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Abstrakt 

Název: 

 Sledování svalové aktivity při chůzi u pacientů s valgózním postavením 

kolenních kloubů. 

Cíle práce: 

 Cílem práce bylo porovnat změnu elektrické aktivity vybraných svalů při chůzi 

mezi dvěma skupinami probandů pomocí povrchového EMG, rozdělené na základě 

míry valgozity kolenních kloubů každého ze zúčastněných. Svaly byly měřeny 

bilaterálně, jednotlivě to byly m. tibialis anterior, m. gastrocnemius lateralis, m. vastus 

medialis, m. adductor magnus, m. semimembranousus, m. tensor fasciae latae. Snahou 

bylo zjistit, které svaly se při chůzi zapojují více, a které méně oproti druhé skupině, 

aby se pak na základě těchto výsledků mohlo cíleně postupovat při fyzioterapii k 

jejich ovlivnění. 

Metody řešení: 

 K objektivizaci experimentu bylo využito povrchové elektromyografie. 

Výzkumný soubor se skládal z 12 probandů, z toho 9 žen a 3 mužů od 21 do 27 let. 

Rozřazení probandů do skupin bylo provedeno pomocí screeningového vyšetření 

valgozity kolenních kloubů, intermalleolárních distancí. 

Výsledky: 

 Mezi oběma skupinami jsou přítomny odlišnosti ve svalové aktivitě, u některých 

více, u jiných méně. Pouze ale u m. gastrocnemius lateralis a m. tensor fasciae latae 

bilaterálně byly výsledky statisticky významné, konkrétně v případě měření průměrné 

amplitudy svalové aktivity v průběhu stojné fáze kroku v rámci deseti krokových cyklů 

při chůzi po rovině. 

Klíčová slova: 

 Kolenní kloub, valgozita, elektromyografie, chůze 

  



 

 

Abstract 

Title: 

 Measurement of muscle activity during gait at patients with knock knees 

Objective: 

 The aim of this study was to compare muscle activation between two groups of 

volunteers with and without knock-knees during level ground and incline walking on 

treadmill by surface electromyography. Muscles were measured on both legs, specificly 

tibialis anterior muscle, gastrocnemius lateralis muscle, vastus medialis muscle, 

adductor magnus muscle, semimembranousus muscle and tensor fasciae latae muscle. 

The goal of this experiment was to discover which muscles are more or less aktive 

according to the other group of participants. Then based on the conclusion could be 

possible to affect these changes by physiotherapy in future. 

Methods: 

 The surface electromyography was used for measurement muscle activation. 

There were 12 volunteers, 9 women and 3 men, participate on this study in age from 21 

to 27. Intermalleolar distance was used as a screening investigation for sorting into two 

groups whether the knock-knees are present or not. 

Result: 

 There were different muscle activation between both groupes. Some muscles had 

increased activation others had lowest activation. However, this increase can be 

considered as statistically significant only in case of averrage amplitude muscle activity 

during midstance of step by 10 level ground strides in gastrocnemius lateralis muscle and 

tensor fasciae latae muscle on both legs. 

Key words: 

 Knee, genu valgum, knock-knees, electromyography, gait  
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Seznam použitých zkratek 

ACL – přední zkřížený vaz kolenního kloubu 

EMG 

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny 

IM – intermalleolární (distance) 

IMD – intermalleolární distance 

KAFO – Knee Ankle Foot Orthosis 

MVC – maximální volní kontrakce 

RTG - rentgen 

T-F – tibio-femorální (úhel)  
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1 Úvod 

 Kolenní kloub je nejsložitějším kloubem lidského těla. Jeho zatížení při pohybu 

v gravitačním poli ve vertikále, jako je chůze, běh a jakákoliv sportovní aktivita, je 

značné a časem vede k postupnému degenerativnímu procesu, které je závislé na řadě 

faktorů, zejména na hmotnosti a morfologii člověka, četnosti a charakteru fyzické 

aktivity, genetickým predispozicím, proběhlých poraněních a mnohých dalších 

faktorech. 

 Tato práce se zabývá postavením kolenních kloubů ve frontální rovině, 

konkrétně valgozitou kolenních kloubů. Zmíněná deformita může být způsobena řadou 

činitelů a má následně dopad na ostatní tělesné struktury. Valgozita kolenních kloubů se 

liší velikostí tibiofemorálního úhlu, který udává míru valgozity či varozity. Nejenže má 

vadné postavení kloubu vliv na jeho časnější opotřebování, je náchylnější ke zraněním a 

v určitých podmínkách působí bolest, ale je i významným estetickým problémem. 

 Smyslem této práce je objasnit svalovou aktivitu při chůzi jak u lidí s valgozitou 

kolenních kloubů, tak bez ní, a zjistit, zda-li nedochází k určitému trendu ve výchylce 

svalové aktivity mezi oběma skupinami. Chůze byla zvolena proto, že je základním 

lokomočním vzorem typickým pro člověka, díky němuž se přemisťuje z místa na místo, 

zajišťuje si jejím prostřednictvím potravu a mnohé další aktivity. Je to tedy nejčastější 

pohyb zdravého člověka, který se objevuje v každém dni, a proto se díky němu tělo 

formuje, ale také se v něm odráží řada poruch. 

 Již v předchozích studiích se ukázalo, že určitá fyzická aktivita má vliv na 

postavení kolenních kloubů ve frontální rovině. Snahou je identifikovat svaly podílející 

se na daných pohybových činnostech a porovnat jejich míru aktivity mezi lidmi s a bez 

osových deformit dolních končetin ve smyslu valgozity a varozity. 

V případě nalezení významné výchylky při strategii provedení pohybu, v tomto 

případě chůze, by se mohlo využít cílené fyzioterapie, která by vedla k úpravě 

pohybového stereotypu, jehož vlivem by došlo ke správnému nastavení segmentů DKK 

a vyrovnání její osové deformity na principu ovlivnění struktury funkcí. 

 V literatuře se objevují teze, že lze určitým druhem cvičení zmírnit rozsah 

valgozity kolenních kloubů. Na druhé straně jsou však autoři, kteří popírají jakoukoliv 

možnost ovlivnění této deformity fyzioterapií či jinou konzervativní cestou. Proto by 
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bylo vhodné zjistit faktory ovlivňující vznik valgozity kolenních kloubů, aby bylo 

možno v budoucnu cílenou fyzioterapií tyto faktory eliminovat.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Kolenní kloub 

 Kolenní kloub je velice složitým kloubem dolní končetiny, který má celkem dva 

stupně volnosti, ovšem druhý stupeň je brán v úvahu pouze při flektovaném kolenním 

kloubu, v jiném případě není fyziologický. První, hlavní stupeň volnosti, dovoluje 

kolennímu kloubu flexi a extenzi velkého rozsahu, které jsou jednou z nejdůležitějších 

funkcí tohoto kloubu. Druhou podstatnou funkcí, jež je po kolenním kloubu 

požadována, je zabezpečení kvalitní stability při plné extenzi. Tyto splněné nároky 

vytváří z kolenního kloubu jedinečný kloub, který je ale díky tomu vystavený velkému 

riziku poranění. Kvůli obrovskému rozsahu pohybu a nedostatečné mechanické podpoře 

tak dochází při flexi, kdy je koleno nestabilní, k pravděpodobnému (častému) poškození 

menisků a vazů, kdežto při extenzi spíše k rupturám na sebe přiléhajících kloubních 

povrchů, ale také k rupturám vazů (Kapandji, 1987). 

2.1.1 Osové postavení dolní končetiny 

 Pro správnou funkci kolenního kloubu a minimalizaci rizika vzniku zranění jeho 

struktury i struktur vzdálených, je nutné, aby jeho postavení bylo fyziologické, 

centrované, tedy bez stranové výchylky v ose frontální i sagitální. V případě stranové 

deformity v rovině frontální je pak u takového kolenního kloubu mnohem větší 

pravděpodobnost ke vzniku poranění měkkého kolene. Nejčastěji se v tomto případě 

hovoří o poškození předního zkříženého vazu při bezkontaktní sportovní aktivitě 

(Alentorn-Geli et al., 2009; Boden et al., 2000; Hewett et al., 2005; Kimura et al., 

2012). Osové postavení kolenního kloubu není pouze otázkou jednoho kloubu, ale 

odvíjí se od postavení všech segmentů dolní končetiny, které mají vliv na výsledné 

postavení dolní končetiny. Proto je nutné vnímat DK jako jeden funkční celek. Dojde-li 

v určité části k poruše, vyvolá to změnu funkce v rámci kompenzace v jiných etážích a 

může tak dojít k ovlivnění dalších i vzdálenějších struktur. Ze spodu je to kloub 

hlezenní a noha, jako základní kámen pilíře (dolní končetiny), kraniálně pak kloub 

kyčelní, pánev a trup (Alentorn-Geli, 2009; Gross et al., 2005; Reinold, 2009). Toto je 

zřejmé ve sdělení Grosse et al. (2005), ve kterém se popisuje, že v případě zatížení DK 

je fyziologická reakce pronace talu, na kterou navazuje vnitřní rotace celé dolní 

končetiny. U svalového oslabení či vazivové nedostatečnosti dochází k everzi zadní 

části nohy vlivem poklesu hlavice talu do nadměrné plantární flexe. Tento mechanismus 

může způsobit zvýšenou vnitřní rotaci kolenního kloubu a zvýšení hodnoty Q-úhlu 
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mající následně vztah ke zvýšenému valgóznímu zaúhlení kolene (Gross et al., 2005). 

Zvýšená valgozita kolenního kloubu bývá také spojena s valgozitou krčku femuru či pes 

planovalgus (Mařík a kol., 2010). Kapandji (1987) popisuje jako fyziologické postavení 

dolní končetiny 170° – 175° otevřeným úhlem zevně, jelikož krček femuru přesahuje 

mechanickou osu dolní končetiny viz. obrázek č.1. Tento stav nazývá fyziologickou 

valgozitou kolenního kloubu. Proto lze předpokládat, že čím širší pánev člověk má, tím 

se zvětší poměr vzdáleností mezi trochantery a kotníky, a zvětší se tím úhel valgozity 

kolenního kloubu. Tento jev lze proto pozorovat více u žen (Kapandji, 1987). Částečně 

tento fakt potvrdila i studie Petrášové a kol. (2012) týkající se vývoje osových deformit 

v průběhu růstu dítěte, která ukázala, že dívky dosahují valgozity dříve než chlapci a 

nejvyšší hodnoty T-F úhlu dosahují také dříve. Jediný signifikantní intersexuální rozdíl 

se objevil v 11 letech, kdy dívky dosáhly většího úhlu než chlapci (Petrášová a kol., 

2012). 

 

Obrázek 1 - meachanická a anatomická osa DK (Pickering, Armstrong, 2012) 
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2.1.1.1 Vývoj osy dolní končetiny 

 V průběhu ontogenetického vývoje člověka se vyvíjí i mechanická osa dolní 

končetiny. Po narození dítěte do roku a půl je normálním nálezem varózní postavení 

dolních končetin. Od tří let věku do pěti je pak fyziologické valgózní postavení 

kolenních kloubů (Scott, 1994). Řada autorů udává tato rozmezí s různými odchylkami, 

ale všechna se víceméně překrývají a jsou shodná se Scottem (1994). Do věku 8 – 10 let 

by se měla fyziologická valgozita spontánně upravit. Pokud tomu tak není, zpravidla 

činí klinické obtíže, a je doporučena k léčení (Dungl, 2011; Scott, 1994; Janíček a kol., 

2001). Autoři Salenius a Vanka (1975) vytvořili graf fyziologického vývoje osového 

postavení DK v průběhu života dítěte od narození do 13 let, jako závislost velikosti T-F 

úhlu na věku dítěte viz. obrázek č. 2. 

 

Obrázek 2 - graf vývoje T-F úhlu v průběhu věku dítěte (Salenius a Vanka, 1975) 

2.1.2 Genu valgum 

 Je to stav zvýšené fyziologické valgozity kolenního kloubu, které může být 

oboustranné nebo jednostranné (Dungl, 2011). K jednostranné valgozitě dochází 

zejména následkem úrazu, zánětu v oblasti kolenního kloubu, přerůstu končetin apod. 

(Janíček a kol., 2001). Valgozita kolenních kloubů se také označuje výrazem „úchylka 

kolenních kloubů do tvaru písmene „X“ (Janíček a kol., 2001). V zahraniční literatuře 

se můžeme setkat především s dvěma termíny, označující valgozitu kolenního kloubu. 
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Pro fyziologickou (mírnou) valgozitu je přiřazen termín „knock knees“, pro patologický 

stav pak genua valga (Scott, 1994). 

Valgozitu kolenního kloubu lze také považovat za poruchu jeho centrace, jelikož 

centrace kloubu je takové postavení kloubu, při němž se kloubní plochy stýkajících e 

kostí nacházejí v maximálním možném kontaktu, síly působící na kloubní plochy jsou 

rovnoměrně rozloženy a kloubní pouzdro s kloubními vazy jsou v minimálním napětí 

(Kolář et al., 2009). U valgozity kolenního kloubu tyto podmínky nejsou dodrženy a tak 

se může označovat za kloub decentrovaný. 

2.1.2.1 Etiologie 

 Zvětšení fyziologické valgozity může být způsobeno řadou příčin a u řady 

autorů se také liší. Podle Dungla (2011) to mohou zapříčinit konstituční vlivy, změny 

poúrazového stavu, artrózou laterální kortikalis kolenního kloubu nebo se vyskytuje 

jako součást řady systémových onemocnění. Janíček a kol. (2001) k těmto dodává ještě 

navíc poruchy epifýz a epifyzárního růstu jako faktor ovlivňující vznik získaných 

deformit kolenního kloubu. Jako nejčastějším metabolickým onemocněním, při kterém 

vzniká genu valgum či varum, je rachitis (Janíček a kol., 2001). Konstitučními 

předpoklady pro vyšší hodnotu T-F úhlu bez ohledu na věk mají vyšší a těžší děti. 

S velikostí T-F úhlu tedy významně koreluje váha, výška a BMI člověka (Petrášová a 

kol., 2012; Rahmani Nia et al., 2008). Do souvislosti se zvýšenou valgozitou kolenních 

kloubů se také udává zvýšená laxicita vaziva, která v přpadě doprovodné nadváhy může 

tento stav vytvořit (Petrášová a kol., 2012; Mařík a kol., 2010). 

 Příčinou zvýšené valgozity v kolenním kloubu může být také kontraktura 

iliotibiálního traktu a fascia lata (Karski et al., 2003; Espandar et al., 2010). Tento stav 

může být způsoben například vlivem nerovnováhy (dysbalance) v kyčelním kloubu, kdy 

při kladeném nároku na stabilizaci kyčelního kloubu tuto funkci nedokáže zajistit m. 

gluteus medius, a tak se tohoto úkolu zhostí dvoukloubový sval m. tensors fasciae latae, 

který vytvoří neúměrný tah na zevní straně stehna, jehož důsledkem je změna působení 

reakční síly oporné báze, která následně neprobíhá středem kolenního kloubu, ale více 

zevně a poškozuje vyšším zatížením laterální kortikalis femuru, jako důsledek celé 

situace viz. obrázek č. 3 (Helfet, 1982; Heinert et al., 2008). 

 Na zvýšení valgozity kolenního kloubu se také může podílet zvětšená anteverze 

pánve (Shultz et al., 2007). 
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Obrázek 3 - mechanismus vzniku zvýšené valgozity kolenních kloubů podle Helfeta (1982) 

 Zvětšenou valgozitu kolenního kloubu může způsobit také funkční porucha. 

Kendall (2005) ve své publikaci uvádí, že jednostrannou valgozitu lze zapříčinit 

zkrácením m. tensor fasciae latae nebo oslabení mediálních „hamstrings“ (m. 

semitendinousus et semimebranousus) a zevních rotátorů kyčelního kloubu (m. 

piriformis, m. quadratus femoris, m. gemellus superior et inferior, m. obturatorius 

externus et internus). 

2.1.2.2 Symptomatologie 

 Hlavním na pohled viditelným příznakem jsou dotýkající se kolena při stoji, 

zatímco kotníky jsou od sebe vzdáleny (Dungl, 2011; Janíček a kol., 2001; Scott, 1994). 

Nejvýznamnějším klinickým příznakem, pro který lidé s tímto onemocněním 

vyhledávají lékařskou pomoc, je bolest a diskomfort kolenního kloubu spojený s tenzí 

kolenních vazů. Často je však tento nález dlouho pacientem tolerován a řeší ho, až když 

se stane neúnosným (Kendall, 2005). V důsledku přetažení a uvolnění kolenních vazů 

může dojít i k viklavosti kloubu (Janíček a kol., 2001). Kvůli vzájemnému tření kolen o 

sebe dochází k obtížím při chůzi, která může být bolestivá a působí zvláštním dojmem 
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(Dungl, 2011; Scott, 1994). Neméně důležitým faktorem je kosmetický problém (Scott, 

1994; Petrášová a kol., 2012). Velmi častým doprovodným projevem zvýšené valgozity 

kolenních kloubů je výskyt pes planovalgus a obezita spojená s hypoaktivitou (Dungl, 

2011; Janíček a kol, 2001; Rahmani Nia et al., 2008) Jak už bylo výše zmíněno, 

z funkčního hlediska můžeme u pacienta s valgozitou kolenních kloubů nalézt zkrácení 

m. tensor fasciae latae a iliotibiálního traktu, dále pak oslabení zevních rotátorů kyčle a 

mediálních „hamstrings“ (Kendall, 2005). 

 Osové výchylky, ve smyslu varozity či valgozity kolenního kloubu, mají také 

vliv do budoucna na časnější rozvoj gonartrózy. Genu valgum je tedy bráno jako 

preartrozní stav, jelikož u něj dochází k výraznému přetížení laterálních kondylů 

(Dungl, 2011; Koudela a kol., 2004; Petrášová a kol., 2012) 

 Vlivem zvýšené valgozity kolenních kloubů dochází častěji k poraněním 

vazového aparátu kolene (Carcia et al., 2005; Utturkar et al., 2013; Boden et al., 2000; 

Hewett et al., 2005). 

2.1.2.3 Vyšetření 

 Pro posouzení míry valgozity kolenního kloubu je zapotřebí změřit velikost 

tibiofemorálního úhlu, který vyjadřuje vzájemný vztah femuru a tibie ve frontální 

rovině (Petrášová a kol., 2012). Základní a nejpřesnější metoda změření velikosti T-F 

úhlu se provádí za pomoci RTG snímku, do kterého se následně proloží mechanická a 

anatomická osa dolní končetiny. Mechanická osa DK popisuje přímku vedenou ze 

středu hlavice femuru do středu hlezenního kloubu, která by za fyziologické situace 

měla probíhat středem kolenního kloubu. Pokud probíhá od středu kolenního kloubu 

laterálně, znamená to, že kolenní kloub se vychyluje do valgozity, tedy mediálně. 

Mechanická osa se liší od anatomické, která posuzuje T-F úhel vytvořením přímek 

v místě diafýzy femuru i tibie. RTG snímky se pořizují vestoje v předozadní projekci na 

dlouhý formát (Čulík, Mařík, 2002; Dungl, 2011; Petrášová a kol., 2012). 

Posouzení míry valgozity kolenních kloubů lze provést několika dalšími typy 

neinvazivních měřících způsobů (Petrášová a kol., 2012): 

1. Intermalleolární vzdálenost (distance) 

 Toto základní screeningové vyšetření k posouzení rozsahu valgozity kolenních 

kloubů je nenáročné na čas a v klinických podmínkách je nejvyužívanější a 
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nejjednodušší metodou. Provádí se tím způsobem, že se změří vzdálenost mezi 

vnitřními kotníky pacienta posuvným měřítkem, který stojí s DKK u sebe tak, aby se 

jeho kolena lehce dotýkala. Je to však metoda nepřesná, která slouží pouze k rychlému 

vyšetření. Není standardizovaná a nelze z ní odečíst příčinu vzniku osové deformity 

dolní končetiny (Petrášová a kol., 2012). 

2. Antropometrická metoda 

 Metoda vytvořená pro monitorování velikosti T-F úhlu v průběhu času a 

k porovnání výsledku léčby (ortézováním), při které se nezatěžuje tělo RTG zářením, a 

přesto se uvádí, že je srovnatelně přesná jako měření s pomocí RTG snímku viz. 

obrázek č. 4. Metoda spočívá v označení předem daných antropometrických bodů na 

DKK člověka, jako jsou trochanter major, střed kolenního kloubu – apex patelly, střed 

hlezenního kloubu – polovina spojnice mezi mediálním a laterálním malleolem. Tyto 

body se přenesou na čtverečkovaný rastr, který je umístěn na stěně za stojícím 

probandem. Poté se změří svislé a vodorovné vzdálenosti jednotlivých bodů od sebe a 

jejich hodnoty se dosadí do vzorce pro výpočet T-F úhlu (Čulík, Mařík, 2002). 

  

Obrázek 4 – antropometrická metoda měření T-F úhlu podle Čulíka a Maříka (2002) 
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3. „Ap-mal“ parametr 

 Rozdílem vzdáleností středů kolenních kloubů a kotníků vznikne hodnota 

udávající míru velikosti T-F úhlu. Udává se, že je vhodnější a přesnější než IM distance 

(Petrášová a kol., 2012). 

