výzkumem, je taková, že pokud se ukáže, že 

většina z oslovených tanečníků trpí touto deformitou, měli bychom popřemýšlet o 

vhodném preventivním cvičení, které, dle mého názoru, při tanečních trénincích zcela 

chybí.  

Krom výskytu jsem také mapovala informovanost tanečníků o této deformitě a zdali se 

potýkají s jinými bolestmi, které by mohly souviset s výskytem hallux valgus.  
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4.2.2. Úkoly  

Na základně výše vytyčeného cíle jsem si stanovila následující úkoly: 

1. Prostudovat odbornou literaturu týkající se dané problematiky  

2. Roztřídit a sepsat získané poznatky 

3. Navázat kontakt s tanečními trenéry a informovat je o mé práci 

4. Sestavit nestandardizovaný dotazník  

5. Distribuce nestandardizovaných dotazníků  

6. Analyzovat data – zpracovat získané odpovědi  

7. Znázornit jejich výsledky formou grafů a slovního zhodnocení 

8. Zhodnocení a doporučení 

4.2.3. Hypotézy 

1. Hallux valgus je přítomný minimálně u poloviny všech dotazovaných tanečníků 

2. Ženy tanečnice trpí deformitou hallux valgus častěji než muži 

3. Informovanost o deformitě hallux valgus je minimální  

4. Tanečníci, potýkající se s různým stupněm deformity hallux valgus, mají 

problémy také s jinou částí pohybového aparátu.  

4.2.4. Metoda výzkumu 

Jednalo se o kvantitativní výzkum, pro který byl vytvořen nestandardizovaný anonymní 

dotazník, obsahující 14 otázek, z nichž 12 je uzavřených a zbývající 2 jsou s otevřenou 

možností odpovědi. Otázky uzavřené byly kladeny s výběrem 2-6 možností, ze kterých 

mohli respondenti vybírat. Otázky 1-5 byly obecné, získávající informace o pohlaví, 

věku, četnosti a délky tréninků a počtu let v tanečním oboru. Otázky 6-11 se věnovaly 

informovanosti respondentů o problémech vbočeného palce, bolestem nohou a jiných 

částí těla a taneční obuvi, konkrétně četnosti jejího nošení. Otázka číslo 12 a 13 byla 

založena na obrázku Manchester scale (viz obr. 6). Zde měli respondenti porovnat své 

nohy s obrázkem a dle nabízených možností ohodnotit, zvlášť pravou a zvlášť levou 

nohu. Závěrečnou otázku jsem zadala pouze pro zajímavost a tázala se respondentů na 

prodělání operační korekce a její úspěšnosti. Dotazník přikládám níže jako přílohu 

práce. 
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Nestandardizovaný dotazník jsem zprvu distribuovala mezi hlavní trenéry tanečních 

skupin.  Avšak pro nedostatečný počet odpovědí jsem rozšířila distribuci i mezi jiné 

taneční skupiny v České republice. Šíření dotazníků bylo online formou přes různé 

internetové platformy. Celkem bylo vyplněno 76 dotazníků.  

4.2.5. Analýza dat 

Dotazníky jsem vypracovala na konci února v papírové formě, s prvotním záměrem 

osobního rozdání v tanečních skupinách v průběhu března - května. Pandemická 

koronavirová situace však zabránila konání všech tréninků a soustředění a nebyl znám 

datum jejich znovuotevření. Z tohoto důvodu jsem dotazníky přepracovala do online 

verze a v květnu započala jejich distribuci. Nestandardizované dotazníky mohli vyplnit  

muži i ženy, věnující se latinskoamerickým a standardním tancům. Věková hranice 

respondentů byla určena od 6 let s podmínkou vyplnění dotazníků osob mladších 18 let 

zákonnými zástupci.  

Nestandardizované dotazníky jsem vytvořila pomocí bezplatného serveru Google docs, 

který umožňuje online rozesílání a získaná data se z jeho pomocí dají snáze zpracovat. 