4. fotografická metoda 

 Principem této metody je pořízení fotografie stojícího pacienta, na kterém jsou 

vyznačeny tři antropometrické body bilaterálně na obou DKK. Jsou to body na 

iliospinale anterius, apex patelly a střed hlezenního kloubu. Tyto body se na fotografii 

následně vzájemně propojí a výsledný T-F úhel se změří pomocí úhloměru (Petrášová a 

kol., 2012). 

 Měření T-F úhlu pomocí goniometru na stojícím či ležícím pacientovi je 

zatíženo signifikantní chybou a proto není vhodné (Čulík, Mařík, 2002; Petrášová a 

kol., 2012). 

 Indikace k léčbě není podle Dungla (2011) dána, proto se mezi autory publikací 

liší a není tak indikační norma ucelená. Petrášová a kol. (2012) doporučuje při 6 cm IM 

distance u dětí ke zvýšené pozornosti a při nelepšícím se stavu či zhoršení je pacient 

indikován k léčení. Oproti tomu Janíček a kol. (2001) považuje IM vzdálenost 10-12 cm 

u dětí věku od 2 do 6 let jako fyziologický nález, který by se měl do věku 10 let 

spontánně upravit. Dungl (2011) podle svých zkušeností indikuje k léčení tehdy, pokud 

IM vzdálenost větší než 6 cm. 

 Pokud je příčinou zvýšené valgozity kolenního kloubu kontraktura iliotibiálního 

traktu, lze si tuto domněnku snadno ověřit Oberovou zkouškou (Espandar et al., 2010). 

2.1.2.4 Terapie 

 Léčba zvýšené fyziologické valgozity kolenních kloubů se odvíjí od velikosti 

T-F úhlu, příčiny onemocnění, věku pacienta a podle jeho klinických obtíží. Odlišuje se 

způsob léčby ještě rostoucího dítěte na rozdíl od člověka dospělého po uzavření 

růstových chrupavek dlouhých kostí. 

 Při ponechání nekorigované deformace může dojít ke vzniku viklavého 

kolenního kloubu vytažením mediálního kolaterálního vazu, ke zhoršování deformace a 

později ke vzniku artrózy. Proto musí být léčba včasná (Janíček a kol., 2001). 
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V dětském věku se sledují osové úchylky dolních končetin, a pokud 

nepřesáhnou určitou normu danou regionem či lékařem vztaženou k věku pacienta, 

pouze se stav kontroluje a udává se, že by se do 10 let měla upravit sama. Pokud tomu 

tak není, nastoupí na řadu léčebné metody, které většinou spočívají v operační léčbě u 

výrazných deformit. V dětské ortopedii a u pacientů s ještě neuzavřenými růstovými 

chrupavkami kostí dolních končetin je metodou volby také ortézování s laterálním 

tlakovým účinkem v případě valgózních kolenních kloubů (Janíček a kol., 2001; Čulík, 

Mařík, 2002; Dungl, 2011; Mařík a kol., 2010). 

Pro operační léčbu indikuje Dungl (2011) podle vlastních zkušeností pacienty 

s větším T-F úhlem než 10° a IM distancí větší než 10 cm. 

Konzervativní terapie 

Předmětem této práce jsou zejména možnosti ovlivnění zvýšené valgozity 

kolenních kloubů pomocí fyzioterapie.  

Je otázkou, do jaké míry je možné konzervativní cestou dosáhnout zlepšení 

v osovém postavení DK při valgózním či varózním postavením kolenního kloubu. Véle 

(2006) je toho názoru, že vychýlení kolenních kloubů ve frontální rovině jako jsou genu 

valgum či varum nelze ovlivnit fyzioterapeutickou činností, jelikož se jedná o kostní 

deformitu. Proti tomu stojí fakt několika studií, které se zabývali vlivem pohybové 

činnosti na vývoji osového postavení DKK. Zjistilo se, že mladiství do 16 let, 

provozující pravidelnou pohybovou aktivitu typu „high impact sports“ jako jsou např. 

kopaná, basketbal, volejbal, tenis a další sporty, při nichž se ve velké míře běhá a 

obsahuje časté náhlé změny směru, mají oproti jedincům stejné věkové kategorie, kteří 

takovou pohybovou aktivitu neprovozují, větší stupeň varozity kolenních kloubů (Thijs 

et al., 2012; Witvrouw et al., 2009). Naopak je známé, že zvýšená valgozita kolenních 

kloubů je velice často přítomná u obézních jedinců s nedostatkem pohybové činnosti 

(Dungl, 2011; Janíček a kol, 2001; Rahmani Nia et al., 2008). Z toho vyplývá, že 

pohybovou činností a jejím druhem lze do jisté míry korigovat osové postavení DK ve 

frontální rovině. 

Další neznámou je, do kolika let věku člověka je tato adaptace DKK na zátěž 

možná. Podle Koláře (2002) by se v případě valgozity kolenních kloubů v rámci 

vadného držení těla měla tato posturální porucha podchytit co nejdříve, to znamená 
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minimálně do 6. měsíců věku dítěte, kdy má ovlivnění posturální vady mnohem větší 

efekt než v případě poruchy již fixované. Z pohledu remodelace kostí, která je díky 

růstovým chrupavkám možná do rozmezí 14. – 18. roků věku člověka, lze na principu 

osifikace spojené s růstem a další přestavbou kosti měnit jejich tvar. Remodelace tvaru 

kosti probíhá během prenatálního i postnatálního růstového období ze základního tvaru 

kosti daného dědičností během embryonálního vývoje. Postnatální přestavba je poté 

uskutečňována mechanickými momenty působícími na kost. Do remodelace jak vnitřní 

struktury, tak povrchu kosti se zapojují tlak a tah na kost způsobený přímou zátěží či 

vlivem svalů a šlach (Čihák, 2001). 

Jako konzervativní léčba valgozity kolenních kloubů se podle různých autorů 

udává zejména cvičení, ortézování a úprava obuvi. Janíček a kol. (2001) doporučuje 

nutit děti sezením v tureckém sedu. Pro korekci valgozity se doporučovala úprava obuvi 

přiložením klínu a dlahy z vnitřní strany boty. Tato metoda je však velmi málo účinná a 

kosmeticky nápadná (Dungl, 2011; Janíček a kol., 2001). Dungl (2011) se přiklání 

k používání kvalitní obuvi s pevným vedením paty, které je podle něj účinnější, zejména 

v případě výskytu doprovodného plochonoží. Autoři Espandar et al. (2010) uvádějí, že 

úprava obuvi nemá pro korekci valgozity kolenních kloubů žádný význam. Je vhodné 

využít ortoptické vložky do bot, které podpoří nohu ve správném postavení. Nevyrovná 

se tím valgózní postavení kolenního kloubu, ale uleví napětí celé nohy, ovlivní bolest 

lýtka a zajistí se vyšší adaptace na zátěž (Espandar et al., 2010). 

Jestliže se na rozvoji valgozity podílí zkrácení až kontraktura iliotibiálního 

traktu, doporučuje se jeho protažení (Espandar et al., 2010; Kendall, 2005). 

V dětském věku leze využít pro korekci valgozity kolenních kloubů ortéz 

s tlakovým účinkem na růstové zóny (Janíček a kol., 2001; Mařík, 2010). U dětí starších 

10 let věku již nemají ortézy z pohledu korekce valgozity kolenních kloubů účinek 

(Petrášová a kol., 2012; Mařík, 2010). V případě patologického stavu genu valgum u 

dospělého člověka se indikují KAFO (Knee Ankle Foot Orthosis) pro podporu 

kolenních vazů jako prevence jejich přílišnému protažení (Espandar et al., 2010). 

Na obrázku č. 5 je znázorněno schéma působení přepěťových ortéz pro korekci 

osových deformit DKK ve smyslu valgozity a varozity. 
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Obrázek 5 - schéma působení ortézy pro korekci osových deformit ve frontální rovině (Kolář, 2009) 

 Jak už výše Janíček a kol. (2001) ve své publikaci uvedl, pro korekci valgozity 

kolenních kloubů se doporučuje cvičení, ale již není autorem blíže specifikováno. 

Některé články se proto zaměřují na ukázku různých cviků, které autoři uvádějí jako 

cvičení pro zmírnění velikosti valgozity kolenního kloubu. Jsou to především posilovací 

cvičení zejména stehenního a hýžďového svalstva, většinou však analytickým 

způsobem v otevřeném kinematickém řetězci (Rail, 2011; McCahon, 2011; Miller, 

2011; Dále, 2011; Zehr, 2011). Veškeré tyto články ale postrádají důkaz o účinnosti 

jednotlivých cviků, ať už z pohledu korekce valgozity nebo jiných aspektů, a jsou tak 

zpochybnitelné. 

 V souvislosti s mediálním kolapsem kolenního kloubu bylo úspěšně využito 

facilitační techniky m. gluteus medius pomocí kinesiotapu, kdy v případě použití 

kinesiotapu při sestupu ze stupínku na zem (chůze ze schodů) se u pacienta 

s iliotibiálním syndromem zmenšil dynamický tibio-femorální úhel než v situaci bez 

facilitace m. gluteus medius kinesiotapem (Bell, Rogers, 2008). 

Operační léčba 

Nejčastějšími operačními zákroky jsou mediální hemiepifyzeodéza a 

suprakondylická osteotomie. Operačně se léčí výjimečně velké deformity, u kterých se 

neočekává spontánní zlepšení. Mediální hemiepifyzeodéza, neboli dočasná zástava 

růstu distálního femuru, se využívá pouze u rostoucího dítěte (Dungl, 2011; Janíček a 
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kol., 2001). Vhodná doba pro tento zákrok je rozhodující (Petrášová a kol., 2012.). Ke 

správnému načasování epifyzeodézy se uplatňuje upravený normogram podle Green-

Andersonové na základě výpočtu pro stanovení kostního věku podle Greulicha a 

Pyleové. Operace musí být správně technicky provedena, která spočívá v zavedení 

Blountových skobek do mediálního kondylu femuru kolmo na průběh růstové ploténky. 

Je nutné se vyvarovat poškození periostu a perichondria, jinak zde hrozí riziko obtížně 

léčitelné varozity. Po dosažení korekce, ne však dříve než 1 rok po operaci, se skobky 

odstraní. Při kratší době ponechání skobek (1 rok od operace) hrozí recidiva, při 

ponechání skobek příliš dlouho má za následek trvalého zpomalení růstu. Při dodržení 

uvedených zásad se tato léčba uvádí jako bezpečná a úspěšná ve více než 90% případů 

(Dungl, 2011). 

Osteotomie se indikuje v případě, kdy je již pozdě na epifyzeodézu. U pacientů 

s dále přetrvávajícím genu valgum po uzavření růstových chrupavek je indikována 

suprakondylická osteotomie (Dungl, 2011). Důvodem korekční osteotomie je nutnost, 

aby kloubní štěrbina kolenního kloubu probíhala pokud možno vždy horizontálně 

(Janíček a kol., 2001). 

Pokud je příčinou osové deformity DKK kontraktura tragus iliotibialis, provádí 

se s velkou úspěšností fasciotomie fascieae latae a tractus iliotibialis ve tvaru „Z“, která 

způsobí uvolnění tahu této struktury do směru valgozity v oblasti kolenního kloubu, a je 

tak velice snadnou a efektivní metodou v léčbě zvýšené valgozity kolenních kloubů a 

prevenci časné artrózy kolenního kloubu v pozdějším věku pacienta (Karski et al., 

2007). 

Správná korekce osové deformity DK má za následek zlepšení vzhledu pacienta, 

chůze, kloubní funkce a prevence časné ostoartrózy (Petrášová a kol., 2012). 

2.1.3 Mediální kolaps kolenního kloubu 

 Na rozdíl od genu valgum projevující se valgozitou kolenního kloubu již 

v prostém stoji či pasivně vleže, se tato forma valgozity projevuje při pohybu. To 

znamená, že vleže či v prostém stoji nemusí být valgozita přítomna, ale při některé 

aktivitě jako je nejčastěji chůze, běh, chůze do kopce nebo s kopce, podřep na jedné 

noze „single leg squat“ nebo také při „poskoku“ typickém pro „drop jump test“. Tento 

jev je často uváděn v souvislosti s patelofemorálním syndromem a „iliotibial band 

syndrome“ jako součást symptomatologie těchto onemocnění (Dierks et al., 2008; 
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Powers, 2003). V zahraniční literatuře je možné tento jev nalézt jako „medial collapse 

of the knee“ nebo „dynamic valgus collapse“. Je to funkční stav, při kterém si tělo není 

schopno poradit s nastolenou situací a není schopno zastabilizovat DK v takové pozici, 

aby k pohybu do valgozity nedocházelo (Alentorn-Geli, 2009). Tento stav leze snadno 

vyšetřit pomocí tzv. „drop jump testu“, který spočívá v seskoku probanda s bedýnky na 

zem a následného maximálního výskoku do výšky. Test se považuje za pozitivní 

v případě, že se v průběhu dopadu na zem a následném pokusu o výskok přibližují 

kolenní kloubu k sobě, tedy do valgozity (Noyes et al., 2005). Oslabení nebo únava 

abduktorů a zevních rotátorů kyčelního kloubu se uvádí jako rozhodující činitel při 

rozvoji T-F úhlu ve frontální rovině během „dopadové“ fáze končetiny na podložku 

např. při drop jump testu nebo při dřepu na jedné končetině. Objevuje se zejména u 

běžců s nedostatečnou schopností stabilizace pánve pomocí převážně kyčelních 

abduktorů, jež má za následek posun kolenního kloubu ve frontální rovině mediálním 

směrem. (Alentorn-Geli, 2009; Carcia et al., 2005, Kimura et al., 2012). 

2.1.4 Kineziologie kolenního kloubu 

 Kolenní kloub, jako funkčně nejsložitější kloub v těle, se nachází ve střední 

oblasti dolní končetiny (Véle, 2006). Proto je také ovlivňován postavením jak kyčelního 

kloubu shora, tak hlezenního kloubu a nohy ze spodu (Reinold, 2009). V případě 

decentrování jednoho či obou těchto kloubů ovlivní postavení kloubu kolenního (Kolář 

et al., 2009). Ovládání pohybu kolenního kloubu nezajišťují pouze svaly extenzorové a 

flexorové skupiny kolene, ale i svaly vícekloubové, které primárně ovládají kloub 

vzdálený, ale pomocí svalových řetězců mají vliv i na samotný kolenní kloub, jeho 

postavení i pohyb (Véle, 2006). Vliv proximálně uložených struktur oproti kolennímu 

kloubu dokazuje studie, ve které se prokázalo, že zevní rotátory a abduktory kyčelního 

kloubu hrají velkou roli při správném postavení „alignment“ celé dolní končetiny. Je 

totiž známo, že nadměrná vnitřní rotace stehenní kosti spojená s její addukcí, dále se 

zevní rotací tibie a pronace nohy dochází k valgóznímu postavení kolenního kloubu 

v rámci dolní končetiny během stojné fáze jedné dolní končetiny (Carica et al., 2005; 

Leetun, 2004) 

 O stabilitu kolenního kloubu jako takového se starají především m. vastus 

medialis et lateralis, jež jsou součástí m. quadriceps femoris. Tento sval je rozprostřen 

na ventrální ploše stehna a je hlavním svalem provádějící extenzi v kolenním kloubu. 

Aby byla zajištěna maximální stabilizační funkce je třeba, aby jak svaly přední strany 
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stehna, tak flekční svalová skupina (m. biceps femoris, m. semitendinosus et 

semimembranousus), byly ve vzájemné koaktivaci (ko-kontrakci). Pokud se míra 

koaktivace snižuje, může dojít k určité formě patologie kolenního kloubu při chůzi nebo 

jiné fyzické aktivitě v evertikále, jako např. instabilita kloubu, osové výchylky DK a 

jiné (Véle, 2006; Knarr et al., 2012). 

 Na stabilitě kolenního kloubu ve vertikále se také podílí m. gastrocnemius, který 

kromě této excentrické aktivity, provádí ještě plantární flexi v kloubu hlezenním 

společně s m. soleus. Tvoří tak dohromady lýtkové svalstvo (m. triceps surae) jehož 

primární funkcí je propulsní síla zvedající těžiště těla přesunem váhy těla na špičku 

nohy. Jeho antagonistou je m. tibialis anterior, provádějící dorzální flexi nohy a podílí 

se současně na koaktivaci v kombinaci s lýtkovým svalem (Véle, 2006). 

2.2 Chůze 

 Chůze je druh bipedální lokomoce, která člověku slouží k přemístění se z místa 

na místo, je prostředkem obstarání si potravy, a svým způsobem přidává určitou měrou 

ke kvalitě života člověka (Véle, 2006; Wall-Scheffler et al., 2010). Jako vhodnou 

definici lze použít z Kolářovy (2009) publikace, která vhodně vystihuje její podstatu: 

„Chůze je základní lokomoční stereotyp vybudovaný v ontogenezi na fylogeneticky 

fixovaných principech charakteristických pro každého jedince.“ 

 Chůze je velice složitý sekvenční cyklický pohyb, který probíhá podle časového 

pořádku neboli timingu. Na tomto pohybu se podílí celá řada svalů, které se zapojují po 

předem daném pořádku. Na obrázku č. je přibližný přehled aktivace jednotlivých svalů 

účastnících se na chůzi. Uvádí se, že charakter chůze je pro každého člověka 

individuálně odlišný, dokonce tak, jako otisky prstů (Janda, 1982; Véle, 2006). Na 

základě učení spojeného s adaptačními mechanismy na vlivy prostředí zevního i 

vnitřního, ale i patogenními vlivy vznikají právě ty detaily odlišující chůzi člověka od 

jiného a dávají tak individuální ráz (Véle, 2006). Janda (1982) tvrdí, že chůzový vzor je 

natolik pevně zakódovaný a starý hybný stereotyp, vypracovaný subkortikálně řízenými 

strukturami, že stereotyp kroku nelze měnit a jeho individualita je zachována v průběhu 

celého života i v případě působení patologických činitelů. Tato doměnka pak ale 

nesouhlasí právě s přítomnou adaptací chůze na výše uvedené podmínky, jelikož 

v případě patologické poruchy nastávají při dlouhodobějším trvání hrubé náhradní 

mechanismy, které mají za následek vznik náhradních pohybových stereotypů (Véle, 
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2012). Je-li pak tedy platné tvrzení, že funkce formuje orgán, tak vadná funkce 

deformuje strukturu orgánu, a vznikne teda z funkční poruchy následně porucha 

strukturální. Proto by se mělo pokud možno preventivně působit a odstraňovat funkční 

poruchy (Véle, 2006; 2012). 

2.2.1 Typy chůze 

 Profesor Janda (1982) rozřadil chůzi do tří skupin podle charakteristiky 

nejčastěji se vyskytujícího pohybu při její činnosti, a každému typu přiřadil název. U 

každého typu chůze je možné pozorovat odlišné zatěžování různých svalových skupin 

(Janda, 1982). Navzdory značné variabilitě chůze, která je důsledkem anatomicko-

morfologických odlišností struktur každého jedince a proběhlému individuálnímu 

ontogenetickému vývoji, se tak v klinické praxi objevuje podstatně větší množství 

stereotypů chůze různých kvalit (Kolář et al., 2009). 

 Prvním typem podle Jandy, je chůze nazvaná kyčelní. Tato chůze se vyznačuje 

výrazným pohybem končetiny v kyčelních kloubech ve srovnání s pohyby ostatními. 

Flexe kolenních kloubů je různorodá, naproti tomu se uvádí poměrně malé odvíjení 

chodidla. Nejvíce aktivní svalovou skupinou u tohoto typu chůze jsou flexory kyčelního 

kloubu v kombinaci s hypofunkcí svalů gluteálních (Janda, 1982). 

 Další chůzový stereotyp je pojmenovaný jako akrální. Je typický pro svou 

zvýšenou tendencí k výraznému odvinování chodidla od podložky takovým způsobem, 

že ve stojné fázi končetiny je zdůrazněná plantární flexe nohy. Je tedy zřejmé, že 

nejaktivnějším svalem při takovém stylu chůze je m. triceps surae. Pohyb v kyčelních i 

kolenních kloubech je minimální. Celá chůze je proto příznačná zvyšováním a 

snižováním těžiště, jakoby se člověk pohupoval nahoru a dolů s mírným postupem 

vpřed (Janda, 1982). 

 Posledním typ chůze podle Jandy (1982) je chůze peroneální, která je 

charakteristická velkým rozsahem pohybu do flexe v kolenních kloubech spolu s vnitřní 

rotací v kyčelních kloubech a everzí nohy. V kyčelních kloubech se odehrává poměrně 

malá flexe. Udává se, že tímto způsobem chodí častěji ženy než muži bez známého 

důvodu (Janda, 1982). 
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2.2.2 Analýza chůze 

 Chůzi lze pro klinické účely rozčlenit do několika fází. Základní rozdělení 

krokového cyklu je do tří pohybových celků pro každou končetinu zvlášť. Nejprve je to 

švihová fáze, která je charakterizována postupem končetiny v před bez kontaktu 

s podložkou. Další fází je oporná fáze, při níž je končetina po celou dobu v kontaktu 

s opornou bází. Poslední částí je fáze dvojí opory, která je charakteristická právě pro 

chůzi, jelikož se při ní nacházejí obě končetiny současně ve styku s podložkou. 

Vymizení fáze dvojí opory v bipedální lokomoci je pak pokládáno již za běh (Véle, 

2006). 

 Pro detailnější popis jednotlivých fází chůze se využívá několikero názvosloví 

podle různých autorů. Nejčastěji se v literatuře vyskytujícím popisem je názvosloví 

krokového cyklu podle Vaughana či Perryho (Gross et al., 2005; Kolář et al., 2009). 

Každá fáze vyjadřuje podrobnější stav (polohu, pohyb) DK během chůze. Podle obou 

autorů se rozděluje se do osmi fází, kde se v procentech uvádí, v kterém momentu se 

příslušný pohybový prvek vyskytuje během krokového cyklu: 

 1. úder paty (heel strike) – počáteční kontakt (initial contact) 

 2. kontakt nohy (foot flat) – reakce na zatížení (loading response) 

3. střed stojné fáze (midstance) 

4. odvinutí paty (heel off) – konečný stoj (terminal stance) 

5. odraz palce (toe off) – předšvihová fáze (preswing phase) 

6. zrychlení (acceleration) – počáteční švih (initial swing) 

7. střed švihové fáze (midswing) 

8. zpomalení (deceleration) – konečný švih (terminal swing) 

Z pohledu této práce je nejdůležitějším prvkem chůze právě oporná fáze, jelikož 

v tomto momentu je na DK vytvořen velký nárok, aby udržela váhu celého těla a 

zachovala své osové postavení ve všech rovinách, aby bylo mechanické zatížení 

končetiny optimální. Navíc z hlediska rozložení oporné a švihové fáze během 

krokového cyklu se shoduje většina autorů na 60% oporné fáze na úkor 40% fáze 

švihové, tudíž oporná fáze zahrnuje větší část cyklu, a to ze tří pětin. Oporná fáze začíná 
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kontaktem paty o opornou bázi, díky níž zabrzdí pohyb vpřed, který by vedl v pád. Styk 

paty s podložkou se postupně rozšiřuje na celou plosku nohy, aby mohl vzniknout 

pevný a spolehlivý kontakt. Tato základní opora pak dává prostor pro působení 

reaktivní síly podložky. V momentu plného kontaktu planty s bazí se stává končetina 

původně švihovou s následnou brzdící složkou končetinou opornou. Následuje odvinutí 

paty pomocí plantární flexe nohy provázené propulzním pohybem zvedající tělo mírně 

vzhůru a dopředu. Dolní končetina se tak stává z oporné, končetinou odrazovou. Oporná 

fáze dolní končetiny je zakončena odvinutím palce od podložky (Véle, 2006). 

Podrobné schéma jednotlivých fází chůze je znázorněno na obrázku č. 6. 

 

Obrázek 6 - chůze, jednotlivé fáze krokového cyklu (Pitassi, 2012) 

2.2.3 Kineziologie chůze 

 Na chůzi se účastní celá řada svalů. Jejich výčet a přibližná aktivace během 

chůze je znázorněna na obrázku č. Vzhledem k povaze této práce je důležité popsat 

především opornou fázi DK, jaký je v tuto chvíli úkol svalové činnosti, a vzájemný 

vztah k valgozitě kolenních kloubů. Popis jednotlivých částí bude postupovat od 

proximálních částí k distálním. 

 Za fyziologické situace se při oporné fázi DK při chůzi odehrává pohyb 

v kyčelním pohybu do extenze od kontaktu paty až po odvinutí palce od oporné báze, 

dále zevní rotace, která se v průběhu fáze snižuje a přechází do rotace vnitřní, aby 

nedošlo k addukci stehna a tím poklesu pánve ke druhé straně (Véle, 2006). Z pohledu 

svalové aktivity se mírně aktivují gluteální svaly a flexory kolenního kloubu v momentě 

kontaktu nohy s podložkou, a při střední části opory mizí. Ke konci oporné fáze se 

aktivují adduktory kyčelního kloubu. Svalstvo kyčelního kloubu hraje významnou roli 

při stabilitě dolní končetiny během veškeré sportovní aktivity, tedy i chůze a běhu 
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(Carica et al., 2005). Jsou to především kyčelní abduktory, tedy m. gluteus medius, 

kterému v jeho funkci pomáhají ještě horní vlákna m. gluteus maximus a m. tensor 

fasciae latae (Véle, 2006). Důležitou roli v nastavení DK a centraci kyčelního kloubu 

hrají krátké zevní a vnitřní rotátory kyčelního kloubu (Kolář et al., 2009). V případě 

nedostatečné funkce jak abduktorů kyčelního kloubu, tak právě zevních rotátorů, 

dochází k poruše stabilizace kyčelního kloubu, vytvoří se náhradní pohybový 

mechanismus k udržení vertikální polohy těla, a tento stav vyplývá v několik situací. 

Nastane buď kompenzační nebo nekompenzovaná Trendelenburgova chůze. V obou 

případech se vyskytuje jako náhrada za nedostatečnou funkci kyčelních abduktorů 

nahnutí trupu, a to buď na stranu stojné DK v situaci kompenzační Trendelenburgovy 

chůze, nebo na stranu švihové DK u nekompenzované Trendelenburgovy chůze (Gross 

et al., 2005). Při nedostatečné síle abduktorů a zevních rotátorů kyčelního kloubu se 

uvádí, že dochází ke zvýšené valgozitě kolenního kloubu, jako projev mechanismu 

zvýšené vnitřní rotace a addukce femuru z důvodu neudržení DK v ose kyčelními 

abduktory (Boling et al., 2009; Carcia et al., 2005; Cashman, 2012; Heinert et al., 2008; 

Reiman et al., 2009). 

 V kolenním kloubu dochází od kontaktu paty až po dotyk celé planty k mírné 

flexi, která poté přechází v extenzi až do odvíjení paty od oporné báze. V tuto chvíli se 

objevuje opět mírná flexe, díky které se chůze ekonomizuje oploštěním zdvihu těžiště 

(Véle, 2006). M. quadriceps femoris se aktivuje před opornou fází jako příprava na 

následné zatížení v okamžiku dotyku paty se zemí (Palmieri-Smith et al., 2008; Véle, 

2006). Jakmile se dostane pata do kontaktu s podložkou, m. quadriceps femoris 

postupně relaxuje a udržuje koleno v lehké flexi do střední opory. Je důležité, aby svaly 

kolenního kloubu, mediální a laterální hlava m. quadriceps femoris a hamstrings, byly 

ve vyvážené kokontrakci, aby se nezvětšoval abdukční moment kolenního kloubu. 

V případě, že tomu tak není, dochází ke zvýšené valgozitě kolenního kloubu 

potenciálnímu riziku poranění ACL (Palmieri-Smith et al., 2009). Jakmile se DK 

nachází ve vertikální poloze, dochází k uzamčení kolenního kloubu. Funkce extenzoru 

je již dále nepotřebná a aktivuje se tedy už jen skupina flexorů kolenního kloubu na 

konci oporné fáze DK (Véle, 2006). Aktivitu svalů kolenního kloubu může ovlivnit i 

poloha trupu člověka v sagitální rovině. Výzkum ukázal, že při zvýšené flexi trupu se 

snižuje aktivita m. quadriceps femoris a hamstrings během chůze a dopadových 

cvičeních (Blackburn, Padua, 2009). 
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 V kotníku se při kontaktu paty o opornou bázi a před tím odehrává dorzální flexe 

nohy. Ve fázi střední opory, kdy se nohy nachází v plném kontaktu planty s podložkou, 

přilne noha k oporné ploše, kterou uchopuje a zajišťuje tak spolehlivou oporu pro 

působení reaktivní síly. Při tom ještě navíc dochází ke střídavé pronaci a supinaci nohy. 

V momentu odvíjení paty od země je nejvíce patrná plantární flexe hlezenního kloubu, 

která je zdrojem propulzní síly zvedající těžiště těla vzhůru a dopředu (Véle, 2006). Při 

kontaktu paty o opornou bázi jsou aktivní m, tibialis anterior a mm. peronei, které 

zabraňují padání špičky nohy, poté jejich činnost postupně ustupuje až do odvíjení 

prstců, kdy se opět zapojují do funkce. M. triceps surae je jako celek aktivní od odvíjení 

paty až po odvíjení špičky, jehož prací je tělo zvedáno vpřed a vzhůru. M. soleus se 

účastní svou aktivitou stabilizace stoje. Během střední části opory je nejaktivnějším 

svalem m. tibialis postreior, který svou činností brání everzi a pronaci nohy. Celkově 

lýtkové svalstvo, jak přední, tak zadní část, stabilizují během oporné fáze DK kolenní 

kloub (Véle, 2006). 

 Podrobnou informaci o zapojení veškerých svalů DK v čase (timingu) při chůzi 

člověka podává obrázek č. 7, který je ale přibližný s ohledem na širokou individualitu 

stereotypu chůze (Tao et al., 2012). Kromě toho je velice těžké odlišit, zda-li se sval 

aktivoval fázicky, či posturálně (Tichý, 2005). 
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Obrázek 7 - timing svalů DK při chůzi člověka po rovině (Tao et. al., 2012) 

2.2.3 Poruchy chůze 

 Chůze se účastní celá řada regulačních mechanizmů, na které se společně podílí 

mícha, mozkový kmen, bazální ganglia, thalamus, mozková kůra, ale také všechny 

proprioreceptory a exteroreceptory pohybového aparátu, které vytváří zpětnou vazbu 

(Kolář et al., 2009). Z toho vyplývá, že v případě poškození každé jednotlivé struktury 

podílející se na provedení chůze, vznikne následkem ztráty či omezení funkce její 

porucha (Kolář et al., 2009). Porucha chůze nemusí být vždy projevem neurologického 

deficitu. Změna pohybového stereotypu chůze může být také ovlivněna poruchou 

pohybového aparátu, ať už poruchou struktury kloubů, šlach a svalů nebo jejich funkce 

(Kolář et al., 2009; Janda, 1982). V chůzi člověka se odráží i jeho psychické 

rozpoložení, či interní onemocnění (Véle, 2006). 
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Chůze se v klinických podmínkách vyšetřuje zejména aspekcí a je tak první 

metodou volby. Okem lze nejlépe ohodnotit plynulost pohybu, harmonii chůze a jejich 

pomocí se dokáže nejlépe posoudit vzniklá porucha (Kolář et al., 2009; Véle, 2006). Na 

vyšetření aspekcí poté navazují další vyšetření, které blíže analyzují průběh pohybu a 

dokáží ozřejmit poruchy v objektivní rovině. Jsou to například kinematická analýza 

v dvojdimenzionálním nebo třídimenzionálním prostoru, kinetická analýza s využitím 

tenzometrických plošin a měřením tlakových sil za pomoci kontaktního koberce (Kolář 

et al., 2009). Pomocí elektromyografie se také analyzuje chůze jako nejčastěji měřená 

pohybová činnost (Krobot, Kolářová, 2011). 

2.3 Povrchová elektromyografie 

 Povrchová elektromyografie je přístrojovou elektronickou technologií, jejíž 

pomocí lze zachytit a analyzovat elektrické potenciály, ve kterých se odráží kontrakční 

aktivita kosterních svalů během pohybu. Je specifickou metodou elektromyografie, 

která má na rozdíl od klasické elektromyografie výhodu v tom, že je neinvazivní a 

schopná hodnotit činnost několika svalů současně. Je tak užitečná především 

v klinických podmínkách, kdy je potřeba analyzovat složitý funkční pohyb uskutečněný 

vzájemnou souhrou několika svalů (Krobot, Kolářová, 2011). 

 Elektromyografie spočívá ve snímání akčních potenciálů, které jsou 

produkovány všemi aktivními motorickými jednotkami v okolí elektrody. V rámci 

povrchové elektromyografie jsou zaznamenávány navrstvené akční potenciály tvořené 

několika motorickými jednotkami příslušného svalu. Ke vzniku akčních potenciálů 

dochází po depolarizaci membrány svalového vlákna vyvolané nervovým vzruchem, 

který byl přenesen na nervosvalovou ploténku. Šíření akčních potenciálů, které je 

spojeno se změnou elektrického napětí, se přenáší na kůži nad svalem. V tomto místě je 

pak snímáno jednou (monopolární) či dvěma (bipolární) elektrodami (De Luca, 2002). 

2.3.1 Snímání a přenos signálu 

 Nejčastějším způsobem snímání povrchové svalové aktivity je uskutečněno 

pomocí dvou elektrod umístěných paralelně s průběhem svalových vláken (Konrad, 

2005). Tento typ snímání se nazývá bipolární a je využíváno s výhodou proti 

monopolárnímu snímání, při kterém dochází ke zvýšenému riziku paralelního snímání 

aktivity okolních svalů (Krobot, Kolářová, 2011). 
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 Ve většině případů je snímaný elektromyografický signál ve formě analogového 

signálu přenesen ze snímacích elektrod do převodníku, ve kterém se převede do 

digitalizované podoby. Tento přenos signálu je zabezpečen telemetricky nebo kabely. 

Telemetrický způsob přenosu signálu je výhodnější, než-li pomocí několikametrových 

kabelů z toho důvodu, že pohybový projev vyšetřovaného pacienta je přirozenější. 

Kabely totiž často limitují pohyb pacienta a může dojít ke tvorbě artefaktů v záznamu 

vlivem jejich nekontrolovanému pohybu (De Luca, 1997). 

Před převodem signálu a následného zpracování je nutné zajistit jeho filtraci, 

která zabezpečí omezený výskyt artefaktů s ohledem zvolení vzorkovací frekvence. Ta 

by měla být zvolena optimálně, aby nedošlo chybné interpretaci signálu. V případě 

vysoké vzorkovací frekvence dochází k přílišnému zatížení operační paměti počítač. 

Jestliže je příliš nízká nastane maskování vyšší frekvence jako frekvence nižší. Tento 

jev se nazývá „aliasing“ (Pánek a kol., 2009). Problém pro zvolení vhodné vzorkovací 

frekvence řeší Nyguistův teorém, podle kterého musí být vzorkovací frekvence 

minimálně dvojnásobné hodnoty nejvyšší frekvence vyskytující se v naměřeném 

signálu. Filtrace se uskutečňuje nastavením pásmové propustnosti analogovými filtry 

(Pánek a kol., 2009). Podle Pánka a kol. (2009) se pro povrchovou elektromyografii 

nastavuje pásmová propustnost v rozmezí 5-500 Hz s vzorkovací frekvencí minimálně 

dvojnásobnou, tedy 1000 Hz a více. 

 Výsledný snímaný signál je ovlivňován řadou faktorů, díky kterým může dojít 

k jeho kontaminaci. Některým faktorům lze předejít správnou aplikací elektrod. Jiné 

však nelze ovlivnit, jako je např. vlastnosti aktivních svalových vláken, jejich počet a 

umístění vůči elektrodě, aktivita okolních svalů neboli „cross talk“, elektrická aktivita 

jiných tkání, vlastnosti tkání mezi elektrodami a povrchem svalu nebo externí šum 

(De Luca, 2002). 

2.3.2 Zpracování a hodnocení signálu 

 Získaný digitalizovaný neboli diskrétní signál je nejprve potřeba před vlastní 

analýzou upravit podle předem určené metodiky, aby nedošlo ke ztrátě informace či 

jejího nepřesného vyhodnocení. Pro hodnocení amplitudy v čase je nutné nejprve 

upravit surový signál. K tomu slouží rektifikace a vyhlazení signálu „smoothing“ 

(Frigo, Crenna, 2008). Rektifikace převede všechny negativní hodnoty signálu do 
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pozitivní hodnoty. Vyhlazením signálu se potlačí úsek křivky s vysokou frekvencí 

(Krobot, Kolářová, 2011). 

 Pro porovnání získaných hodnot, naměřených při opakování snímání signálu 

daného svalu vyšetřovaného pohybu, srovnání činnosti stejného svalu mezi ostatními 

probandy, nebo několika svalů v rámci jediného probanda je zapotřebí signál 

normalizovat. Za normalizaci signálu se pokládá vztažení naměřených parametrů 

k předem stanovené referenční hodnotě (Konrad, 2005; Rodová a kol., 2001). Aktivita 

svalu je pak ve výsledku vyjádřena jako poměrové vyjádření mezi hodnotou naměřenou 

a referenční. Je nutné, aby se referenční hodnota určila při každém měření u každého 

probanda. Existuje několik typů normalizace signálu a jejich výběr záleží na 

schopnostech a možnostech pacienta, ale i na zkušenostech vyšetřujícího, a zvyklostech 

pracoviště, jelikož každý typ má své výhody i nevýhody (Krobot, Kolářová, 2011). 

Nejběžnějším typem normalizace EMG signálu je vztažení k maximální volní 

kontrakci (MVC) příslušného svalu (Frigo, Crenna, 2008). Nejprve je potřeba změřit 

maximální volní izometrickou kontrakci svalu, která by měla trvat několik sekund, a je 

důležité, aby výchozí poloha při testování byla pokud možno vždy u všech probandů 

stejná (Rodová a kol., 2001). Doporučuje se také prokládat jednotlivá měření několika 

vteřinovými přestávkami z důvodu snížení výskytu svalové únavy. Z každého pokusu se 

následně vyberou úseky s nejvyšším nárůstem amplitudy, z nichž se vytvoří průměrná 

hodnota, a výsledkem je absolutní hodnota MVC. K výslednému MVC se vztáhne 

měřený parametr při vyšetřované pohybové činnosti. Svalová aktivita je pak vyjádřena 

v procentech MVC daného svalu (De Luca, 2002). Tento typ normalizace se 

nedoporučuje u pacientů s omezenou kloubní pohyblivostí, jelikož nejsou schopni 

dosáhnout maximální svalové aktivace (Krobot, Kolářová, 2011; Frigo, Crenna, 2009). 

 Vyhodnotit zpracovaný signál lze z několika možných parametrů. Standardními 

parametry pro hodnocení jsou maximum amplitudy signálu, průměrné hodnoty 

amplitudy ve vybraném intervalu, plocha pod křivkou, timing neboli časová souslednost 

náboru svalů, svalová únava a vztah velikosti svalové aktivity k síle daného svalu. 

Výsledné hodnoty těchto parametrů se pak dále použijí k porovnání svalové aktivity 

mezi různými jedinci nebo k posouzení efektivity terapeutických a léčebných postupů 

(Konrad, 2005). 
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2.3.3 Měření a analýza chůze 

 Chůze je jednou z nejčastěji hodnocených aktivit i přes její vysokou variabilitu. 

Pro hodnocení chůze platí všechny principy uvedené výše. Pouze je potřeba stanovit 

některá kritéria, jako například rychlost chůze, počet kroků atd., aby bylo měření a 

následné vyhodnocení validní. Pro záznam chůze je také vhodné využít simultánního 

videozáznamu, ze kterého se dá následně odečíst průběh pohybu během krokového 

cyklu (Frigo, Crenna, 2008). 

Nejdůležitějším úkolem analýzy chůze pomocí povrchové elektromyografie je 

stanovení normální nebo patologické chůze na základě porovnání změn v amplitudách 

jednotlivých měřených svalů mezi zkoumanými probandy. V případě abnormálního 

chůzového stereotypu se vyskytuje rozdílná svalová aktivita oproti subjektům 

s normálním vzorem chůze (Trasher et al., 2011). 

Pro analýzu chůze pomocí EMG se uvádí, že čím více se použije pro měření 

kroků, tím se výrazně snižuje možnost chyby na minimum. Ukazuje se, že při pěti 

krocích a menším počtu než pět, dochází k dramatickému poklesu výpovědní hodnoty. 

Nepřesnost měření se tedy zvyšuje s menším počtem hodnocených kroků (Shiavi et al., 

1998). Proto jako minimální počet kroků se doporučuje 6 – 10 s ohledem na variabilitu 

jednotlivých svalů (Krobot, Kolářová, 2011; Shiavi et al., 1998). Nejmenšího počtu 

šesti kroků lze využít u svalů nižší variabilitou elektrické aktivity, pro svaly s vyšší 

variabilitou je vhodnější zvolit alespoň deset kroků (Shiavi et al., 1998). 

Důležité pro analýzu chůze je také její rychlost, aby se zajistilo, co nejlépe 

stanovit stejné podmínky pro všechny probandy. Spekuluje se však, jestli je stanovení 

stejné rychlosti pro všechny probandy vhodné, jelikož rychlost chůze každého jedince je 

individuální a zásahem do jeho standardní rychlosti chůze se změní i svalová aktivita 

jednotlivých svalů oproti stavu, kdyby šel proband rychlostí chůze pro svou osobu 

vlastní (Krobot, Kolářová, 2011). Naproti tomuto tvrzení ale stojí fakt uváděný ve 

studiích, že svalová aktivita se se změnou rychlosti v různé míře mění (Wall-Scheffler 

et al., 2010; Ivanenko et al., 2004). Rychlost chůze je možné přednastavit pomocí 

metronomu nebo nastavením rychlosti na panelu chodícího pásu. Hodnota průměrné 

rychlosti chůze se uvádí jako 3-4 km/h (Capellini et al., 2006; Hansen et al., 2001).  
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3 CÍLE, ŘEŠENÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

3.1 Cíl diplomové práce 

 Cílem práce bylo porovnat změnu elektrické aktivity vybraných svalů při chůzi 

mezi dvěma skupinami probandů pomocí povrchového EMG, rozdělené na základě 

míry valgozity kolenních kloubů každého ze zúčastněných. Rozřazení probandů do 

skupin bylo provedeno pomocí screeningového vyšetření valgozity kolenních kloubů, 

intermalleolární distancí. Svaly byly měřeny bilaterálně, jednotlivě to byly m. tibialis 

anterior, m. gastrocnemius lateralis, m. vastus medialis, m. adductor magnus, m. 

semimembranousus, m. tensor fasciae latae. 