Data jsem dále zpracovala do grafů, pomocí Google docs a MS Excel a výsledky 

rozdělila do jednotlivých podkapitol, odpovídajících číslům otázek z dotazníku. Grafy 

vždy znázorňují procentuální výsledky daných otázek a jsou v souvislostech slovně  

okomentovány. Otázka č. 3 je doplněna místo grafu tabulkou, pro lepší zobrazení dat. 
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4.3. Výsledky analýzy  

4.3.1. Otázka č. 1 – Pohlaví respondentů 

 

graf 1 – procentuální znázornění otázky č.1 

   

Graf 2 a 3 – procentuální znázornění výskytu vbočeného palce u žen a mužů 

Komentář: Nestandardizovaný dotazník vyplnilo celkem 76 respondentů, z nichž 48 

žen a 28 mužů. Z odpovědí níže lze vyčíst, že z celkového počtu žen, se deformita 

objevuje u 33 z nich, což představuje 69%. U mužů je výskyt deformity nižší, objevuje 

se pouze u 9 z celkového počtu 28 (32,14%). 

 

ano
69%
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4.3.2. Otázka č. 2 – Věk respondentů 

 

Graf 4 – procentuální znázornění otázky č.2 

Komentář: Otázka číslo 2 se týkala věku respondentů. Nejvíce z nich (45 dotázaných) 

odpovědělo, že spadá do skupiny mladší dospělosti, jejich věkové rozmezí se tedy 

pohybuje od 21 – 30 let. 23 respondentů se řadí mezi adolescenty – 16 – 20 let. 4 

dotázaní vyplnili věkovou skupinu střední dospělosti –  31 – 34 let. Pouze dva dotázaní 

byli ve věku pubescence 12 – 15 let. A po jedné odpovědi měli skupiny školního dětství 

(7 – 11 let) a dospělí nad 45 let.  

U této otázky bych první zhodnotila krajní skupiny, tedy nejmladší a nejstarší. Bohužel 

v této kategorii není relevantní počet odpovědí, ale můžeme vyčíst, že u nejmladšího 

dotazovaného (muž) se nevyskytuje žádný stupeň deformity a u nejstaršího 

dotazovaného (muž) se vyskytuje závažný stupeň deformity na obou nohou. Skupina 12 

– 15 let, u které se noha stále vyvíjí, již zaznamenává lehké stupně deformity, 

minimálně na jedné noze. Ve věkové skupině 16 – 20 let, deset z dotázaných uvedlo, že 

netrpí žádným stupněm deformity, devět, že se u nich objevuje mírný stupeň deformity 

na obou nohách. Tři z tázaných mají mírný stupeň pouze na jedné noze a jeden 

respondent uvedl mírnou deformitu na jedné a střední deformitu na druhé noze. 

Z věkového rozmezí 20 – 30 let bylo deformita od mírného do závažného stupně 

uvedena dvaadvacetkrát. 
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4.3.3. Otázka č. 3 – Jak dlouho se dotazovaní věnují tanci  

Počet let Počet odpovědí 

2 – 5  13 

6 – 10  30 

11 – 15  23 

16 – 20  8 

Více než 20 let 2 

Tab. 4 – shrnutí otázky č. 3 

Komentář: Otázka č. 3 byla otevřená a následně zpracovaná do přehlednější tabulky, 

ze které můžeme vyčíst, že nevíce tanečníků se věnuje tanci od 6 – 10 let. Všichni 

z dotazovaných tančí déle než rok, proto se tento údaj v tabulce nevyskytuje.  

4.3.4. Otázka č. 4 – Četnost tréninků  

 

Graf 5 – procentuální znázornění otázky č. 4 

 

Komentář: Obecně lze z grafu vyčíst, že tanečníci tráví na parketu mnoho času. 

Nejčastěji pak trénují 4 – 5 x týdně, což uvedlo 37 tanečníků. Z nich (viz otázka č.5) 26 

uvedlo, že jejich tréninkové jednotky jsou dlouhé více než hodinu a půl a téměř všichni 

tanečníci tráví tréninkový čas v taneční obuvi, pouze 3 osoby z 26 uvedly, že si boty 

během jednotky sundávají.  



 
36 

4.3.5. Otázka č. 5 – Délka tréninkové jednotky  

 

Graf 6 – procentuální znázornění otázky č. 5 

Komentář: U 100% dotázaných jsou tréninkové jednotky dlouhé minimálně hodinu a 

více než polovina tanečníků pak na parketě tráví delší čas než je hodina a půl. Z těchto 

56,6% (43 respondentů) 95,4% (41 respondentů) uvedlo, že taneční obuv mají po celou 

dobu tréninkové jednotky.  

4.3.6. Otázka č. 6 – Taneční obuv  

 

graf 7 – procentuální znázornění otázky č. 6 

Komentář: 5,3% tanečníků uvedlo, že si během tréninkové jednotky obuv sundávají. 

6,6% dotázaných pak nenosí taneční obuv vůbec, ale i přes to 40% z nich uvádí občasné 
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bolesti nohou během tréninků (porovnáno s otázkou č. 8). Největší podíl tanečníků 

nasazuje taneční obuv před tréninkovou jednotkou a zouvá ji po jejím skončení. 

4.3.7. Otázka č. 7 – Informovanost o deformitě hallux valgus 

 

Graf 8 – procentuální znázornění otázky č. 7 

Komentář: Z grafu vyplývá, že povědomí tanečníků o deformitě hallux valgus je 

vysoké. Při porovnání věku respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, jsem 

zjistila, že více jak polovina z nich (59%) je mladší 20 let.  

4.3.8. Otázka č. 8 – Bolestivost nohou během tréninků  

 

Graf 9 – procentuální znázornění otázky č. 8 
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Komentář: Až 72,4% (55) tanečníků trpí občasnými bolestmi nohou během tréninků. 

Z tohoto výčtu 39 uvedlo, že mají bolesti/problémy s jinou částí těla. Nejčastěji se 

objevují bolesti zad, a to přesněji u 32 dotázaných, 5 specifikovalo bolest zad na bederní 

oblast, 6 poté na krční páteř a jeden dotázaný uvedl bolest v oblasti hrudní páteře, 

ostatní respondenti odpověděli obecně, bez specifikace. U tanečníků, kteří uvedli, že 

trpí bolestmi nohou po každém tréninku (15,8%, 12), se potýká s bolestí/problémy 9 

z nich a opět jsou nejčastěji uvedenou částí těla záda. Ti, kteří odpověděli, že netrpí 

žádnými problémy v oblasti nohou, ve většině odpověděli i záporně na otázku týkajících 

se bolesti ostatních částí těla.  

4.3.9. Otázka č. 9 + 10 – Problémy/bolest v jiných částech těla 

 

Graf 10 – procentuální znázornění otázky č. 9 

Graf 11 – shrnutí otázky č.10  
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Komentář: Otázka číslo 10 je otevřeným pokračováním otázky č. 9, kde tanečníci, kteří 

odpověděli ano v této otázce, měli specifikovat dané problémy. Jak ukazuje graf 11, 

nejčastěji se vyskytuje bolest v oblasti zad. Někteří z respondentů tuto bolest 

lokalizovali na oblast beder, na oblast krční a hrudní páteře, v grafu 9 se však tato 

hodnota uvádí dohromady jako problémy/bolesti v oblasti zad. Další nejčastěji 

zmiňovanou částí těla byla kolena, kyčle. Poté kotníky, ramena, třísla, hlava, lýtka a 

Achillova šlacha.  