3.2 Řešené otázky 

Otázka 1: Je elektrická aktivita vybraných svalů odlišná mezi oběma skupinami a v jaké 

míře? 

Otázka 2: Zvýrazní se odlišnost míry elektrické aktivity jednotlivých svalů mezi oběma 

skupinami probandů při chůzi do kopce oproti chůzi po rovině? 

3.3 Hypotézy 

Hypotéza 1:  Na základě předchozích teoretických podkladů v literatuře se předpokládá 

rozdílná svalová aktivita mezi oběma skupinami probandů, měřených během chůze po 

rovině, zejména se očekává vyšší elektrická aktivita m. tensor fasciae latae ve skupině 

se zvýšenou valgozitou kolenních kloubů v porovnání se skupinou kontrolní. 

 

Hypotéza 2:  Při chůzi do kopce by se mohl zvýraznit rozdíl v elektrické aktivitě těch 

svalů, u kterých byla pozorována změna již při chůzi po rovině mezi oběma skupinami. 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Charakteristika výzkumu 

 Jedná se o pilotní studii zabývající se porovnáním elektrické aktivity vybraných 

svalů při chůzi u pacientů s valgozitou kolenních kloubů a pacientů bez valgozity. 

Výzkum byl schválen Etickou komisí FTVS UK (příloha 1). Účastníci experimentu 

podepsali informovaný souhlas, jehož znění je k dispozici v příloze 2. Vlastní měření 

EMG bylo provedeno ve dnech 6. a 7. 2. 2013 v laboratoři katedry fyzioterapie FTVS 

UK. 

 V rámci výzkumu byli nejprve vyhledáni vhodní dobrovolníci, kteří byli 

rozřazeni do dvou skupin, jejichž zásadním kritériem byla velikost valgozity kolenních 

kloubů. Proto se u nich nejprve provedla rozřazovací metoda měření valgozity pomocí 

IM distance. Poté následovalo přesnější změření T-F úhlu podle Čulíka a Maříka (2002) 

a jejich porovnání mezi probandy. Hlavní náplní experimentu bylo měření elektrické 

aktivity svalů pomocí EMG přístroje při chůzi na běžícím páse. 

4.2 Charakteristika výzkumného souboru 

 Výzkumu se zúčastnilo 12 dospělých osob ve věkovém rozmezí od 21 do 27 let, 

z toho 9 ženského a 3 mužského pohlaví. V době experimentu byli všichni bez 

zdravotního omezení a bez onemocnění pohybového aparátu v anamnéze. Rovněž 

žádný nebyl postižen systémovým onemocněním, které by mělo vliv na osové postavení 

DKK, ani jako následek úrazu. Probandi byli vybráni zejména z řad studentů FTVS UK. 

Žádný z probandů neprovozuje sport na vrcholové úrovni. Všichni se experimentu 

zúčastnili dobrovolně a bez nároku na honorář. 

Na základě dané hypotézy byli pro výzkum osloveni probandi, kteří byli 

následně rozděleni do dvou skupin. Základním kritériem pro výběr a zařazení probandů 

do skupin byl screeningový test pro valgozitu kolenních kloubů, tedy intermalleolární 

vzdálenost. Pokud se tato distance u jednotlivých probandů nacházela v plusových 

hodnotách, byl tento člověk zařazen do zkoumané skupiny, tedy skupiny probandů 

s valgózním postavením kolenních kloubů. Do druhé, kontrolní skupiny, byli zařazeni 

probandi s IM vzdáleností 0 nebo se vzdalujícími se kolenními klouby od sebe 

(varózním postavením). Výzkumu se účastnilo 12 probandů, z toho 9 ženského pohlaví 

a 3 mužského, ve věkovém rozmezí od 21 do 27 let. Po screeningovém testu IM 
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distance bylo provedeno přesnější měření všech dvanácti probandů podle Čulíka a 

Maříka (2002). 

4.3 Technické vybavení 

 Ke změření T-F úhlu pomocí antropometrické metody podle Čulíka a Maříka 

(2002) bylo zapotřebí vytvořit čtverečkovaný rastr, dále se použil pelvimetr a pásmo. 

 Objektivizační metodou pro získání dat o svalové aktivitě při chůzi byla zvolena 

povrchová elektromyografie. Pro měření bylo využito 6 párů bipolárních elektrod 

bilaterálně na obě DKK, to znamená v celkovém počtu 12 párů bipolárních elektrod, a 

jedné zemnící elektrody. K záznamu svalové aktivity byl použit 16 kanálový 

telemetrický EMG přístroj od firmy Neurodata, za současné videomonitorace. 

Vzorkovací frekvence byla stanovena na 1500 Hz a pásmová propustnost 5 – 500 Hz. 

Získaný záznam byl zpracován pomocí programu MyoResearch XP Master Edition 

1.08.27. 

 Pro chůzi zabezpečující její konstantní rychlost bylo použito běhacího pásu od 

firmy Tanduri, které bylo nastaveno na rychlost chůze 3 km/h, pro zajištění konstantní 

rychlosti chůze všech probandů. 

4.4 Sběr dat 

4.4.1 Měření valgozity kolenních kloubů 

 Nejprve byla změřena intermalleolární distance (IMD), což je screeningová 

metoda pro posouzení míry valgozity kolenních kloubů. Byla provedena na stojícím 

probandovi s DKK u sebe tak, aby se lehce dotýkala kolena, či kotníky v případě 

kontrolní skupiny probandů, u kterých nebyla přítomna valgozita kolenních kloubů a 

jejich IMD tak měla nulovou hodnotu. Tab. č. 1 uvádí hodnoty IMD u probandů ze 

skupiny zvýšené valgozity kolenních kloubů. 

 

 

 

 



39 

 

Tabulka 1 - velikosti IMD jednotlivých probandů z každé skupiny a jejich porovnání 

  IMD 

1 5,5 

2 11,5 

3 6,0 

4 8,5 

5 7,0 

6 6,0 

průměr 7,4 
 

 Průměrná hodnota IMD skupiny probandů s valgozitou kolenních kloubů je 7,4 

cm. Jelikož se v literatuře IMD metoda měření míry valgozity kolenních kloubů uvádí 

jako nepřesná, byla provedena antropometrická metoda podle Čulíka a Maříka (2002), 

která má za účel odhalit hodnoty T-F úhlu bez využití RTG. Měření bylo provedeno 

podle postupu uvedeného výše. Na obrázcích č. 8 a č. 9 je znázorněn proband za každé 

skupiny. 

 

Obrázek 8 a 9 – proband s valgozitou kolenních kloubů (vlevo) a proband bez valgozity (vpravo) 

 

 Hodnoty T-F úhlu jsou zaznamenány v tabulce č. 2. Následně byly hodnoty T-F 

úhlu probandů rozdělených do dvou skupin podle výsledků IMD zprůměrovány, aby byl 

znázorněn rozdíl ve velikosti úhlu mezi skupinami. Jelikož byla metoda vyvinuta a 
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použita pro předškolní děti, nepředpokládá se, že hodnota T-F úhlu naměřená u 

zúčastněných probandů má reálnou hodnotu, která by byla změřena na RTG snímku. 

Nepřesnost může být zapříčiněna konstantou ve vzorci pro výpočet, která udává 

vzdálenost palpovaného vrcholu velkého trochanteru od osy femuru. Tato hodnota může 

být v případě dospělého člověka na rozdíl od dítěte odlišná. Pro porovnání T-F úhlu 

mezi skupinami probandů je dostačující, jelikož byli měřeni stejným postupem. U 

probandů č. 8 a č. 11 je výsledek výpočtu na hranici mezi oběma skupinami, ačkoliv 

jsou každý z jiné skupiny, proto nebyly do celkového průměru skupiny zahrnuty a 

v případě narušení celkového výsledku svými hodnotami při analýze EMG budou 

z experimentu vyloučeni. 

 

Tabulka 2 - hodnoty T-F úhlu každého probanda měřené pomocí metody Čulíka a Maříka (2002) 

proband 
č. 

valgozita Norma proband 
č. levá pravá levá pravá 

7 14 14 7,8 7,7 1 

8 10,7 10 8,4 8,9 2 

3 14,3 14,8 6,3 6,7 6 

4 12,4 12,3 3,6 3,6 9 

5 11,6 11 2,8 2,8 11 

10 15,2 14,3 10,9 10,9 12 

průměr 13,5 13,28 5,78 5,94 průměr 
 

4.3.1 Výběr svalů 

Hodnoceno bylo těchto šest svalů bilaterálně na obou dolních končetinách: m. 

tibialis anterior, m. gastrocnemius lateralis, m. vastus medialis, m. adductor magnus, m. 

semimembranousus, m. tensor fasciae latae. Tyto svaly byly vybrány vzhledem 

k možné participaci na vzniku (vývoji) valgozity kolenního kloubu – tzn. vnitřně rotační 

a addukční pohyb mediálně k druhostranné končetině. 

4.3.2 Aplikace elektrod 

 Elektrody byly aplikovány na předem očištěnou kůži v místě středu svalového 

bříška, jež bylo nejprve vypalpováno během kontrakce svalu. Na toto místo se následně 

nalepili dvě samoadhezivní elektrody, které byly umístěny paralelně na průběh 

svalových vláken (Krobot, Kolářová, 2011). Tyto každé dvě elektrody byly od sebe 
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vzdáleny 1 cm. Referenční (zemnící) elektroda byla připevněna na hrudní kost nebo na 

dorzum ruky. 

 

Obrázek 9 - názorné umístění elektrod na probandovi 

4.3.3 Měření maximální volní kontrakce 

 Pro stanovení referenční hodnoty snímaného signálu byla zvolena metoda 

maximální volní kontrakce (MVC), která slouží k normalizaci elektromyografického 

signálu. MVC odpovídala hodnota naměřená při maximální volní izometrické kontrakci 

daného svalu proti odporu trvající několik vteřin. Tento postup byl proveden pro každý 

měřený sval celkem třikrát. Mezi jednotlivými měřeními byly zařazeny několika 

sekundové pauzy za účelem minimalizace vzniku svalové únavy (Krobot, Kolářová 

2011; De Luca, 1997). Výchozí poloha probanda při měření MVC pro každý jednotlivý 

sval vycházela z polohy či její modifikace při měření svalové síly dle Kendalla (2005). 

 Ze všech tří měřených pokusů MVC konkrétního svalu byl zvolen 

dvousekundový úsek maximální amplitudy, z nichž se vypočítal průměr, a jeho hodnota 
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byla zvolena jako 100% možná aktivita daného svalu. Ke všem naměřeným hodnotám 

v průběhu vyšetřovaného pohybu se následně vztáhne MVC daného svalu a vytvoří se 

tak procentuální zastoupení aktivace svalu vzhledem k naměřené MVC (Krobot, 

Kolářová, 2011). 

4.3.4 Vlastní chůze 

 Každý proband byl požádán o výstup na běžící pás Tanduri, na kterém se 

nastavila konstantní rychlost chůze 3 km/h. Po individuálním úseku trvajícím několik 

vteřin, při němž si proband na vzniklé podmínky zvykal, začalo snímání elektrické 

aktivity pomocí EMG se synchronním videozáznamem. Doba chůze po rovině trvala tři 

minuty. Následně se běžící pás nastavil na sklon 12° a probandem byla provedena chůze 

do kopce trvající opět 3 minuty. 

 

Obrázek 10 - chůze na běžícím páse po rovině 

4.4 Zpracování a analýza dat 

 Pro zpracování naměřeného elektromyografického signálu byl použit program 

MyoResearch XP Master Edition od firmy Noraxon viz. obrázek č. 11.  

Křivka EMG záznamu byla před vlastním hodnocením rektifikována a 

vyhlazena pomocí střední kvadratické hodnoty. Na takto upravený záznam byla použita 

analýza „Average activation“. 
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Pro hodnocení aktivity svalů při dynamické zátěži byl použit úsek záznamu, 

který odpovídal 10 krokovým cyklům a stojné fázi kroku během 10 krokových cyklů, 

jak v rámci chůze po rovině, tak chůze do kopce. Hodnocená stojná fáze kroku byla 

stanovena podle definice jednotlivých fází krokového cyklu. To znamená, že počátek 

stojné fáze byl brán jako první kontakt paty s podložkou, a ukončení fáze signalizoval 

poslední kontakt palce nohy těsně před jeho odlepení od povrchu. Začátek a konec 

stojné fáze kroku byl vybrán vizuálně pomocí doprovodného videozáznamu společně se 

signifikantní aktivitou m. tibialis anterior podle průběhu amplitudy jeho elektrické 

aktivity (Srivastava, Tewari, 2012). Takové vyjmutí oporná fáze kroku z krokového 

cyklu se provedlo u všech deseti krokových cyklů, čímž se následně sečtením každé 

stojné fáze jednotlivého krokového cyklu vytvořil jeden celek. Jako hodnocený 

parametr zde byla zvolena průměrná amplituda (v jednotkách μV). 

Kromě vypočtení průměrné amplitudy a její normalizace k MVC každého 

probanda zvlášť bylo provedeno statistické vyhodnocení získaných normalizovaných 

hodnot každého svalu všech probandů z obou skupin. Byl použit T-test o shodě průměru 

dvou souborů pro zjištění rozdílu v průměru obou souborů. Porovnávané soubory 

představovaly průměr normalizovaných hodnot jednoho svalu všech probandů ve 

skupině proti průměru normalizovaných hodnot téhož svalu na stejné končetině všech 

probandů druhé skupiny. Byla použita jednofaktorová analýza rozptylu s následným 

testováním na hladině významnosti 95%, tedy alfa se rovná 0,05. Jako faktor byla 

zvolena přítomnost nebo nepřítomnost valgozity kolenních kloubů. Hodnocení bylo 

provedeno zvlášť pro chůzi po rovině a chůzi do kopce. V případě, že je testovací 

kritérium (značeno písmenkem p) menší než hladina významnosti (alfa=0,05), zamítá se 

nulová hypotéza a tím pádem se potvrzuje alternativní hypotéza, která říká, že je rozdíl 

v průměrech obou souborů. Pro výpočty byl použit statistický program STATISTICA 

7.1 (Statsoft, inc. 1984/2005). 

 



44 

 

 

Obrázek 11 - anaylýza naměřených dat v programu MyoResearch XP Master Edition 
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5 VÝSLEDKY 

 Ve studii byl hodnocen rozdíl elektrické aktivity všech šesti svalů bilaterálně (m. 

tibialis anterior, m. gastrocnemius lateralis, m. vastus medialis, m. adductor magnus, m. 

semimembranousus, m. tensor fasciae latae) při chůzi na běhacím pásu, jak u skupiny 

probandů s valgozitou kolenních kloubů, tak ve skupině kontrolní. Do hodnocení bylo 

zahrnuto 10 probandů. Během výzkumu byli vyřazeni dva probandi č. 8 a č. 11, jelikož 

byla jejich hodnota T-F úhlu na rozmezí obou skupin a nedalo se je tedy zařadit ani do 

jedné z nich. 

5.1 Chůze po rovině 

 K hodnocení aktivity svalů při chůzi po rovině byl použit parametr průměrná 

amplituda v intervalu 10 krokových cyklů a během stojné fáze kroku každé z končetin 

během deseti krokových cyklů. Naměřené absolutní hodnoty elektrické aktivity svalů 

během obou intervalů byly vztaženy k MVC a vyjádřeny v procentech MVC. V tabulce 

č. 3 jsou na příkladu jednoho probanda uvedeny normalizované hodnoty průměrné 

amplitudy pro všechny hodnocené svaly jak při intervalu 10 krokových cyklů, tak pro 

stojnou fázi kroku obou DKK během 10 kroků. Takto bylo vyhodnoceno všech 12 

probandů viz. Příloha č. 3 – tabulky č. 17 – 25. 

Tabulka 3 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC jako 

normalizované hodnoty; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu, 10 kroků – absolutní hodnota průměrné amplitudy 

během 10 krokových cyklů, MVC % 10 kroků – normalizovaná hodnota prům. ampl. během 10 

krok. cyklů, Stoj. fáz. - absolutní hodnota průměrné amplitudy během stojné fáze kroku 10 krok. 

cyklů, MVC % stoj. fáz. – norm. hodnota prům. ampl. během stojné fáze kroku 10 krok. cyklů 

proband č. 5 MVC 10 kroků 
MVC % 10 

kroků 
Stojná 
fáze 

MVC % 
stojná fáze 

TA 
levá 192,00 56,22 29,28 45,90 23,91 

pravá 233,33 44,15 18,92 38,92 16,68 

VM 
levá 112,00 21,71 19,38 15,21 13,58 

pravá 93,00 21,80 23,44 21,07 22,66 

GA 
levá 67,67 23,53 34,77 21,41 31,64 

pravá 65,67 17,92 27,29 21,67 33,00 

HS 
levá 506,00 22,75 4,50 17,04 3,37 

pravá 276,67 44,02 15,91 38,54 13,93 

AM 
levá 58,00 16,93 29,19 16,44 28,34 

pravá 83,67 24,85 29,70 24,86 29,71 

TF 
levá 251,67 21,30 8,47 23,93 9,51 

pravá 149,00 14,49 9,72 17,06 11,45 
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Normalizované hodnoty průměrné amplitudy k MVC každého svalu a každého 

probanda, rozřazeného podle příslušné vyšetřované skupiny, měřené během 10 

krokových cyklů, jsou seskupeny v tabulkách č. 4 a č. 5, ze kterých se následně vytvořil 

aritmetický průměr normalizovaných hodnot průměrné amplitudy každého svalu všech 

probandů ve skupině. 

Tabulka 4 – normalizované hodnoty prům. amplitudy k MVC během 10 kroků u valgózní skupiny; 

TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius lateralis, HS – 

hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae 

valgozita 10 kroků prob. č. 3 prob. č. 4 prob. č. 5 prob. č. 7 prob. č. 10 průměr 

TA 
levá 15,89 11,83 29,28 26,49 12,57 19,21 

pravá 10,43 13,98 18,92 32,93 11,84 17,62 

VM 
levá 4,39 17,66 19,38 8,86 12,76 12,61 

pravá 4,61 5,17 23,44 7,65 2,91 8,75 

GA 
levá 18,12 18,78 34,77 14,56 23,90 22,03 

pravá 25,95 20,53 27,29 17,47 19,36 22,12 

HS 
levá 14,23 6,85 4,50 9,87 9,78 9,05 

pravá 8,24 4,26 15,91 12,89 5,62 9,39 

AM 
levá 17,23 16,97 29,19 33,67 33,20 26,05 

pravá 9,32 36,45 29,70 58,93 17,71 30,42 

TF 
levá 5,32 9,48 8,47 8,49 5,23 7,40 

pravá 6,38 7,92 9,72 8,27 6,75 7,81 
 

Tabulka 5 - normalizované hodnoty prům. amplitudy k MVC během 10 kroků u kontrolní skupiny; 

TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius lateralis, HS – 

hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae 

norma 10 kroků prob. č. 1 prob. č. 2 prob. č. 6 prob. č. 9 prob. č. 11 průměr 

TA 
levá 5,32 24,89 14,41 12,94 10,73 13,66 

pravá 18,38 17,62 19,04 15,45 12,75 16,65 

VM 
levá 1,81 16,72 5,84 3,14 2,08 5,92 

pravá 1,97 8,68 3,70 4,84 2,30 4,30 

GA 
levá 5,64 12,32 9,57 12,29 9,49 9,86 

pravá 3,89 14,98 15,30 10,18 6,44 10,16 

HS 
levá 3,23 14,88 15,50 8,10 7,15 9,77 

pravá 7,04 13,27 16,15 11,68 15,29 12,69 

AM 
levá 5,64 21,07 60,60 13,38 11,50 22,44 

pravá 16,29 16,90 24,03 18,55 11,35 17,43 

TF 
levá 3,04 6,83 4,11 3,64 4,67 4,46 

pravá 5,31 8,41 7,42 4,57 6,77 6,50 
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Na první pohled lze pozorovat značnou jak intraindividuální, tak 

interindividuální variabilitu procentuálního zastoupení svalové aktivity mezi stejnými 

svaly opačných končetin účastnícími se na chůzi. Rozptyl hodnot mezi stejnými svaly 

rozdílné končetiny je u některých probandů značný (např. m. tibialis anterior), u jiných 

svalů či probandů je nenápadný (m. tensor fasciae latae). 

Graf č. 1 znázorňující srovnání aritmetických průměrů normalizovaných hodnot 

průměrných amplitud k MVC příslušného svalu všech pěti probandů mezi oběma 

skupinami. 