4.3.10. Otázka č. 11 – Tréninková pauza kvůli bolestem / 

zranění nohou  

 

Graf 12 – procentuální znázornění otázky č. 11 

Komentář: Více než polovina z dotazovaných někdy musela přestat s tréninky kvůli 

bolestivosti nebo zranění nohy.  
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4.3.11. Otázka č. 12 + 13 – Stupně deformity  

 

Graf 13 – procentuální znázornění otázky č. 12 a 13, celkový počet 

Komentář 1: Z grafu vyplývá, že se u 55% dotazovaných tanečníků vyskytuje 

deformita hallux valgus. Z těchto 55% dotazovaných 69% uvedlo další problémy 

pohybového aparátu. V grafech zobrazených níže jsou pozorovatelné hodnoty zvlášť 

pravé a zvlášť levé nohy.    

 

Graf 14 – procentuální znázornění otázky č. 12 a 13, pravá noha 
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Graf 15 – procentuální znázornění otázky č. 12 a 13, levá noha 

 

Graf 16 – souhrn intenzity deformit, obě nohy 

Komentář 2: Graf 16 nám zobrazuje shrnutí otázky č. 12 a 13. Lze z něj vyčíst, že 34 

osob odpovědělo, že netrpí žádným stupněm deformity ani na jedné z nohou. Nejčastěji 

uváděná kombinace byla, dle Manchester scale, lehká deformita stupně B na obou 

nohách. Tuto kombinaci uvedlo 21 dotazovaných, z nichž 16 žen a 5 mužů. 8 

respondentů dále uvedlo deformitu pouze na jedné noze, a to stupně B, lehkou (6 žen, 2 

muži). Kombinaci deformit CC, střední stupeň na obou nohách, uvedlo ze všech 

dotazovaných 5 žen. Variantu DD, závažný stupeň deformity, uvedli 2 respondenti, oba 

mužského pohlaví. A po jedné odpovědi měly varianty BD (lehký a závažný stupeň) a 

CD (střední a závažný stupeň).  
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4.3.12. Otázka č. 14 – Operační korekce deformity 

 

Graf 17 – procentuální znázornění otázky č. 14 

Komentář: Z grafu je zřejmé, že pouze jeden dotázaný prodělal operační korekci dané 

deformity a jak uvádí, tak zlepšení bylo pouze krátkodobé. Tato otázka byla položena 

jako bonusová.  

4.4. Diskuze  

Z dotazníkového šetření je patrné, že výskyt hallux valgus je u více než poloviny 

dotazovaných. Další vyhodnocená data ukazují, že se s problémy hallux valgus potýkají 

více ženy, což může souviset s výškou podpatků taneční obuvi. Vyšší četnost výskytu 

přetížení a zranění pohybového aparátu při tanci, rozebírá ve své diplomové práci „Vliv 

tanečního tréninku na zatížení nohy u tanečníků standardních a latinskoamerických 

tanců“ i Voňková (Voňková, 2014). Její studie o měření zatížení nohy při chůzi a o 

změnách při tanečním tréninku dokládá, že ve skupině čítající 8 žen a 8 mužů se 

signifikantní rozdíly naměřených hodnot v zatížení plosky nohy objevují pouze u žen. 

Voňková dále poukazuje na změny zatížení v oblasti 4. a 5. metatarzu a rozdíly ve 

snížení silového impulzu a maximálního zatížení v oblasti 3. metatarzu. V laterální 

oblasti paty bylo, při porovnaní hodnot před tréninkem a po tréninku, zaznamenáno 

snížení relativní doby zatížení, snížení silového impulzu a dřívější dosažení hodnot 

maxima tlaku. V mediální oblasti paty došlo k signifikantnímu snížení relativní doby 

zatížení. Z toho vyplývá, že trénink v taneční obuvi na podpatcích, vede k redistribuci 
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zátěže a mohou tak vznikat případné deformity v oblasti nohy, vyšší zranitelnost 

pohybového aparátu atd.  