Graf 1 – aritmetický průměr normalizovaných hodnot prům. amplitud svalů všech prob. skupin; 

TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius lateralis, HS – 

hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae 

 

Pro zjištění, zda-li se mezi oběma skupina objevuje statisticky významná 

odchylka zvýšené či snížené aktivity svalu během chůze, se normalizované hodnoty k 

MVC uvedené v tabulkách č. 4 a č. 5 každého svalu porovnali pomocí statistického 

Studentova T-testu. V tabulce č. 6  je zaznamenán souhrn výsledků T-testu srovnávající 

normalizované hodnoty průměrné amplitudy obou skupin pro úsek 10 krokových cyklů 

během chůze po rovině. Červeně jsou znázorněny ty výsledky testu s významnou 

statistikou odchylkou, která je v tabulce označena symbolem „p“ jehož hodnota je 

menší než hladina významnosti (alfa=0,05). Detailní výsledky všech svalů testovaných 

pomocí T-testu jsou v Příloze č. 3, tabulky 26 – 37. 
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Tabulka 6 – Souhrn výsledků T-testu pro 10 krokových cyklů v rámci chůze po rovině; TAL – m. 

tibialis anterior sin., TAP – m. tibialis anterior dx., VML – m. vastus medialis sin., VMP – m. 

vastus medialis dx., GAL – m. gastrocnemius lateralis sin., GAP – m. gastrocnemius lateralis dx., 

HSL – hamstrings pars medialis sin., HSP – hamstrings pars medialis dx., AML – m. adductor 

magnus sin., AMP – m. adductor magnus dx., TFL – m. tensor fasciae latae sin., TFP – m. tensor 

fasciae latae dx. 

10 kroků p 

TAL 0,284567 

TAP 0,824585 

VML 0,127172 

VMP 0,290657 

GAL 0,011409 

GAP 0,003778 

HSL 0,806997 

HSP 0,260403 

AML 0,740414 

AMP 0,176839 

TFL 0,028031 

TFP 0,190077 

 

 Výsledky T-testů značí významnou statistickou odchylku bilaterálně pouze u m. 

gastrocnemius, u kterého se objevuje zvýšená svalová aktivita ve skupině s valgozitou 

kolenních kloubů, proti skupině kontrolní, kde je u stejného svalu všech probandů 

aktivita nižší. Jednostranná odchylka svalové aktivity je ještě patrná u levého m. tensor 

fasciae latae, u něhož je rovněž nález zvýšené svalové aktivity ve skupině s větším 

stupněm valgozity kolenních kloubů. 

5.1.1 Stojná fáze kroku při chůzi po rovině 

Normalizované hodnoty průměrné amplitudy k MVC každého svalu a každého 

probanda, rozřazeného podle příslušné vyšetřované skupiny, měřené během 10 

krokových cyklů ve stojné fázi kroku každé DK zvlášť, jsou seskupeny v tabulkách č. 9 

a č. 10. 
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Tabulka 7 - normalizované hodnoty prům. amplitudy k MVC během stoj. fáze u valgózní skupiny; 

TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius lateralis, HS – 

hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae 

valgozita stoj. fáze. prob. č. 3 prob. č. 4 prob. č. 5 prob. č. 7 prob. č. 10 průměr 

TA 
levá 13,61 9,70 23,91 20,02 12,15 15,88 

pravá 8,86 11,84 16,68 27,73 11,08 15,24 

VM 
levá 3,29 17,93 13,58 7,30 9,00 10,22 

pravá 4,48 4,65 22,66 6,89 2,06 8,15 

GA 
levá 22,34 24,21 31,64 20,14 23,69 24,40 

pravá 34,86 27,08 33,00 22,34 24,14 28,28 

HS 
levá 8,57 4,37 3,37 8,88 4,33 5,90 

pravá 5,62 2,77 13,93 11,73 2,96 7,41 

AM 
levá 10,77 12,99 28,34 34,47 22,79 21,87 

pravá 6,79 33,88 29,71 64,88 14,01 29,85 

TF 
levá 7,71 11,17 9,51 7,70 5,08 8,23 

pravá 7,97 10,16 11,45 9,22 5,68 8,90 
 

Tabulka 8 - normalizované hodnoty prům. amplitudy k MVC během stoj. fáze u kontrolní skupiny; 

TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius lateralis, HS – 

hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae 

norma stoj. fáze prob. č. 1 prob. č. 2 prob. č. 6 prob. č. 9 prob. č. 11 průměr 

TA 
levá 4,12 22,61 13,60 10,38 8,55 11,85 

pravá 16,63 15,32 17,27 12,60 10,35 14,43 

VM 
levá 1,42 12,90 4,03 2,31 1,44 4,42 

pravá 1,83 6,20 2,93 3,28 1,60 3,17 

GA 
levá 6,20 14,54 13,86 16,13 11,70 12,49 

pravá 4,67 17,21 18,63 12,81 7,08 12,08 

HS 
levá 2,79 12,40 9,00 2,64 3,74 6,11 

pravá 5,42 9,67 9,19 5,32 8,67 7,65 

AM 
levá 6,64 21,33 57,80 12,79 9,72 21,66 

pravá 15,61 9,26 15,35 17,99 7,43 13,13 

TF 
levá 3,63 5,51 3,59 3,21 4,65 4,12 

pravá 7,02 7,23 6,73 3,85 4,89 5,95 
  

 Graf č. 2 znázorňuje aritmetické průměry normalizovaných hodnot průměrných 

amplitud k MVC jednotlivých svalů měřené během stojné fáze kroku v rámci deseti 

krokových cyklů vzájemně porovnané mezi oběma skupinami probandů. 
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Graf 2 - aritmetický průměr norm. hodnot prům. amplitud svalů všech prob. skupin stoj. fáze; TA 

– m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius lateralis, HS – hamstrings 

(mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae 

 

Jak pro variantu 10 celých krokových cyklů, i pro stojnou fázi kroku během 10 

kroků byl zvolen statistický Studentův T-test pro zjištění statisticky významné hodnoty 

jednotlivých svalů mezi probandy zkoumané a kontrolní skupiny viz. tabulka č. 9 

shrnující výsledky testů všech svalů, které jsou v Příloze č. 3, tabulky 38 - 49.  

Tabulka 9 - Souhrn výsledků T-testu pro stojnou fázi kroku během deseti krokových cyklů v rámci 

chůze po rovině; TAL – m. tibialis anterior sin., TAP – m. tibialis anterior dx., VML – m. vastus 

medialis sin., VMP – m. vastus medialis dx., GAL – m. gastrocnemius lateralis sin., GAP – m. 

gastrocnemius lateralis dx., HSL – hamstrings pars medialis sin., HSP – hamstrings pars medialis 

dx., AML – m. adductor magnus sin., AMP – m. adductor magnus dx., TFL – m. tensor fasciae 

latae sin., TFP – m. tensor fasciae latae dx. 

stoj 
rovina 

p 

TAL 0,350719 

TAP 0,829207 

VML 0,120755 

VMP 0,226018 

GAL 0,001778 

GAP 0,00223 

HSL 0,929093 

HSP 0,922397 

AML 0,98391 

AMP 0,14195 

TFL 0,005743 

TFP 0,038129 
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 Z výsledků T-testu je zřejmá statistická významnost pro svaly m. gastrocnemius 

lateralis a m. tensor fasciae latae. Při stojné fázi končetiny při chůzi dochází u těchto 

svalů ke zvýšení svalové aktivity ve skupině probandů s valgozitou kolenních kloubů na 

rozdíl od skupiny kontrolní.  

5.2 Chůze do kopce 

Z hlediska svalové aktivity je chůze náročnější z důvodu překonání určitého 

převýšení a může být tak srovnatelná s chůzí po schodech, či dalšími náročnějšími 

pohybovými úkony jako jsou například dřep na jedné noze či výskok po seskoku ze 

bedýnky. Se zvýšením náročnosti na svalovou činnost (na udržení kontroly těla při 

složitých pohybových úkonech) se projeví i na zvýšení aktivace svalů během této 

aktivity oproti běžné chůze po rovině. Proto je možné očekávat, že získané odchylky 

mezi oběma skupinami zjištěnými při chůzi po rovině budou při chůzi do kopce 

zřetelnější, případně se odhalí rozdíl v elektrické aktivitě mezi skupinami i u dalších 

svalů (Cashman, 2012).  Nejprve se vztáhly absolutní hodnoty průměrné amplitudy 

k MVC, aby byly tyto hodnoty normalizované viz. tabulka č. 10 v textu a tabulky č. 50 - 

58 v Příloze č. 3. V tabulkách č. 11 a 12 jsou výsledky z měření 10 krokových cyklů 

chůze do kopce pro obě vyšetřované skupiny. Jsou zde uvedené normalizované hodnoty 

průměrné amplitudy k MVC každého svalu a každého probanda, rozřazeného podle 

příslušné vyšetřované skupiny. 
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Tabulka 10 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC měřených 

během chůze do kopce; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu, 10 kroků – absolutní hodnota průměrné amplitudy 

během 10 krokových cyklů, MVC % 10 kroků – normalizovaná hodnota prům. ampl. během 10 

krok. cyklů, Stoj. fáz. - absolutní hodnota průměrné amplitudy během stojné fáze kroku 10 krok. 

cyklů, MVC % stoj. fáz. - normalizovaná hodnota prům. ampl. během stojné fáze kroku 10 krok. 

cyklů 

proband č. 1 MVC 10 kroků 
MVC % 

10 kroků 
Stoj. fáz. 

MVC % 
stoj. fáz. 

TA 
levá 702,67 53,2678 7,58 43,9903 6,26 

pravá 502,67 77,5109 15,42 62,7574 12,48 

VM 
levá 949,67 39,4127 4,15 21,2489 2,24 

pravá 655,00 57,6178 8,80 27,481 4,20 

GA 
levá 360,30 27,3605 7,59 32,0638 8,90 

pravá 576,33 34,7485 6,03 45,286 7,86 

HS 
levá 741,00 19,6465 2,65 15,8225 2,14 

pravá 643,33 55,3263 8,60 38,1643 5,93 

AM 
levá 434,67 31,3673 7,22 33,4199 7,69 

pravá 411,30 67,0723 16,31 70,0624 17,03 

TF 
levá 1804,00 61,145 3,39 68,8913 3,82 

pravá 1868,67 97,2773 5,21 130,976 7,01 

 

Tabulka 11 – norm. hodnoty prům. amplitudy k MVC během 10 kroků chůze do kopce u valg. sk.; 

TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius lateralis, HS – 

hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae 

valgozita 10 kroků 
prob. č. 

3 
prob. č. 

4 
prob. č. 

5 
prob. č. 

7 
prob. č. 

10 
průměr 

TA 
levá 14,13 14,90 28,48 32,12 20,97 22,12 

pravá 11,26 15,75 23,31 38,45 17,92 21,34 

VM 
levá 6,40 32,05 32,96 18,98 19,30 21,94 

pravá 5,63 17,90 32,42 13,76 4,88 14,92 

GA 
levá 19,13 26,13 41,86 22,03 29,51 27,73 

pravá 27,85 27,43 50,11 21,58 28,49 31,09 

HS 
levá 15,85 11,23 5,89 20,11 10,86 12,79 

pravá 9,39 7,84 16,37 23,94 6,97 12,90 

AM 
levá 16,16 27,58 44,39 51,26 47,35 37,35 

pravá 10,76 67,50 32,95 42,54 28,46 36,44 

TF 
levá 5,39 9,64 9,87 11,77 10,72 9,48 

pravá 6,34 8,31 12,45 10,06 8,46 9,12 
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Tabulka 12 - norm. hodnoty prům. amplitudy k MVC během 10 kroků chůze do kopce u norm. sk.; 

TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius lateralis, HS – 

hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae 

norma 10 kroků 
prob. č. 

1 
prob. č. 

2 
prob. č. 

6 
prob. č. 

9 
prob. č. 

11 
průměr 

TA 
levá 7,58 27,75 19,80 15,03 11,46 16,32 

pravá 15,42 17,97 22,75 16,69 14,95 17,55 

VM 
levá 4,15 21,74 13,06 11,16 3,74 10,77 

pravá 8,80 14,95 11,70 12,66 4,48 10,52 

GA 
levá 7,59 13,87 17,17 20,63 8,18 13,49 

pravá 6,03 13,93 25,55 13,91 9,80 13,84 

HS 
levá 2,65 15,54 19,63 10,17 10,28 11,65 

pravá 8,60 13,82 16,32 11,24 22,97 14,59 

AM 
levá 7,22 29,20 67,26 20,81 17,09 28,31 

pravá 16,31 18,31 35,47 20,35 14,87 21,06 

TF 
levá 3,39 8,48 8,72 4,77 4,56 5,98 

pravá 5,21 8,42 9,91 5,45 5,79 6,95 
 

 Graf č. 3 porovnává průměry normalizovaných hodnot průměrných amplitud 

k MVC každého svalu všech pěti probandů z obou skupin získané z měření 10 

krokových cyklů během chůze do kopce. 

Graf 3 - aritmetický průměr norm. hodnot prům. amplitud svalů všech prob. skupin – kopec; TA – 

m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius lateralis, HS – hamstrings 

(mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae 

 

V tabulce č. 13 jsou souhrnné výsledky T-testu pro 10 krokových cyklů během 

chůze do kopce. Červeně označené hodnoty jsou statisticky významné, těmi jsou svaly 
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m. gastrocnemius lateralis bilaterálně. Výpočty jednotlivých T-testů jsou uvedeny 

v tabulkách 59 - 70 v Příloze č.3. 

Tabulka 13 - Souhrn výsledků T-testu pro 10 krokových cyklů v rámci chůze do kopce; TAL – m. 

tibialis anterior sin., TAP – m. tibialis anterior dx., VML – m. vastus medialis sin., VMP – m. 

vastus medialis dx., GAL – m. gastrocnemius lateralis sin., GAP – m. gastrocnemius lateralis dx., 

HSL – hamstrings pars medialis sin., HSP – hamstrings pars medialis dx., AML – m. adductor 

magnus sin., AMP – m. adductor magnus dx., TFL – m. tensor fasciae latae sin., TFP – m. tensor 

fasciae latae dx. 

10 kopec p 

TAL 0,280894 

TAP 0,462222 

VML 0,095718 

VMP 0,433331 

GAL 0,016114 

GAP 0,019254 

HSL 0,769841 

HSP 0,68748 

AML 0,484182 

AMP 0,163886 

TFL 0,053221 

TFP 0,155433 

 

5.2.1 Stojná fáze kroku při chůzi do kopce 

 Jako v předchozím případě chůze po rovině bylo provedeno vyhodnocení oporné 

fáze kroku i při chůzi do kopce v průběhu deseti krokových cyklů pro obě vyšetřované 

skupiny probandů. Vyhodnocené údaje jsou uvedené v tabulkách č. 19 a č. 20, kde jsou 

uvedené normalizované hodnoty průměrné amplitudy svalové činnosti k MVC pro 

každý sval a následně vypočtená průměrná hodnota pro každý jeden sval všech 

probandů skupiny pro porovnání se skupinou druhou. 
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Tabulka 14 - norm. hodnoty prům. amplitudy k MVC během stoj. fáze chůze do kopce u valg. sk.; 

TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius lateralis, HS – 

hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae 

valgozita stoj. fáze 
prob. č. 

3 
prob. č. 

4 
prob. č. 

5 
prob. č. 

7 
prob. č. 

10 
průměr 

TA 
levá 12,96 12,94 25,66 29,81 19,27 20,13 

pravá 10,81 14,44 26,13 40,08 17,57 21,80 

VM 
levá 3,19 15,00 11,14 8,60 8,77 9,34 

pravá 3,00 7,38 18,77 6,51 2,73 7,68 

GA 
levá 26,31 26,50 53,13 26,20 32,71 32,97 

pravá 36,02 27,88 54,30 27,39 32,19 35,56 

HS 
levá 10,37 7,98 3,61 20,28 5,46 9,54 

pravá 5,83 4,56 12,10 24,50 4,95 10,39 

AM 
levá 14,81 20,11 36,07 44,12 29,36 28,89 

pravá 8,49 57,54 31,44 37,10 19,20 30,75 

TF 
levá 6,72 9,46 8,35 11,20 5,70 8,29 

pravá 6,24 8,33 11,81 9,34 5,92 8,33 
 

Tabulka 15 - norm. hodnoty prům. amplitudy k MVC během stoj. fáze chůze do kopce u norm. sk.; 

TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius lateralis, HS – 

hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae 

norma stoj. fáze 
prob. č. 

1 
prob. č. 

2 
prob. č. 

6 
prob. č. 

9 
prob. č. 

11 
průměr 

TA 
levá 6,26 26,51 22,84 15,04 10,56 16,24 

pravá 12,48 19,16 28,63 15,37 13,38 17,81 

VM 
levá 2,24 13,09 5,54 4,61 1,38 5,37 

pravá 4,20 6,88 4,14 5,79 1,85 4,57 

GA 
levá 8,90 13,96 20,22 28,67 10,02 16,35 

pravá 7,86 14,62 30,38 19,67 13,09 17,12 

HS 
levá 2,14 15,68 11,57 3,31 5,20 7,58 

pravá 5,93 13,25 10,58 5,24 12,43 9,49 

AM 
levá 7,69 28,18 40,99 17,29 14,05 21,64 

pravá 17,03 17,03 25,49 17,91 9,48 17,39 

TF 
levá 3,82 7,70 7,02 4,90 3,56 5,40 

pravá 7,01 7,04 7,29 4,28 2,38 5,60 
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Graf 4 - aritmetický průměr norm. hodnot prům. amplitud svalů všech prob. skupin – kopec; TA – 

m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius lateralis, HS – hamstrings 

(mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae 

 

Následující tabulka č. 16 shrnuje statistické zhodnocení výsledků stojné fáze DK 

během 10 krokových cyklů při chůzi do kopce obou skupin probandů pomocí 

Studentova T-testu. Detailní výpočet T-testu pro každý sval zvlášť je v Příloze č. 3 

v tabulkách 71 – 82. 

Tabulka 16 - Souhrn výsledků T-testu pro stojnou fázi kroku během deseti krokových cyklů 

v rámci chůze do kopce; TAL – m. tibialis anterior sin., TAP – m. tibialis anterior dx., VML – m. 

vastus medialis sin., VMP – m. vastus medialis dx., GAL – m. gastrocnemius lateralis sin., GAP – 

m. gastrocnemius lateralis dx., HSL – hamstrings pars medialis sin., HSP – hamstrings pars 

medialis dx., AML – m. adductor magnus sin., AMP – m. adductor magnus dx., TFL – m. tensor 

fasciae latae sin., TFP – m. tensor fasciae latae dx. 

stoj kopec p 

TAL 0,464022 

TAP 0,523404 

VML 0,198236 

VMP 0,337395 

GAL 0,030816 

GAP 0,01833 

HSL 0,629122 

HSP 0,833166 

AML 0,385318 

AMP 0,1633 

TFL 0,055037 

TFP 0,097772 
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 Výsledky T-testu jsou stejné jako v předchozím případě. Opět se zde nachází 

statisticky významné hodnoty pouze v případě m. gastrocnemius lateralis bilaterálně. 

Také je zde vždy významná vyšší aktivita ve svalové aktivitě m. gastrocnemius u 

probandů s valgozitou kolenních kloubů na rozdíl od skupiny kontrolní. 
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6 DISKUZE 

 Pokud jde o odlišné zapojení svalů během chůze mezi jednotlivými skupinami 

probandů, částečně se v našem experimentu potvrdila hypotéza, jelikož se u některých 

svalů, konkrétně m. tensor fasciae latae a m. gastrocnemius lateralis, projevilo vyšší 

zapojení u probandů se zvětšenou valgozitou kolenních kloubů především během stojné 

fáze chůze, oproti kontrolní skupině probandů. To souhlasí s tvrzením (Heinert et. al., 

2008), ve kterém autoři popisují náhradní mechanismus zapojení m. tensor fasciae latae 

při stojné fázi chůze v případě nedostatečně silného m. gluteus medius. Tato situace je 

potvrzena řadou studií, ve kterých se zmiňuje nedostatečná síla abduktorů kyčelního 

kloubu, zejména m. gluteus medius, ve vztahu k výskytu zvýšené valgozity kolenních 

kloubu (Boling et al., 2009; Carcia et al., 2005; Cashman, 2012; Heinert et al., 2008; 

Reiman et al., 2009). 

Ačkoliv jsou tyto experimenty podpořeny zkoumáním odlišných pohybů, než-li 

chůze, jako například dopad na jednu nebo obě DKK z výskoku či seskoku z obou 

DKK, dřep na jedné noze a podobně, někteří autoři zmiňují význam pozorování těchto 

změn při chůzi. Společným jmenovatelem prováděných výzkumů zabývajících se 

problematikou vlivu svalové funkce na osové postavení DK ve frontální rovině je to, že 

byla zkoumána svalová síla abduktorů kyčelního kloubu a ostatních svalů. Nikoliv 

svalová koordinace během daného pohybu. Dále také měření této svalové síly 

izometricky, koncentricky či excentricky analytickým způsobem za pomoci 

dynamometru (Boling et al., 2009; Jacobs et al., 2007). Vhodnější metodou v souvislosti 

s danou problematikou by bylo změření svalové síly v uzavřeném kinematickém řetězci 

(Cashman, 2012). I když to stále nekoresponduje s faktem, že rozhodujícím činitelem 

pro pohybovou funkci není svalová síla, ale koordinace svalových skupin účastnících se 

dané činnosti (Véle, 2006; Kolář et al., 2009). 