Přestože je výskyt častější u žen, nemůžeme říci, že vliv taneční zátěže a podpatků, ač 

nižších, nemá následky i u tanečníků mužského pohlaví. Křivohlávek (Křivohlávek, 

2013) ve své případové studii zkoumal dopady tanečního sportu na pohybový aparát 

jedince na tanečním páru nejvyšší výkonnostní třídy. Degenerativní změny na 1. 

metatarzu odhalil u partnerky, ale také u partnera z daného páru. Zmiňuje se také o tom, 

že si oba vyšetřovaní stěžovali na bolesti chodidel, při nebo po tréninku, projevující se 

právě v této oblasti. Bolestivost nohou během nebo po tréninku, stálou či občasnou, 

potvrdilo také 88,2% tanečníků z mé skupiny respondentů. Můžeme z toho vyvodit 

závěr, že bolesti nohou, při tréninkovém zatížení v taneční obuvi, nejsou pro tanečníky 

ojedinělé. Křivohlávek však poukazuje i na další deformity v oblasti nohy u tohoto 

tanečního páru, které, dle jeho názoru, úzce souvisí s provozováním tanečního sportu 

v úzké taneční botě.  

Při porovnání výskytu hallux valgus u tanečníků s běžnou populací, ač jsem nenašla 

příliš dat, ze kterých by se dalo čerpat, lze předpokládat, že jsou tyto deformity nohou u 

tanečníků častější. Vycházím především z porovnání studie autorů Su a Gu (2012), kteří 

pozorovali určitou míru deformace až u 70% tanečnic a ze systematické studie Nixe et 

al. (Nix et. al., 2010), kteří odhadují výskyt vbočeného palce u 23% dospělé populace. 

Opět zjišťují vyšší výskyt u žen (30%), nežli u mužů (13%). Poukazují také na fakt, že 

se deformity více objevují ve vyšším věku. Tuto skutečnost jsem bohužel nemohla 

v mém dotazníkovém šetření potvrdit, neboť respondentů z krajních věkových skupin, 

nejmladších nebo nejstarších, bylo minimum.  

Dále jsem se v mém nestandardizovaném dotazníku tázala na ostatní problémy 

pohybového aparátu. Ti dotazovaní, kteří odpověděli záporně na otázku bolestivosti 

nohou během tréninkové jednotky nebo po ní, ve většině odpověděli záporně i na 

otázku týkající se problémů v jiné části pohybového aparátu. Z celkového počtu 55% 

potvrzených výskytů hallux valgus, se u 69% potvrdily ostatní problémy pohybového 

aparátu. Můžeme však polemizovat nad tím, jestli byl vzorek respondentů dostačující 

tvrzení, že problémy a bolestivost v oblasti zad, kolen, kyčlí atd., vždy souvisí 

s deformitou vbočeného palce. Avšak jsou to právě nohy, které tvoří základní stavební 

kámen celého těla, a tak můžeme předpokládat, že při narušení jejích fyziologického 
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postavení, mohou následovat disbalance v ostatních částech těla, což může být příčinou 

jejich poruchy. 

Tanečníci musí často přerušit nebo minimálně omezit tréninkový proces kvůli 

zdravotním omezením. V prováděném šetření takto odpověděla více než polovina 

dotazovaných. V diplomové práci „Kondiční a kompenzační cvičení ve sportovním 

tanci“ (Křížová, 2014) jsem dohledala informaci, která vyplývá z autorčina měření, že 

každý tanečník z jí sledovaného souboru, má zkrácené nebo oslabené různé svalové 

skupiny a potýká se se zdravotními komplikacemi, které ho nutí přerušit nebo omezit 

tréninkový proces.  

Z výše zmíněných informací jsem vyvodila, že taneční sport představuje velkou zátěž 

na pohybový aparát, především pak na nohy, které často nesou následky úzké taneční 

obuvi s podpatkem. Zda jsou tanečníci informování o pojmu vbočeného palce jsem se 

také tázala v jedné z mých otázek a předpokládala jsem, že informovanost bude nízká. 