 Zvýšená aktivita m. tensor fasciae latae u probandů s valgozitou kolenních 

kloubů koresponduje i se skutečností, že tento sval a potažmo celý tractus iliotibialis 

bývá v případě této deformity často terapeuticky ovlivňován, jelikož dochází k jeho 

zvýšenému napětí až ke kontraktuře (Espandar et al., 2010; Kendall, 2005; Karski et al., 

2007). V dalších studiích by bylo ale vhodné měřené svaly rozšířit o gluteální svaly, 

zejména m. gluteus medius a m. gluteus maximus, které by vyvrátili či potvrdili 

výsledky ostatních autorů (O’Sullivan et al., 2012). 
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 Přes většinu studií zabývající se vlivem proximálně uložených svalů kolem 

kyčle na postavení DK ve frontální rovině se také uvádí, že je zde možnost výskytu 

dalších svalů a jejich rozdílná aktivita při různých pohybových činnostech mající vztah 

ke zvýšené valgozitě kolenních kloubů, a proto je také doporučují k dalšímu vyšetření 

(Cashman, 2012). Takovým případem se v našem výzkumu ukázala aktivita m. 

gastrocnemius lateralis. U skupiny probandů s valgozitou kolenních kloubů se tento sval 

aktivoval výrazněji více, než-li ve skupině kontrolní. Takový výsledek je předmětem 

řady otázek. Není jasné, jestli je to kompenzační mechanismus vzniklé situace nebo 

právě její příčinou. Nicméně lze uvažovat na základě Véleho (2006) tvrzení, že lýtkové 

svalstvo se při stojné fázi DK při chůzi podílí na stabilizaci kolenního kloubu, snahu m. 

gastrocnemius zajistit větší stabilizaci kolenního kloubu na úkor proximálně uložených 

svalů (Shapiro et al., 1997). Aktivita m. triceps surae totiž bývá spíše spojována 

s propulzní funkcí zvedající celé tělo od podložky dopředu a vzhůru (Véle, 2006). Může 

být také vyrovnávající postavení nohy, jelikož u osob s valgozitou kolenních kloubů je 

častým doprovodným projevem pronace talu (Gross et al., 2005) a plochonoží (Dungl, 

2011; Janíček a kol, 2001). Ve studii Yoon et al. (2012) se ovšem ukázalo, že plochá 

noha nemá vliv na aktivitu svalů bérce při chůzi člověka, tato aktivita je podle výzkumu 

bez rozdílu mezi lidmi bez a s plochonožím. Proto lze předpokládat, že vyšší aktivita m. 

gastrocnemius lateralis má přímý vztah k problematice valgozity kolenních kloubů 

vyjádřený v souvislosti s chůzí člověka po rovině i do kopce. Tuto domněnku by bylo 

možné potvrdit v případě, že by v dalším výzkumu byly měřeny obě hlavy lýtkového 

svalu, jak mediální, tak laterální, a testovalo by se více pohybových činností, a výsledky 

by byly podobné. 

 Shodné zapojení adduktorů kyčelního kloubu (m. adductor magnus) při chůzi po 

rovině i do kopce potvrdilo domněnku autorů (Thijs et al., 2012), že vyšší aktivita (síla) 

adduktorů má vztah spíše k varóznímu postavení kolenních kloubů v souvislosti se 

závodní hrou kopané. Kromě kopané také k ostatním sportovním činnostem (Witvrouw 

et al., 2009). To lze tvrdit ale pouze proto, že výsledky pro m. adductor magnus nebyly 

statisticky významné. Avšak při pohledu na hodnoty i na grafy je vidět určitá vyšší 

aktivita, která nemusí být statisticky významná pouze z důvodu malého vzorku 

probandů. Proto by bylo vhodné v příštích studiích zajistit větší počet zkoumaných 

probandů. 
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 Zvýšená aktivita m. vastus medialis ve skupině probandů s valgozitou kolenních 

kloubů by byla v souladu s předchozí studií Palmieri-Smith et al. (2008), kteří svým 

výzkumem potvrdili hypotézu, že existuje lineární vztah velikosti přípravné aktivity m. 

quadriceps femoris předcházející dopad nohy na podložku „landing“ s rozsahem 

valgozity kolenního kloubu. V našem případě k tomuto jevu nedošlo, svalová aktivita 

byla mezi skupinami srovnatelná. V návaznosti na tuto informaci by bylo vhodné znát 

ještě amplitudu svalové aktivity během chůze i pro m. vastus lateralis, jelikož se uvádí, 

že obnovou koordinace mediálního a laterálního svalstva stehenního v případě jejich 

dysbalance, by se měla snížit velikost valgozity kolenního kloubu a tak snížit riziko 

možného poranění předního zkříženého vazu (Palmieri-Smith et al., 2008). Jako 

v případě adduktorů se neukázala statisticky významná hodnota, ale můžeme pozorovat 

vyšší aktivitu tohoto svalu ve skupině se zvýšenou valgozitou kolenních kloubů.  

 Druhá hypotéza týkající se rozdílu v elektrické aktivitě svalů DK při chůzi do 

kopce mezi jednotlivými skupinami se potvrdila se statistickou významností pouze u m. 

gastrocnemius lateralis bilaterálně, jako v případě chůze po rovině se zvýšenou 

elektrickou aktivitou ve skupině s valgozitou kolenních kloubů. U m. tensor fasciae 

latae se již tato skutečnost ve srovnání s chůzí po rovině neprokázala. Znamená to, že 

pro testování svalové aktivity s ohledem na její porovnání mezi probandy s a bez 

valgozity kolenních kloubů se nezdá být jako vhodná metoda chůze do kopce podle 

doporučení Cashmana (2012) alespoň na úkor chůze po rovině, která je v těchto 

aspektech průkaznější fyzickou aktivitou. 

Ačkoliv se neprojevila zvýšená rozdílnost elektrické aktivita mezi skupinami 

probandů s odlišnou velikostí TF úhlu, při chůzi do kopce se prokázala zvýšená svalová 

aktivita u všech svalů v porovnání s chůzí po rovině (Wall-Scheffler et al., 2010; 

Himmelreich, 2008; Franz, Kram, 2012; Chumanov, 2008). 

 Objektivizační metoda vybraná pro tuto studii – povrchová elektromyografie - 

má své limity. Během měření může dojít k zachycení aktivity z jiného svalu. Tomu se 

snažíme předejít přesným umístěním elektrod doprostřed bříška měřeného svalu a 

dalších zásad pro validní měření elektrické aktivity svalů pomocí povrchového EMG 

(Krobot, Kolářová, 2011). Při snímání elektrické aktivity svalu během dynamických 

aktivit však může dojít k posunu elektrody na kůži vůči snímané části svalu a tím k 

určitému zkreslení záznamu (DeLuca, 1997). Existují i další možné nepřesnosti v 
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získávání dat, jako například ovlivnění výsledků v důsledku svalové únavy (Shapiro et 

al., 1997; Carcia et al., 2005). V našem případě byla toto riziko sníženou krátkostí 

fyzické aktivity představující chůzi netrvající déle než pět minut. Měření však 

předcházelo odečtení MVC, které by mohlo eventuelně méně zdatné jedince unavit. 

Postup byl ale proveden podle doporučení Krobota a Kolářové (2011) se zařazením 

předem daných přestávek, tudíž by tento faktor neměl hrát ve výsledcích měření 

významnou roli. 

 Výsledky měření lze bohužel velmi těžko srovnávat s ostatními studiemi, jelikož 

byla zvolena kombinace chůze jakožto fyzické aktivity a objektivizační metody EMG 

v souvislosti s valgozitou kolenních kloubů, kterou zatím doposud nikdo neprovedl, 

ačkoliv se tato metoda nabízela vlivem doporučení několika autorů jiných studií 

(Cashman, 2012). 
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7 ZÁVĚR 

 Cílem této diplomové práce bylo porovnat elektrickou aktivitu vybraných šesti 

svalů dolní končetiny bilaterálně (m. tibialis anterior, m. gastrocnemius lateralis, m. 

vastus medialis, m. adductor magnus, m. semimembranousus, m. tensor fasciae latae) 

pomocí povrchové elektromyografie mezi skupinou probandů se zvýšenou valgozitou 

kolenních kloubů a skupinou probandů bez valgozity kolenních kloubů měřených při 

chůzi po rovině a do kopce na běžícím páse. Kromě měřeného úseku celých krokových 

cyklů v počtu deseti se vyhodnotila ještě stojná fáze každého kroku stejného rozsahu 

deseti krokových cyklů. Na základě prostudované literatury se předpokládalo, že dojde 

k určitému rozdílu v elektrické aktivaci jednotlivých svalů mezi skupinami probandů. 

 Výsledky ukázaly, že aktivita svalů m. gastrocnemius a m. tensor fasciae latae 

byla při chůzi v obou vyhodnocovaných variantách zvýšená ve skupině se zvýšenou 

valgozitou kolenních kloubů na rozdíl od skupiny kontrolní. U ostatních svalů, jako m. 

adductor magnus a m. vastus medialis se projevila také rozdílná aktivita mezi oběma 

skupinami, ale pouze na jedné z končetin a bez statistické významnosti. V tomto 

případě by bylo vhodné dalšími výzkumy výsledky ozřejmit. 

 Chůze do kopce se ukázala jako nevhodnou aktivitou pro porovnání rozdílnosti 

elektrické aktivity mezi skupinami probandů s odlišnou velikostí TF úhlu. Na základě 

tohoto poznatku by bylo příště vhodnější použítí jiných, již vyzkoušených fyzických 

činností, jako například dřep na jedné noze, výykok po seskoku ze stupínku, chůze do a 

ze schodů a jiné. Chůze po rovině se ukázala jako vhodná činnost pro porovnání svalové 

aktivity obou skupin. 

Dosažené výsledky, i přes omezený počet 10 probandů, naznačují trendy, které 

se shodují s literárními zdroji. Je však vhodné do budoucna provést výzkum na větším 

počtu probandů, nejlépe na probandech ještě s neukončeným růstem a zakomponovanou 

cílenou dlouhodobější fyzioterapií, aby se ukázalo, zda lze měnit vývoj TF úhlu 

konzervativní cestou, který by byl doložen důkazem. 



63 

 

8 Seznam literatury 

1. ALENTORN-GELI, E. et al. Prevention of non-contact anterior cruciate 

ligament injuries in soccer players. Part 1: Mechanisms of Indry and underlying 

risk factors. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2009, Vol. 17, 

pp. 705-729. 

2. BLACKBURN, J. T., PADUA, D. A. Sagittal-plane trunk position, landing 

forces, and quadriceps electromyographic activity. Journal of Athletic Training. 

2009, Vol. 44, Issue 2, pp. 174-179. 

3. BODEN, B. P., DEAN, G. S., FEAGIN, J. A. et al. Mechanisms of anterior 

cruciateligament injury. Orthopedics. 2000, Vol. 23, pp. 573-578. 

4. BOLING, M. C., PADUA, D. A., CREIGHTON, R. A. Concentric and 

Eccentric Torque of the Hip Musculature in Individuals With and Without 

Patellofemoral Pain. Journal of Athletic Training. 2009, Vol. 44, Issue 1, pp. 7–

13. 

5. CAPELLINI, G. Motor Patterns in Human Walking and Running. Journal of 

Neurophysiology. 2006, vol. 95, s. 3426-3437. 

6. CARCIA, CH., EGGEN, J., SHULTZ, S. Hip-Abductor Fatigue, Frontal-Plane 

Landing Angle, and Excursion During a Drop Jump. Journal of Sport 

Rehabilitation. 2005, Vol. 14, s. 321-331. 

7. CASHMAN, G. E. The Effect of Weak Hip Abductors or External Rotators on 

Knee Vlagus Kinematics in Healthy Subjects: A Systematic Review. Journal of 

Sport Rehabilitation. 2012, Vol. 21, s. 273-284. 

8. ČIHÁK, R. Anatomie I. Druhé vydání. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-970-

5. 

9. ČULÍK, J., MAŘÍK, I. Nomogramy pro určování tibiofemorálního úhlu. 

Pohybové ústrojí. 2002, roč. 9, č. 3+4, s. 81-89. 

10. DE LUCA, C. J. The use of surface electromyography in biomechanics. Journal 

of Applied Biomechanics. 1997, Vol. 13, pp. 135-163. 

11. DIERKS, T. A. et al. Proximal and Distal Influences on Hip and Knee 

Kinematics in Runners with Patellofemoral Pain During a Prolonged Run. 

Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. 2008, Vol. 38, No. 8, pp. 

448-456. 



64 

 

12. DUNGL, P. Ortopedie. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. 1280 s. ISBN 80-247-0550-

8. 

13. ESPANDAR, R., MORTAZAVI, S. M-J., BAGHDADI, T. Angular Deformities 

of the Lower Limb in Children. Asian Journal of Sports Medicine. 2010, Vol. 1, 

No. 1, s. 46-53. 

14. FRANZ, J. R., KRAM, R. The effects of grade and speed on leg muscle 

activations during walking. Gait and Posture. 2012, Vol. 35, Iss. 1, pp. 143-147. 

15. FRIGO, C., CRENNA, P. Multichannel SEMG in clinical gait analysis: A 

review and state-of-the-art. Clinical Biomechanics. 2009, 24, s. 236-245. 

16. GROSS, J. M., FETTO, J., ROSEN, E. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: 

Triton, 2005. ISBN 80-7254-720-8. 

17. HANSEN, N. L. et al. Sinchronization of Lower Limb Motor Unit Activity 

During Walking in Human. Journal of Neurophysiology. 2001, vol. 86, pp. 

1266-1276. 

18. HEINERT, B. L., KERNOZEK, T. W., GREANY, J. F., FATER, D. C. Hip 

Abductor Weakness and Lower Extremity Kinematics During Running. Journal 

of Sport Rehabilitation. 2008, Vol. 17, pp. 243-256. 

19. HELFET, A. J. Disorders of the knee. Second Edition. Philadelphia: Lippincott, 

Second Edition. 504 s. 1982. ISBN 0-397-50484-5. 

20. HEWETT, T. E., MYER, G. D., FORD, K. R. et al. Biomechanical measures of 

neuromuscular control and valgus loading of the knee predict anterior cruciate 

ligament injury risk in female athletes: a prospective study. American Journal of 

Sport Medicine. 2005, Vol. 33, 492-501. 

21. HIMMELREICH, H., VOGT, L., BANZER, W. Gluteal muscle recruitment 

during level, incline and stair ambulation in healthy subjects and chronic low 

back pain patients. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2008, 

Vol. 21, pp. 193-199. ISSN 1053-8127. 

22. CHUMANOV, E. S., WALL-SCHEFFLER, C., HEIDERSCHEIT, B. C. 

Gender differences in walking and running on level and inclined surfaces. 

Clinical Biomechanics. 2008, Vol. 23, Iss. 10, pp. 1260-1268. 

23. IVANENKO, I. P. et. al. Five basic muscle activation patterns account for 

muscle activity during human locomotion. Journal of Physiology. 2004, 556(1), 

s. 267-282. 



65 

 

24. JACOBS, C. A. UHL, T. L., MATTACOLA, C. G., SHAPIRO, R., RAYENS, 

W. S. Hip Abductor Function and Lower Extremity Landing Kinematics: Sex 

Differences. Journal of Athletic Training. 2007, 42(1), pp. 76-83. 

25. JANÍČEK, P.  a kol. Ortopedie. Brno: Vydavatelství Masarykovy Univerzity, 

2001. ISBN 80-210-2535-2. 

26. JANDA, V. Základy kliniky funkčních (neparetických) poruch. Brno: Ústav pro 

další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1982. 

27. KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Lower Limb, Volume 2. 

Churchill Livingstone, 1987. ISBN 0-443-03618-7. 

28. KARSKI J., KAŁAKUCKI J., KARSKI T., MATUSZEWSKI L. Genua valga 

and subluxation of patello-femoral joint - contracture of tractus illotibialis in the 

development of these deformities. Easy operative procedure as a very early 

preventive program against arthrosis of patello-femoral joint (next observation). 

Pohybové ústrojí. 2007, roč. 14, S3-4, s. 303-304. ISSN 1212-4575. 

29. KENDALL, F. P. et al. Muscles, testing and function with posture and pain. 5th 

Edition. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2005. ISBN 0-7817-

4780-5. 

30. KIMURA, Y. et al. Increased knee valgus alignment and moment during single-

leg landing after overhead stroke as a potential risk factor of anterior cruciate 

ligament injury in badminton. British Journal of Sports Medicine. 2012, Vol. 46, 

pp. 207-213. 

31. KNARR, B. A. et al. Comparison of electromyography and joint moment as 

indicators of co-contraction. Journal of Electromyography and Kinesiology. 

2012, Vol. 22, s. 607-611. 

32. KOLÁŘ, P. Vadné držení těla z pohledu posturální ontogeneze. Pediatrie pro 

praxi. 2002, Vol. 3, s. 106 – 109. 

33. KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-

80-7262-657-1. 

34. KONRAD, P. The ABC of EMG. Practical Introduction to Kinesiological 

Electromyography. Místo neznámé: Noraxon INC., 2005. 

35. KOUDELA, K. a kol. Ortopedie. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0654-

2. 



66 

 

36. KROBOT, A., KOLÁŘOVÁ, B. Povrchová elektromyografie v klinické 

rehabilitaci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 82 s. ISBN 

978-80-244-2762-1. 

37. LEETUN, D. T. et al. Core Stability Measures as Risk Factors for Lower 

Extremity Injury in Athletes. Medicine and Science in Sport and Exercise. 2004, 

s. 926-934. 

38. MAŘÍK, I. a kol. Deformity dolních končetin u dětí: diagnostika, monitorování 

a léčení. Vox Pediatriae. 2010, č. 7, roč. 10, s. 16-20. 

39. NOYES, F. R. et al. The drop-jump screening test: difference in lower limb 

control by gender and effect of neuromuscular training in female athletes. 

American Journal of Sports Medicine. 2005, Vol. 33, No. 2, pp. 197-207. 

40. O’SULLIVAN, K., HERBERT, E., SAINSBURY, D., MCCREESH, K., 

CLIFFORD, A. No Difference in Gluteus Medius Activation in Women With 

Mild Patellofemoral Pain. Journal of Sport Rehabilitation. 2012, Vol. 21, pp. 

110 – 118. 

41. PALMIERI-SMITH, R. M., WOJTYS, E. M., ASHTON-MILLER, J. A. 

Association Between Preparatory Muscle Activation and Peak Valgus Knee 

Angle. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2008, Vol. 18, Issue 6, 

pp. 973-979 ISSN 1050-6411. 

42. PALMIERI-SMITH,  R. M., MCLEAN, S. G., ASHTON-MILLER, J. A., 

WOJTYS, E. M. Association of Quadriceps and Hamstrings Cocontraction 

Patterns With Knee Joint Loading. Journal of Athletic Training. 2009, Vol. 44, 

Issue 3, pp. 256-263. 

43. PÁNEK, D., PAVLŮ, D., ČEMUSOVÁ, J. Počítačové zpracování dat získaných 

pomocí povrchového EMG. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2009, 16, No. 4, 

s. 177-180. ISSN 1211-2658. 

44. PETRÁŠOVÁ, Š., ZEMKOVÁ, D., MAŘÍK, J. Vývoj tibiofemorálního úhlu u 

českých dětí ve věku od 4 do 11,9 let. Antropometrická studie. Pohybové ústrojí. 

2012, roč. 19, č. 1-2, s. 63-73. 

45. POWERS, CH. M. The Influence of Altered Lower-Extremity Kinematics on 

Patellofemoral Joint Dysfunction: A Theoretical Perspective. Journal of 

Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2003, Vol. 33, No. 11, pp. 639-646. 



67 

 

46. RAHMANI NIA, F., DANESHMANDI, H, IRANDOUST, K. H. Prevalence of 

Genu Valgum in Obese and Underweight Girls. World Journal of Sport 

Sciences. 2008, No. 1, Vol. 1, pp. 27-31. ISSN 2078-4724. 

47. REIMAN, M. P., BOLGLA, L. A., LORENZ, D. Hip Function’s Influence on 

Knee Dysfunction: A Proximal Link to Distal Problem. Journal of Sport 

Rehabilitation. 2009, Vol. 18, pp. 33-46. 

48. RODOVÁ, D., MAYER, M., JANURA, M. Současné možnosti využití 

povrchové elektromyografie. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2001, č. 4, s. 173 

– 177. ISSN 1211-2658. 

49. SALENIUS, P., VANKA, E. The development of tibiofemoral angle in children. 

The Journal of Bone and Joint Surgery. 1975, Vol. 57, pp. 259–261. 

50. SCOTT, W. N. The Knee. Volume One. 744 s. St. Louis: Mosby – Year Book, 

Inc., 1994. ISBN 0-8016-6613-9. 

51. SHAPIRO, R., CABORN, D. N. M., NITZ, A. J., MALONE, T. R., NYLAND, 

J. A. The Effect of Quadriceps Femoris, Hamstring, and Placebo Eccentric 

Fatigue on Knee and Ankle Dynamics During Crossover Cutting. Journal of 

Orthopaedic and Sports Physical Therapy. 1997, Vol. 25, No. 3, pp. 171-184. 

52. SHIAVI, R., FRIGO, C., PEDOTTI, A. Electromyographic signals during gait: 

criteria for envelop filtering and number of strides. Medical and Biological 

Engineering and Computing. 1998, 35, s. 171-178. 

53. SHULTZ, S. J., NGUYEN, A. D., BEYNNON, B. D. Anatomical factors in 

ACL injury risk. In: HEWETT, T. E., SHULTZ, S. J., GRIFFIN, L. Y. (eds) 

Understanding and preventing non contact ACL injuries, 1st edn. Human 

Kinetics, 2007, pp 239–258. 

54. SRIVASTAVA, J. A., TEWARI, R. P. An Electromyography analysis of lower 

limb muscles for different locomotion activities. International Journal of 

Engineering and Technology. 2012, Vol. 1, Iss. 3. ISSN 2278-0181. 

55. TAO, W., LIU, T., ZHENG, R., FENG, H. Gait Analysis Using Wearable 

Sensors. Sensors. 2012, Vol. 12, pp. 2255-2283. ISSN 1424-8220. 

56. THIJS, Y., BELLEMANS, J., ROMBAUT, L., WITVROUW, E. Is High-

Impact Sports Participation Associated with Bowlegs in Adolescent Boys?. 

Medicine and Science in Sports and Exercise. 2012, Vol. 44, No. 6, pp. 993-998. 

57. TICHÝ, M. Dysfunkce kloubu. 1. vyd. 119 s. Praha: Miroslav Tichý, 2005. 

ISBN 80-239-5523-3. 



68 

 

58. TRASHER, T. A., WARD, J. S., FISHER, S. Classification of rhythmic 

locomotor patterns in electromyographic signals using fuzzy sets. Joournal of 

NeuroEngineering and Rehabilitation. 2011, Vol. 8: 65. 

59. UTTURKAR, G. M. et al. The Effects of a Valgus Collapse Knee Position on In 

Vivo ACL Elongation. Annals of Biomedical Engineering. 2013, Vol. 41, No. 1, 

s. 123-130. ISSN. 

60. VÉLE, F. Kineziologie. 2. vyd. 375 s. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9. 

61. VÉLE, F. Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie. Praha/Kroměříž: 

Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-608-1. 

62. WALL-SCHEFFLER, C. M. et al. EMG activity across gait and incline: The 

impact of muscular activity on human morfology. American Journal of 

Physiology and Anthropology. 2010, 143(4), s. 601-611. 

63. WITVROUW, E., DANNEELS, L., THIJS, Y. Does soccer participation lead to 

genu varum? Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2009, Vol. 17, 

s. 422-427. 

64. YOON, J. G., YOO, K. T., LEE, J. H., PARK, J. M., MIN, K. O., CHOI, J. H. 

The analysis of Lower Limb Muscle Activity and Motion Analysis according to 

Normal Foot and Flatfoot during Walking. Journal of International Academy of 

Physical Therapy Research. 2012, Vol. 3, No. 1, pp. 345-411. ISSN 2092-8475. 

Online zdroje: 

65. BELL, T., ROGERS, S. Gluteus Medius facilitation using Kinesio Taping in the 

Treatment of Chronic Iliotibial Band Syndrome. [Online] 2008. [cit. 6. 7. 2013] 

Dostupné z: 

<http://www.bellrogersphysio.co.za/downloads/GluteusMedius.pdf>. 

66. DALE, P. Exercises to Strengthen Knock Knees. [Online] 25th March 2011. [cit. 

6. 7. 2013] Dostupné z: <http://www.livestrong.com/article/118772-exercises-

strengthen-knock-knees>. 

67. DE LUCA, C. J. Surface electromyography: Detection and recording. [online], 

2002, citováno [19. 6. 2013]. Dostupné z: 

<http://delsys.com/Attachments_pdf/WP_SEMGintro.pdf>. 

68. MCCAHON, J. Therapist's Exercises for Knock Knee. [Online] 8th April 2011. 

[cit. 6. 7. 2013] Dostupné z: <http://www.livestrong.com/article/417010-

therapists-exercises-for-knock-knee>. 



69 

 

69. MILLER, S. Leg Exercises for Knocked Knees. [Online] 21th April 2011. [cit. 6. 

7. 2013] Dostupné z: <http://www.livestrong.com/article/425151-leg-exercises-

for-knocked-knees>. 

70. PICKERING, S., ARMSTRONG, D. Alignment in Total Knee Replacement. 

The Journal of Bone and Joint Surgery. 2012. [Online] 2013. [cit. 2013-5-28]. 

Dostupné z < http://www.boneandjoint.org.uk/content/focus/alignment-total-

knee-replacement>. 

71. PITASSI, T. Anatomy Foot/Lower Leg. [Online] 23th June 2012. [cit. 2013-5-

28]. Dostupné z <http://www.studyblue.com/notes/note/n/anatomy-footlower-

leg/deck/3160381>. 

72. RAIL, K. Exercises to correct knock knees. [Online] 9th March 2011. [cit. 2012-

9-6]. Dostupné z <http://www.livestrong.com/article/127712-exercises-correct-

knock-knees/>. 

73. REINOLD, M. The influence of the hip and foot on patellafemoral pain. 

[Online] 29th June 2009. [cit. 27. 3. 2013] Dostupné z: 

<http://www.mikereinold.com/2009/06/influence-hip-foot-patellofemoral-

pain.html>. 

74. ZEHR, M. Exercises for Knock-Knees. [Online] 16th March 2011. [cit. 6. 7. 

2013] Dostupné z: <http://www.livestrong.com/article/403788-exercises-for-

knock-knees>. 

  



70 

 

9 Přílohy 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Vyjádření Etické komise FTVS UK 

Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu pacienta 

Příloha č. 3 – Tabulky 

Příloha č. 4 – Seznam tabulek 

Příloha č. 5 – Seznam obrázků 

Příloha č. 6 – Seznam grafů 

 



71 

 

Příloha č. 1 – Vyjádření Etické komise FTVS UK 

 



72 

 

Příloha č. 2 - Vzor informovaného souhlasu pacienta  

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) 

a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 

k provedení experimentu na Vaší osobě, který je součástí mé diplomové práce. Cílem 

studie je sledování svalové aktivity svalů dolní končetiny při chůzi na elektrickém 

chodítku („treadmill“) pomocí povrchové elektromyografie. Výzkum se skládá ze 

vstupního vyšetření, které obsahuje antropometrické změření míry valgozity kolenních 

kloubů, fotodokumentace a některé anamnestické údaje. Dalším krokem je nalepení 

elektrod povrchového elektromyogramu, otestování jejich správného umístění, a 

nakonec provedení chůze po chodítku za předem dané rychlosti a za současného 

snímání svalové aktivity. Celkový čas vyšetření by neměl překročit jednu hodinu. Celá 

studie neobsahuje žádné invazivní metody, které by mohly účastníka zdravotně 

poškodit. Žádná z metod měření by neměla vyvolat u pacienta bolest či zhoršení jeho 

dosavadního zdravotního stavu. Testovaná osoba dostane instrukce, jakým způsobem 

chodit na chodítku, aby se předešlo případnému úrazu. Osobní data v této studii 

nebudou uvedena a výsledky měření nebudou zneužity.  

Dnešního dne jsem byl níže uvedeným odborným pracovníkem poučen o 

plánovaném vyšetření mé osoby. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním 

podpisem potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně 

vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měl jsem 

možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření. 

Souhlasím s uveřejněním výsledků měření v rámci studie. 

Datum:……………………………………… 

Osoba, která provedla poučení:………………………………………........ 

Podpis osoby, která provedla poučení:…………………………………… 

Vlastnoruční podpis pacienta:……………………………………............. 
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Příloha č. 3 – Tabulky 

 

Tabulka 17 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC jako 

normalizované hodnoty; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu 

proband č. 1 MVC 10 kroků 
MVC % 

10 kroků 
Stoj. fáz. 

MVC % 
stoj. fáz. 

TA 
levá 702,67 37,40 5,32 28,98 4,12 

pravá 502,67 92,38 18,38 83,57 16,63 

VM 
levá 949,67 17,22 1,81 13,53 1,42 

pravá 655,00 12,88 1,97 12,00 1,83 

GA 
levá 360,30 20,32 5,64 22,35 6,20 

pravá 576,33 22,40 3,89 26,91 4,67 

HS 
levá 741,00 23,90 3,23 20,68 2,79 

pravá 643,33 45,32 7,04 34,90 5,42 

AM 
levá 434,67 24,50 5,64 28,87 6,64 

pravá 411,30 67,02 16,29 64,19 15,61 

TF 
levá 1804,00 54,82 3,04 65,45 3,63 

pravá 1868,67 99,28 5,31 131,11 7,02 

 

Tabulka 18 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC jako 

normalizované hodnoty; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu 

proband č. 2 MVC 10 kroků 
MVC % 

10 kroků 
Stoj. fáz. 

MVC % 
stoj. fáz. 

TA 
levá 444,30 110,58 24,89 100,44 22,61 

pravá 501,67 88,41 17,62 76,85 15,32 

VM 
levá 215,33 36,00 16,72 27,78 12,90 

pravá 261,00 22,65 8,68 16,17 6,20 

GA 
levá 546,67 67,37 12,32 79,46 14,54 

pravá 941,00 140,93 14,98 161,90 17,21 

HS 
levá 324,33 48,25 14,88 40,22 12,40 

pravá 370,67 49,20 13,27 35,84 9,67 

AM 
levá 194,33 40,94 21,07 41,45 21,33 

pravá 320,00 54,09 16,90 29,64 9,26 

TF 
levá 773,00 52,80 6,83 42,57 5,51 

pravá 482,33 40,56 8,41 34,89 7,23 
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Tabulka 19 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC jako 

normalizované hodnoty; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu 

proband č. 3 MVC 10 kroků 
MVC % 

10 kroků 
Stoj. fáz. 

MVC % 
stoj. fáz. 

TA 
levá 729,67 115,98 15,89 99,34 13,61 

pravá 641,67 66,94 10,43 56,83 8,86 

VM 
levá 430,67 18,89 4,39 14,18 3,29 

pravá 389,33 17,93 4,61 17,45 4,48 

GA 
levá 319,67 57,92 18,12 71,41 22,34 

pravá 263,00 68,25 25,95 91,68 34,86 

HS 
levá 288,78 41,09 14,23 24,76 8,57 

pravá 521,33 42,96 8,24 29,31 5,62 

AM 
levá 209,00 36,01 17,23 22,51 10,77 

pravá 262,00 24,42 9,32 17,78 6,79 

TF 
levá 1319,67 70,24 5,32 101,73 7,71 

pravá 1205,00 76,88 6,38 96,04 7,97 

 

Tabulka 20 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC jako 

normalizované hodnoty; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu 

proband č. 4 MVC 10 kroků 
MVC % 

10 kroků 
Stoj. fáz. 

MVC % 
stoj. fáz. 

TA 
levá 649,67 76,86 11,83 63,04 9,70 

pravá 530,33 74,16 13,98 62,81 11,84 

VM 
levá 110,67 19,55 17,66 19,84 17,93 

pravá 199,67 10,32 5,17 9,29 4,65 

GA 
levá 198,00 37,19 18,78 47,93 24,21 

pravá 174,67 35,86 20,53 47,31 27,08 

HS 
levá 397,33 27,24 6,85 17,36 4,37 

pravá 648,00 27,63 4,26 17,97 2,77 

AM 
levá 127,67 21,67 16,97 16,58 12,99 

pravá 105,00 38,27 36,45 35,57 33,88 

TF 
levá 654,00 62,03 9,48 73,05 11,17 

pravá 672,00 53,25 7,92 68,27 10,16 
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Tabulka 21 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC jako 

normalizované hodnoty; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu 

proband č. 6 MVC 10 kroků 
MVC % 

10 kroků 
Stoj. fáz. 

MVC % 
stoj. fáz. 

TA 
levá 321,00 46,27 14,41 43,66 13,60 

pravá 341,00 64,92 19,04 58,88 17,27 

VM 
levá 130,67 7,63 5,84 5,27 4,03 

pravá 191,67 7,08 3,70 5,62 2,93 

GA 
levá 295,33 28,25 9,57 40,93 13,86 

pravá 187,00 28,62 15,30 34,83 18,63 

HS 
levá 241,67 37,46 15,50 21,75 9,00 

pravá 201,00 32,46 16,15 18,46 9,19 

AM 
levá 31,67 19,19 60,60 18,30 57,80 

pravá 41,67 10,01 24,03 6,40 15,35 

TF 
levá 253,33 10,41 4,11 9,10 3,59 

pravá 162,33 12,05 7,42 10,93 6,73 

 

Tabulka 22 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC jako 

normalizované hodnoty; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu 

proband č. 7 MVC 10 kroků 
MVC % 

10 kroků 
Stoj. fáz. 

MVC % 
stoj. fáz. 

TA 
levá 301,33 79,81 26,49 60,33 20,02 

pravá 211,67 69,69 32,93 58,70 27,73 

VM 
levá 151,00 13,37 8,86 11,02 7,30 

pravá 200,33 15,32 7,65 13,81 6,89 

GA 
levá 173,00 25,19 14,56 34,85 20,14 

pravá 140,00 24,46 17,47 31,28 22,34 

HS 
levá 171,67 16,94 9,87 15,24 8,88 

pravá 234,00 30,17 12,89 27,46 11,73 

AM 
levá 61,67 20,77 33,67 21,26 34,47 

pravá 61,67 36,34 58,93 40,01 64,88 

TF 
levá 207,67 17,62 8,49 15,99 7,70 

pravá 337,00 27,87 8,27 31,08 9,22 
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Tabulka 23 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC jako 

normalizované hodnoty; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu 

proband č. 9 MVC 10 kroků 
MVC % 

10 kroků 
Stoj. fáz. 

MVC % 
stoj. fáz. 

TA 
levá 385,00 49,81 12,94 39,94 10,38 

pravá 425,67 65,78 15,45 53,64 12,60 

VM 
levá 276,33 8,67 3,14 6,38 2,31 

pravá 261,33 12,66 4,84 8,58 3,28 

GA 
levá 182,67 22,44 12,29 29,47 16,13 

pravá 253,67 25,81 10,18 32,50 12,81 

HS 
levá 372,67 30,20 8,10 9,82 2,64 

pravá 416,00 48,57 11,68 22,14 5,32 

AM 
levá 114,00 15,25 13,38 14,58 12,79 

pravá 119,67 22,20 18,55 21,52 17,99 

TF 
levá 622,33 22,64 3,64 19,97 3,21 

pravá 932,67 42,61 4,57 35,92 3,85 

 

Tabulka 24 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC jako 

normalizované hodnoty; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu 

proband č. 10 MVC 10 kroků 
MVC % 

10 kroků 
Stoj. fáz. 

MVC % 
stoj. fáz. 

TA 
levá 325,67 40,94 12,57 39,55 12,15 

pravá 371,67 44,02 11,84 41,19 11,08 

VM 
levá 116,67 14,89 12,76 10,50 9,00 

pravá 250,33 7,28 2,91 5,16 2,06 

GA 
levá 121,33 29,00 23,90 28,74 23,69 

pravá 124,33 24,07 19,36 30,01 24,14 

HS 
levá 422,00 41,29 9,78 18,29 4,33 

pravá 389,67 21,91 5,62 11,55 2,96 

AM 
levá 40,00 13,28 33,20 9,12 22,79 

pravá 48,33 8,56 17,71 6,77 14,01 

TF 
levá 387,00 20,26 5,23 19,67 5,08 

pravá 251,33 16,96 6,75 14,28 5,68 
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Tabulka 25 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC jako 

normalizované hodnoty; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu 

proband č. 11 MVC 10 kroků 
MVC % 

10 kroků 
Stoj. fáz. 

MVC % 
stoj. fáz. 

TA 
levá 529,33 56,78 10,73 45,25 8,55 

pravá 357,33 45,57 12,75 37,00 10,35 

VM 
levá 491,00 10,22 2,08 7,05 1,44 

pravá 435,00 10,01 2,30 6,97 1,60 

GA 
levá 450,33 42,72 9,49 52,69 11,70 

pravá 475,00 30,61 6,44 33,61 7,08 

HS 
levá 409,00 29,25 7,15 15,29 3,74 

pravá 346,67 53,01 15,29 30,06 8,67 

AM 
levá 109,67 12,62 11,50 10,66 9,72 

pravá 110,00 12,49 11,35 8,17 7,43 

TF 
levá 1035,00 48,31 4,67 48,14 4,65 

pravá 1222,00 82,78 6,77 59,80 4,89 

 

Tabulka 26 – T-test pro m. gastrocnemius lateralis LDK při chůzi po rovině během 10 krokových 

cyklů; GA VL – m. gastrocnemius lateralis LDK skupiny probandů s valgozitou, GA KL – m. 

gastrocnemius lateralis LDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1 

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

GA VL vs. 
GA KL 

22,02672 9,860354 3,266869 8 0,011409 5 5 7,864639 

 
Skup. 1 

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

GA VL 
vs. GA KL 

2,737615 8,253021 0,065029 
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Tabulka 27 - T-test pro m. gastrocnemius lateralis PDK při chůzi po rovině během 10 krokových 

cyklů; GA VP – m. gastrocnemius lateralis PDK skupiny probandů s valgozitou, GA KP – m. 

gastrocnemius lateralis PDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1 

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

GA VP vs. 
GA KP 

22,11947 10,15758 4,031849 8 0,003778 5 5 4,278070 

 
Skup. 1 

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

GA VP 
vs. GA KP 

5,070415 1,404725 0,749928 

 

Tabulka 28 - T-test pro m. tensor fasciae latae LDK při chůzi po rovině během 10 krokových cyklů; 

TF VL – m. tensor fasciae latae LDK skupiny probandů s valgozitou, TF KL – m. tensor fasciae 

latae LDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1 

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

TF VL 
vs. TF KL 

7,398688 4,456865 2,677572 8 0,028031 5 5 1,978866 

 
Skup. 1 

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

TF VL 
vs. TF KL 

1,455916 1,847397 0,566773 

 

Tabulka 29 - T-test pro m. tensor fasciae latae PDK při chůzi po rovině během 10 krokových cyklů; 

TF VP – m. tensor fasciae latae PDK skupiny probandů s valgozitou, TF KP – m. tensor fasciae 

latae PDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

TF VP vs. 
TF KP 

7,808719 6,497761 1,431839 8 0,190077 5 5 1,327773 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

TF VP vs. 
TF KP 

1,558340 1,377452 0,763856 
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Tabulka 30 - T-test pro m. tibialis anterior LDK při chůzi po rovině během 10 krokových cyklů; 

TA VL – m. tibialis anterior LDK skupiny probandů s valgozitou, TA KL – m. tibialis anterior 

LDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

TA VL vs. 
TA KL 

19,21285 13,65755 1,146894 8 0,284567 5 5 8,123272 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

TA VL vs. 
TA KL 

7,164019 1,285726 0,813470 

 

Tabulka 31 - T-test pro m. tibialis anterior PDK při chůzi po rovině během 10 krokových cyklů; 

TA VP – m. tibialis anterior PDK skupiny probandů s valgozitou, TA KP – m. tibialis anterior 

PDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

TA VP vs. 
TA KP 

17,62129 16,64888 0,229040 8 0,824585 5 5 9,140946 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

TA VP vs. 
TA KP 

2,562739 12,72253 0,030315 

 

Tabulka 32 - T-test pro m. vastus medialis LDK při chůzi po rovině během 10 krokových cyklů; 

VM VL – m. vastus medialis LDK skupiny probandů s valgozitou, VM KL – m. vastus medialis 

LDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

VM VL vs. 
VM KL 

12,60980 5,918450 1,701976 8 0,127172 5 5 6,187850 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

VM VL vs. 
VM KL 

6,244567 1,018416 0,986315 
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Tabulka 33 - T-test pro m. vastus medialis PDK při chůzi po rovině během 10 krokových cyklů; 

VM VP – m. vastus medialis PDK skupiny probandů s valgozitou, VM KP – m. vastus medialis 

PDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

VM VP vs. 
VM KP 

8,753715 4,297046 1,131406 8 0,290657 5 5 8,382137 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

VM VP vs. 
VM KP 

2,705645 9,597714 0,050062 

 

Tabulka 34 - T-test pro hamstrings (pars medialis) LDK při chůzi po rovině během 10 krokových 

cyklů; HS VL – hamstrings (pars medialis) LDK skupiny probandů s valgozitou, HS KL – 

hamstrings (pars medialis) LDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

HS VL vs. 
HS KL 

9,046201 9,771439 -0,252532 8 0,806997 5 5 3,659617 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

HS VL vs. 
HS KL 

5,276870 2,079129 0,495825 

 

Tabulka 35 - T-test pro hamstrings (pars medialis) PDK při chůzi po rovině během 10 krokových 

cyklů; HS VP – hamstrings (pars medialis) PDK skupiny probandů s valgozitou, HS KP – 

hamstrings (pars medialis) PDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv 
p Poč.plat. 

skup. 1 
Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

HS VP vs. 
HS KP 

9,385725 12,68617 -1,21114 8 
0,260403 5 5 4,913319 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

HS VP vs. 
HS KP 

3,604080 1,858493 0,563049 
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Tabulka 36 - T-test pro m. adductor magnus LDK při chůzi po rovině během 10 krokových cyklů; 

AM VL – m. adductor magnus LDK skupiny probandů s valgozitou, AM KL – m. adductor 

magnus LDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

AM VL vs. 
AM KL 

26,05167 22,43661 0,343032 8 0,740414 5 5 8,354386 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

AM VL vs. 
AM KL 

22,03430 6,956159 0,086844 

 

Tabulka 37 - T-test pro m. adductor magnus PDK při chůzi po rovině během 10 krokových cyklů; 

AM VP – m. adductor magnus PDK skupiny probandů s valgozitou, AM KP – m. adductor magnus 

PDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

AM VP vs. 
AM KP 

30,42296 17,42704 1,481163 8 0,176839 5 5 19,08143 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka1) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

AM VP vs. 
AM KP 

4,563561 17,48293 0,016930 

 

Tabulka 38 - T-test pro m. tibialis anterior LDK stojné fáze kroku při chůzi po rovině; TA VL – m. 

tibialis anterior LDK skupiny probandů s valgozitou, TA KL – m. tibialis anterior LDK kontrolní 

skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

TA VL vs. 
TA KL 

15,87801 11,85073 0,990978 8 0,350719 5 5 5,890591 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

TA VL vs. 
TA KL 

6,919490 1,379846 0,762619 
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Tabulka 39 - T-test pro m. tibialis anterior PDK stojné fáze kroku při chůzi po rovině; TA VP – m. 

tibialis anterior PDK skupiny probandů s valgozitou, TA KP – m. tibialis anterior PDK kontrolní 

skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

TA VP vs. 
TA KP 

15,23878 14,43313 0,222890 8 0,829207 5 5 7,544728 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

TA VP vs. 
TA KP 

2,898804 6,774067 0,090765 

 

Tabulka 40 - T-test pro m. vastus medialis LDK stojné fáze kroku při chůzi po rovině; VM VL – m. 

vastus medialis LDK skupiny probandů s valgozitou, VM KL – m. vastus medialis LDK kontrolní 

skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

VM VL vs. 
VM KL 

10,21901 4,419984 1,736114 8 0,120755 5 5 5,673171 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

VM VL vs. 
VM KL 

4,858089 1,363707 0,771015 

 

Tabulka 41 - T-test pro m. vastus medialis PDK stojné fáze kroku při chůzi po rovině; VM VP – m. 

vastus medialis PDK skupiny probandů s valgozitou, VM KP – m. vastus medialis PDK kontrolní 

skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

VM VP vs. 
VM KP 

8,149038 3,169191 1,311679 8 0,226018 5 5 8,288547 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

VM VP vs. 
VM KP 

1,835408 20,39349 0,012701 
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Tabulka 42 - T-test pro m. gastrocnemius lateralis LDK stojné fáze kroku při chůzi po rovině; GA 

VL – m. gastrocnemius lateralis LDK skupiny probandů s valgozitou, GA KL – m. gastrocnemius 

lateralis LDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1 

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

GA VL 
vs. GA KL 

24,40456 12,48646 4,590296 8 0,001778 5 5 4,340238 

 
Skup. 1  

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé 

vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

GA VL 
vs. GA KL 

3,855903 1,266995 0,824154 

 

Tabulka 43 - T-test pro m. gastrocnemius lateralis PDK stojné fáze kroku při chůzi po rovině; GA 

VP – m. gastrocnemius lateralis PDK skupiny probandů s valgozitou, GA KP – m. gastrocnemius 

lateralis PDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

GA VP 
vs.  