Já osobně, ač jsem se tanci věnovala přes 12 let, jsem se o problémech týkajících se 

deformit přednoží dozvěděla až na vysoké škole, dlouho poté, co jsem se závodním 

tancem skončila. Z toho pramenila i má domněnka, že obecné povědomí o deformitě 

bude nízké. Z mnou zpracovaných dat z dotazníků však vyplývá, že 77,6% 

dotazovaných již o deformitě vbočeného palce slyšelo. Otázka, kterou si však dále 

kladu je ta, zda tanečníci provádí aspoň minimální kompenzační cvičení, které by 

mohlo sloužit jako prevence, případně by mohlo zabránit zhoršování vady. Tato 

informace mi ve zvolených dotazníkových otázkách chyběla a myslím, že by data 

získaná data z jejich odpovědí, mohla být užitečná. Z mých osobních zkušeností jsem se 

na žádném z tanečních tréninků nesetkala s cvičením, které by se věnovalo konkrétně 

noze, ač tato cvičení pokládám za potřebné, vhledem k četnosti výskytu deformity. 

Křížová (Křížová, 2014), prováděla online anketu a řízené rozhovory, kterými 

zjišťovala obecnou edukaci tanečníků v oblasti kompenzace a regenerace. Její výsledky 

ukázaly, že edukace v oblasti těchto témat je minimální a že trenéři nejsou dostatečně 

motivováni k informování svých svěřenců. Ve své práci uvádí, že 60% dotázaných neví, 

co jsou kompenzační cvičení a jaký je jejich účel. Více než 55% se před tréninkem 

rozcvičuje v čase do 10 minut, 44% se po tréninku věnuje protažení v čase do 10 minut 

a 29% dotazovaných se po skončení tréninkové jednotky neprotahuje vůbec. Byla bych 

ráda, aby má práce a další studie věnující se této problematice, zvýšily povědomí 
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tanečníků o důležitosti kompenzačních cvičení a významnosti nohy, v otázce tělesné 

postury. 

4.5. Vyhodnocení hypotéz 

4.5.1. Hypotéza č. 1 

Hallux valgus je přítomný minimálně u poloviny všech dotazovaných tanečníků. 

Komentář: Tato hypotéza byla stanovená na základě jednoho z cílů práce a potvrdila se  

vyhodnocením otázek číslo 12 a 13. Po zpracování získaných dat od respondentů bylo 

zjištěno, že u 55% dotazovaných tanečníků se tato deformita vyskytuje.  

4.5.2. Hypotéza č. 2 

Ženy tanečnice trpí deformitou hallux valgus častěji než muži. 

Komentář: Tuto hypotézu jsem vytyčila na základě informací z odborné literatury, 

která uvádí obecně vyšší výskyt vbočeného palce u žen. Tato hypotéza se potvrdila 

vyhodnocením otázek 1, 12 a 13. Problém vbočeného palce se potvrdil u 69% 

dotazovaných žen.  

4.5.3. Hypotéza č. 3 

Informovanost o deformitě hallux valgus je minimální. 

Komentář: Hypotézu č. 3 jsem stanovila na základě osobních zkušeností a pozorování. 

V mém šetření se však nepotvrdila. Otázka č. 7 dokládá, že téměř 78% respondentů již 

o problematice vbočeného palce slyšelo.  

4.5.4. Hypotéza č. 4 

Tanečníci, potýkající se s různým stupněm deformity hallux valgus, mají problémy také 

s jinou částí pohybového aparátu.  

Komentář: Poslední hypotéza byla stanovena na základě poznatků z oblasti zdravotní 

tělesné výchovy, které jsem během studia získala. Souhrn otázek 8, 9 a 10, 11 a 12 

vypovídá, že u 88% respondentů se objevují stálé nebo občasné bolesti nohou během 

nebo po tréninkových jednotkách. Z těchto 88% dotazovaných 72% uvedlo 

problémy/bolesti v jiných částech těla, nejčastěji to pak byla záda. Ti, kteří odpověděli, 
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že žádnými bolestmi během tréninků netrpí, odpověděli také, že nemají další pohybové 

problémy. Z celkového počtu 55% potvrzených výskytů vbočeného palce, se u 69% 

potvrdily ostatní problémy pohybového aparátu. Vypovídá to, že ne všichni tanečníci se 

vbočeným palcem, se potýkají s dalšími fyzickými problémy. Hypotéza se tedy 

potvrdila ze 69%. 

 

5. ZÁVĚR 

Tato práce je koncipovaná jako kvantitativní výzkum, který se zabývá zmapováním 

výskytu vbočeného palce u tanečníků. První oddíl teoretické části přináší stručný 

přehled anatomie a kineziologie nohy a vybrané informace o deformitě hallux valgus. 

Druhý oddíl je věnován sportovnímu tanci, jeho charakteristice, historii a dělení. 

Poslední kapitola teoretické části pak zahrnuje informace o taneční obuvi.  

Hlavním cílem práce bylo zjistit, u kolika tanečníků z vybraných tanečních skupin, se 

objevuje deformita vbočeného palce. Situace koronavirové pandemie však pro můj 

výzkum nebyla příznivá a nebylo tak možné dodržet vytyčený cíl pouze vybraných 

tanečních skupin. Distanční forma dotazníkového šetření nebyla natolik efektivní, abych 

získala dostatečné množství vyplněných nestandardizovaných dotazníků, z nichž by 

bylo možné vyhodnotit závěry. Tento fakt, mě mrzí především z toho hlediska, že jsem 

získaná data z této bakalářské práce, zamýšlela použít jako podklad pro teoretickou část 

práce diplomové, ve které by byly vzorkem šetření právě tyto skupiny . Abych dosáhla 

dostatečného množství dat, musela jsem rozšířit online dotazníky i mezi jiné taneční 

útvary. Nakonec se mi podařilo shromáždit 76 správně vyplněných 

nestandardizovaných dotazníků,  ze kterých probíhala následná analýza a zpracování 

získaných výsledků.  

Při potvrzení výskytu měl výzkum také zjistit případné souvislosti s problémy v jiné 

části pohybového aparátu a dále také mapoval celkovou informovanost o dané tématice.  

Získaná data ukazují, že vbočený palec se vyskytuje u 55% dotazovaných tanečníků. 

Výsledky také potvrdily, že 69% z výše uvedených byly ženy. U mužů je tato četnost 

výskytu nižší. Dále bylo zjištěno, že se u 88% respondentů objevují stálé nebo občasné 

bolesti nohou během nebo po tréninkových jednotkách. Z těchto 88% dotazovaných 

72% uvedlo další problémy v jiných částech těla. Z celkového počtu 55% potvrzených 
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výskytů vbočeného palce, se u 69% potvrdily ostatní problémy pohybového aparátu.  

Výsledky tohoto kvantitativního výzkumu nelze zcela zobecňovat, ale i přes to 

poukazují na určité souvislosti mezi deformitou vbočeného palce a ostatními problémy 

pohybového aparátu.  

Myslím, že 55% výskyt ukazuje, že tato deformita není pro tanečníky ojedinělou 

záležitostí. Mé doporučení, které plyne z výše uvedených informací, je především to, že 

bychom měli pracovat na změně ve struktuře tréninkových jednotek a přidat nejen více 

kompenzačních a regeneračních cvičení, ale také zapracovat na přidání cviků na oblast 

nohy. Pokud by se například přidala krátká automasáž chodila, cvičení „malé nohy“ a 

další podobné cvičení na konec každé tréninkové jednotky, již těch nejmenších 

tanečníků, tato problematika by se dostala více do jejich povědomí a teoreticky by se 

tak mohlo předcházet případnému vzniku této deformity. Je třeba však nejprve provést i 

praktická šetření, která by tuto teorii mohla potvrdit.  
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VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi.2 vydání. Praha: Grada Publishing, 1997. 

226s.ISBN 80-7169-256-5 
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WÜLKER, Nikolaus, Falk MITTAG a Paula M. LUDEWIG. The Treatment of Hallux 

Valgus: A Theoretical Biomechanical Perspective. Deutsches Aerzteblatt Online 

[online]. 2012, 90(1), 110-120 [cit. 2020-04-15]. DOI: 10.3238/arztebl.2012.0857. 

ISSN 1866-0452. Dostupné z: https://www.aerzteblatt.de/10.3238/arztebl.2012.0857 

  



 
53 

7. SEZNAM OBRÁZKŮ 

1. Obr. 1 – zánártní kosti (Hudák, Kachlík a kol., 2015), str. 11 

2. Obr. 2 – nártní kosti (Hudák, Kachlík a kol., 2015), str. 12 

3. Obr. 3 – články prstů (Hudák, Kachlík a kol., 2015), str. 12 

4. Obr. 4 – funkční klouby nohy (Hudák, Kachlík a kol., 2015), str. 13 

5. Obr. 5 – patologická konfigurace HV (Shünke, Schulte et. al., 2020), str.19 

6. Obr. 6 – Manchester scale (Menz, Munteanu, 2005), str. 20 

7. Obr. 7 – pánská a dámská standardní taneční obuv (https://www.hellerdance.cz), str. 29 

8. Obr. 8 – pánská a dámská latinská taneční obuv (https://www.hellerdance.cz), str. 29 

8. SEZNAM TABULEK 

1. Tab. 1 – věkové kategorie, vlastní zpracování dle soutěžního řádu ČSTS 

(https://www.csts.cz, 2020), str. 27 

2. Tab. 2 – taneční třídy, vlastní zpracování dle soutěžního řádu ČSTS 

(https://www.csts.cz, 2020), str. 27 

3. Tab. 3 – pravidla obuvi, vlastní zpracování dle soutěžního řádu ČSTS 

(https://www.csts.cz, 2020), str. 28 

4. Tab. 4 – shrnutí otázky č. 3, str. 35 

9. SEZNAM GRAFŮ 

1. Graf 1 – procentuální znázornění otázky č.1, str. 33 

2. Graf 2 a 3 – procentuální znáz. výskytu vbočeného palce u žen a mužů, str. 33 

3. Graf 4 – procentuální znázornění otázky č.2, str. 34 

4. Graf 5 – procentuální znázornění otázky č. 4, str. 35 

5. Graf 6 – procentuální znázornění otázky č. 5, str. 36  

6. Graf 7 – procentuální znázornění otázky č. 6, str. 36 

7. Graf 8 – procentuální znázornění otázky č. 7, str. 37 

8. Graf 9 – procentuální znázornění otázky č. 8, str. 37 

9. Graf 10 – procentuální znázornění otázky č. 9, str. 38 

10. Graf 11 – shrnutí otázky č.10, str. 38 

11. Graf 12 – procentuální znázornění otázky č. 11, str. 39 

12. Graf 13 – procentuální znázornění otázky č. 12 a 13, celkový počet, str. 40 

13. Graf 14 – procentuální znázornění otázky č. 12 a 13, pravá noha, str. 40 



 
54 

14. Graf 15 – procentuální znázornění otázky č. 12 a 13, levá noha, str. 41 

15. Graf 16 – souhrn intenzity deformit, obě nohy, str. 41 

16. Graf 17 – procentuální znázornění otázky č. 14, str. 42 

10. SEZNAM PŘÍLOH 

1. Příloha 1 – vyjádření etické komise 

2. Příloha 2 – zjednodušený informovaný souhlas k nestandardizovanému dotazníku 

3. Příloha 2 – nestandardizovaný dotazník  

 

 

 

 

 

 