GA KP 
28,28434 12,07803 4,418823 8 0,002230 5 5 5,463661 

 
Skup. 1  

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé 

vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

GA VP 
vs. 

GA KP 
6,115836 1,252980 0,832278 

 

Tabulka 44 - T-test pro m. tensor fasciae latae LDK stojné fáze kroku při chůzi po rovině; TF VL – 

m. tensor fasciae latae LDK skupiny probandů s valgozitou, TF KL – m. tensor fasciae latae LDK 

kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

TF VL 
vs. TF KL 

8,233995 4,116997 3,735448 8 0,005743 5 5 2,276766 

 
Skup. 1  

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé 

vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

TF VL 
vs. TF KL 

0,943362 5,824781 0,116234 
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Tabulka 45 - T-test pro m. tensor fasciae latae PDK stojné fáze kroku při chůzi po rovině; TF VP – 

m. tensor fasciae latae PDK skupiny probandů s valgozitou, TF KP – m. tensor fasciae latae PDK 

kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

TF VP 
vs. TF KP 

8,897056 5,945377 2,479711 8 0,038129 5 5 2,203632 

 
Skup. 1  

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé 

vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

TF VP 
vs. TF KP 

1,492802 2,179082 0,469178 

 

Tabulka 46 - T-test pro hamstrings (pars medialis) PDK stojné fáze kroku při chůzi po rovině; HS 

VP – hamstrings (pars medialis) PDK skupiny probandů s valgozitou, HS KP – hamstrings (pars 

medialis) PDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  

vs. skup. 
2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

HS VL vs. 
HS KL 

5,904236 6,113535 -0,091828 8 0,929093 5 5 2,609279 

 
Skup. 1  

vs. skup. 
2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé 

vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

HS VL vs. 
HS KL 

4,377978 2,815178 0,340183 

 

Tabulka 47 - T-test pro hamstrings (pars medialis) PDK stojné fáze kroku při chůzi po rovině; HS 

VP – hamstrings (pars medialis) PDK skupiny probandů s valgozitou, HS KP – hamstrings (pars 

medialis) PDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  

vs. skup. 
2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

HS VP vs. 
HS KP 

7,405027 7,654880 -0,100531 8 0,922397 5 5 5,140122 

 
Skup. 1  

vs. skup. 
2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé 

vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

HS VP vs. 
HS KP 

2,112752 5,919019 0,113256 
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Tabulka 48 - T-test pro m. adductor magnus LDK stojné fáze kroku při chůzi po rovině; AM VL – 

m. adductor magnus LDK skupiny probandů s valgozitou, AM KL – m. adductor magnus LDK 

kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

AM VL vs. 
AM KL 

21,872
36 

21,65632 0,020806 8 0,983910 5 5 10,04555 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

AM VL vs. 
AM KL 

20,93172 4,341729 0,184032 

 

Tabulka 49 - T-test pro m. adductor magnus PDK stojné fáze kroku při chůzi po rovině; AM VP – 

m. adductor magnus PDK skupiny probandů s valgozitou, AM KP – m. adductor magnus PDK 

kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

AM VP vs. 
AM KP 

29,85191 13,12663 1,629058 8 0,141950 5 5 22,50550 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (Tabulka2) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

AM VP vs. 
AM KP 

4,532420 24,65568 0,008879 
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Tabulka 50 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC měřených 

během chůze do kopce; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu 

proband č. 2 MVC 10 kroků 
MVC % 

10 kroků 
Stoj. fáz. 

MVC % 
stoj. fáz. 

TA 
levá 444,30 123,304 27,75 117,795 26,51 

pravá 501,67 90,1519 17,97 96,1109 19,16 

VM 
levá 215,33 46,8087 21,74 28,1833 13,09 

pravá 261,00 39,0165 14,95 17,9655 6,88 

GA 
levá 546,67 75,7977 13,87 76,3259 13,96 

pravá 941,00 131,088 13,93 137,59 14,62 

HS 
levá 324,33 50,3902 15,54 50,8662 15,68 

pravá 370,67 51,2096 13,82 49,1271 13,25 

AM 
levá 194,33 56,7366 29,20 54,7601 28,18 

pravá 320,00 58,6037 18,31 54,4925 17,03 

TF 
levá 773,00 65,5342 8,48 59,5309 7,70 

pravá 482,33 40,5894 8,42 33,9535 7,04 

 

Tabulka 51 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC měřených 

během chůze do kopce; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu 

proband č. 3 MVC 10 kroků 
MVC % 

10 kroků 
Stoj. fáz. 

MVC % 
stoj. fáz. 

TA 
levá 729,67 103,11 14,13 94,5328 12,96 

pravá 641,67 72,2683 11,26 69,368 10,81 

VM 
levá 430,67 27,5844 6,40 13,7174 3,19 

pravá 389,33 21,9052 5,63 11,6749 3,00 

GA 
levá 319,67 61,141 19,13 84,1204 26,31 

pravá 263,00 73,2484 27,85 94,7388 36,02 

HS 
levá 288,78 45,7587 15,85 29,9492 10,37 

pravá 521,33 48,9359 9,39 30,3835 5,83 

AM 
levá 209,00 33,7662 16,16 30,9476 14,81 

pravá 262,00 28,2028 10,76 22,2442 8,49 

TF 
levá 1319,67 71,1746 5,39 88,7029 6,72 

pravá 1205,00 76,4061 6,34 75,1429 6,24 
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Tabulka 52 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC měřených 

během chůze do kopce; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu 

proband č. 4 MVC 10 kroků 
MVC % 

10 kroků 
Stoj. fáz. 

MVC % 
stoj. fáz. 

TA 
levá 649,67 96,8046 14,90 84,0578 12,94 

pravá 530,33 83,5216 15,75 76,5644 14,44 

VM 
levá 110,67 35,4744 32,05 16,5962 15,00 

pravá 199,67 35,7312 17,90 14,7304 7,38 

GA 
levá 198,00 51,7416 26,13 52,4744 26,50 

pravá 174,67 47,9108 27,43 48,7066 27,88 

HS 
levá 397,33 44,6243 11,23 31,7105 7,98 

pravá 648,00 50,7971 7,84 29,5237 4,56 

AM 
levá 127,67 35,2085 27,58 25,6735 20,11 

pravá 105,00 70,8785 67,50 60,4151 57,54 

TF 
levá 654,00 63,0626 9,64 61,9006 9,46 

pravá 672,00 55,8317 8,31 55,9671 8,33 

 

Tabulka 53 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC měřených 

během chůze do kopce; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu 

proband č. 5 MVC 10 kroků 
MVC % 

10 kroků 
Stoj. fáz. 

MVC % 
stoj. fáz. 

TA 
levá 192,00 54,6729 28,48 49,2631 25,66 

pravá 233,33 54,3929 23,31 60,9741 26,13 

VM 
levá 112,00 36,9111 32,96 12,4722 11,14 

pravá 93,00 30,1545 32,42 17,4534 18,77 

GA 
levá 67,67 28,3291 41,86 35,955 53,13 

pravá 65,67 32,906 50,11 35,6612 54,30 

HS 
levá 506,00 29,7822 5,89 18,2829 3,61 

pravá 276,67 45,2896 16,37 33,4725 12,10 

AM 
levá 58,00 25,7455 44,39 20,9178 36,07 

pravá 83,67 27,5672 32,95 26,3021 31,44 

TF 
levá 251,67 24,8345 9,87 21,013 8,35 

pravá 149,00 18,5573 12,45 17,5998 11,81 
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Tabulka 54 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC měřených 

během chůze do kopce; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu 

proband č. 6 MVC 10 kroků 
MVC % 

10 kroků 
Stoj. fáz. 

MVC % 
stoj. fáz. 

TA 
levá 321,00 63,5652 19,80 73,3229 22,84 

pravá 341,00 77,5828 22,75 97,6376 28,63 

VM 
levá 130,67 17,0709 13,06 7,2411 5,54 

pravá 191,67 22,4287 11,70 7,92988 4,14 

GA 
levá 295,33 50,7148 17,17 59,7148 20,22 

pravá 187,00 47,7759 25,55 56,8097 30,38 

HS 
levá 241,67 47,439 19,63 27,9617 11,57 

pravá 201,00 32,8056 16,32 21,261 10,58 

AM 
levá 31,67 21,3015 67,26 12,982 40,99 

pravá 41,67 14,7788 35,47 10,6215 25,49 

TF 
levá 253,33 22,0944 8,72 17,7939 7,02 

pravá 162,33 16,0827 9,91 11,8294 7,29 

 

Tabulka 55 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC měřených 

během chůze do kopce; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu 

proband č. 7 MVC 10 kroků 
MVC % 

10 kroků 
Stoj. fáz. 

MVC % 
stoj. fáz. 

TA 
levá 301,33 96,7852 32,12 89,8372 29,81 

pravá 211,67 81,3825 38,45 84,8339 40,08 

VM 
levá 151,00 28,6598 18,98 12,9851 8,60 

pravá 200,33 27,5625 13,76 13,0362 6,51 

GA 
levá 173,00 38,1127 22,03 45,3227 26,20 

pravá 140,00 30,2109 21,58 38,34 27,39 

HS 
levá 171,67 34,521 20,11 34,8196 20,28 

pravá 234,00 56,0176 23,94 57,3364 24,50 

AM 
levá 61,67 31,6094 51,26 27,2076 44,12 

pravá 61,67 26,237 42,54 22,8782 37,10 

TF 
levá 207,67 24,4495 11,77 23,2666 11,20 

pravá 337,00 33,8891 10,06 31,4591 9,34 
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Tabulka 56 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC měřených 

během chůze do kopce; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu 

proband č. 9 MVC 10 kroků 
MVC % 

10 kroků 
Stoj. fáz. 

MVC % 
stoj. fáz. 

TA 
levá 385,00 57,8504 15,03 57,8859 15,04 

pravá 425,67 71,0342 16,69 65,4048 15,37 

VM 
levá 276,33 30,841 11,16 12,7251 4,61 

pravá 261,33 33,0895 12,66 15,1202 5,79 

GA 
levá 182,67 37,6919 20,63 52,3727 28,67 

pravá 253,67 35,2867 13,91 49,8901 19,67 

HS 
levá 372,67 37,91 10,17 12,3234 3,31 

pravá 416,00 46,7727 11,24 21,7991 5,24 

AM 
levá 114,00 23,7199 20,81 19,7095 17,29 

pravá 119,67 24,3588 20,35 21,4276 17,91 

TF 
levá 622,33 29,6549 4,77 30,4875 4,90 

pravá 932,67 50,8084 5,45 39,9054 4,28 

 

Tabulka 57 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC měřených 

během chůze do kopce; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu 

proband č. 10 MVC 10 kroků 
MVC % 

10 kroků 
Stoj. fáz. 

MVC % 
stoj. fáz. 

TA 
levá 325,67 68,2879 20,97 62,7691 19,27 

pravá 371,67 66,6194 17,92 65,2848 17,57 

VM 
levá 116,67 22,5128 19,30 10,2295 8,77 

pravá 250,33 12,2199 4,88 6,8424 2,73 

GA 
levá 121,33 35,8098 29,51 39,6849 32,71 

pravá 124,33 35,4241 28,49 40,0227 32,19 

HS 
levá 422,00 45,8443 10,86 23,0276 5,46 

pravá 389,67 27,168 6,97 19,2718 4,95 

AM 
levá 40,00 18,9408 47,35 11,7432 29,36 

pravá 48,33 13,7525 28,46 9,27961 19,20 

TF 
levá 387,00 41,5039 10,72 22,0641 5,70 

pravá 251,33 21,2697 8,46 14,8771 5,92 
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Tabulka 58 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC měřených 

během chůze do kopce; TA – m. tibialis anterior, VM – m. vastus medialis, GA – m. gastrocnemius 

lateralis, HS – hamstrings (mediální část), AM – m. adductor magnus, TF – m. tensor fasciae latae, 

MVC – maximální volní kontrakce svalu 

proband č. 11 MVC 10 kroků 
MVC % 

10 kroků 
Stoj. fáz. 

MVC % 
stoj. fáz. 

TA 
levá 529,33 60,6787 11,46 55,9078 10,56 

pravá 357,33 53,404 14,95 47,8273 13,38 

VM 
levá 491,00 18,3842 3,74 6,75635 1,38 

pravá 435,00 19,4937 4,48 8,0514 1,85 

GA 
levá 450,33 36,8359 8,18 45,1143 10,02 

pravá 475,00 46,5559 9,80 62,1701 13,09 

HS 
levá 409,00 42,0297 10,28 21,256 5,20 

pravá 346,67 79,6456 22,97 43,0987 12,43 

AM 
levá 109,67 18,7393 17,09 15,4069 14,05 

pravá 110,00 16,3596 14,87 10,4247 9,48 

TF 
levá 1035,00 47,2011 4,56 36,8173 3,56 

pravá 1222,00 70,7142 5,79 29,0801 2,38 

 

Tabulka 59 - T-test pro m. gastrocnemius lateralis LDK při chůzi do kopce během 10 krokových 

cyklů; GA VL – m. gastrocnemius lateralis LDK skupiny probandů s valgozitou, GA KL – m. 

gastrocnemius lateralis LDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

GA VL 
vs. GA NL 

27,73337 13,48901 3,037934 8 0,016114 5 5 8,831825 

 
Skup. 1  

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé 

vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

GA VL 
vs. GA NL 

5,650188 2,443290 0,408082 
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Tabulka 60 - T-test pro m. gastrocnemius lateralis PDK při chůzi do kopce během 10 krokových 

cyklů; GA VP – m. gastrocnemius lateralis PDK skupiny probandů s valgozitou, GA KP – m. 

gastrocnemius lateralis PDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

GA VP 
vs. 

GA NP 
31,09195 13,84406 2,921257 8 0,019254 5 5 10,98618 

 
Skup. 1  

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé 

vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

GA VP 
vs. 

GA NP 
7,321607 2,251544 0,451151 

 

Tabulka 61 - T-test pro m. tibialis anterior LDK při chůzi do kopce během 10 krokových cyklů; TA 

VL – m. tibialis anterior LDK skupiny probandů s valgozitou, TA KL – m. tibialis anterior LDK 

kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

TA VL vs. 
TA NL 

22,11897 16,32496 1,156364 8 0,280894 5 5 8,025713 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

TA VL vs. 
TA NL 

7,817640 1,053940 0,960617 

 

Tabulka 62 - T-test pro m. tibialis anterior PDK při chůzi do kopce během 10 krokových cyklů; TA 

VP – m. tibialis anterior PDK skupiny probandů s valgozitou, TA KP – m. tibialis anterior PDK 

kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

TA VP vs. 
TA NP 

21,33905 17,55493 0,772153 8 0,462222 5 5 10,50055 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

TA VP vs. 
TA NP 

3,134428 11,22296 0,037970 
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Tabulka 63 - T-test pro m. vastus medialis LDK při chůzi do kopce během 10 krokových cyklů; VM 

VL – m. vastus medialis LDK skupiny probandů s valgozitou, VM KL – m. vastus medialis LDK 

kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

VM VL vs. 
VM NL 

21,93834 10,77151 1,888017 8 0,095718 5 5 10,96295 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

VM VL vs. 
VM NL 

7,397624 2,196192 0,464827 

 

Tabulka 64 - T-test pro m. vastus medialis PDK při chůzi do kopce během 10 krokových cyklů; VM 

VP – m. vastus medialis PDK skupiny probandů s valgozitou, VM KP – m. vastus medialis PDK 

kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

VM VP vs. 
VM NP 

14,91715 10,51809 0,824907 8 0,433331 5 5 11,22207 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

VM VP vs. 
VM NP 

4,032214 7,745667 0,072465 

 

Tabulka 65 - T-test pro hamstrings (pars medialis) LDK při chůzi do kopce během 10 krokových 

cyklů; HS VL – hamstrings (pars medialis) LDK skupiny probandů s valgozitou, HS KL – 

hamstrings (pars medialis) LDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

HS VL vs. 
HS NL 

12,78698 11,65329 0,302698 8 0,769841 5 5 5,401671 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

HS VL vs. 
HS NL 

6,399752 1,403686 0,750451 
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Tabulka 66 - T-test pro hamstrings (pars medialis) PDK při chůzi do kopce během 10 krokových 

cyklů; HS VP – hamstrings (pars medialis) PDK skupiny probandů s valgozitou, HS KP – 

hamstrings (pars medialis) PDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

HS VP vs. 
HS NP 

12,90131 14,59090 -0,417233 8 0,687480 5 5 7,193696 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

HS VP vs. 
HS NP 

5,499457 1,711058 0,615600 

 

Tabulka 67 - T-test pro m. adductor magnus LDK při chůzi do kopce během 10 krokových cyklů; 

AM VL – m. adductor magnus LDK skupiny probandů s valgozitou, AM KL – m. adductor 

magnus LDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

AM VL vs. 
AM NL 

37,34607 28,31342 0,733516 8 0,484182 5 5 14,89658 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

AM VL vs. 
AM NL 

23,15786 2,416703 0,413683 

 

Tabulka 68 - T-test pro m. adductor magnus PDK při chůzi do kopce během 10 krokových cyklů; 

AM VP – m. adductor magnus PDK skupiny probandů s valgozitou, AM KP – m. adductor magnus 

PDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

AM VP vs. 
AM NP 

36,44298 21,06293 1,532713 8 0,163886 5 5 20,84093 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

AM VP vs. 
AM NP 

8,313461 6,284497 0,102723 
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Tabulka 69 - T-test pro m. tensor fasciae latae LDK při chůzi do kopce během 10 krokových cyklů; 

TF VL – m. tensor fasciae latae LDK skupiny probandů s valgozitou, TF KL – m. tensor fasciae 

latae LDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

TF VL vs. 
TF NL 

9,480323 5,982908 2,266011 8 0,053221 5 5 2,433377 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

TF VL vs. 
TF NL 

2,447336 1,011506 0,991420 

 

Tabulka 70 - T-test pro m. tensor fasciae latae PDK při chůzi do kopce během 10 krokových cyklů; 

TF VP – m. tensor fasciae latae PDK skupiny probandů s valgozitou, TF KP – m. tensor fasciae 

latae PDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

TF VP vs. 
TF NP 

9,124516 6,952554 1,568365 8 0,155433 5 5 2,280923 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

TF VP vs. 
TF NP 

2,094404 1,186042 0,872652 

 

Tabulka 71 - T-test pro m. tibialis anterior LDK stojné fáze kroku při chůzi do kopce; TA VL – m. 

tibialis anterior LDK skupiny probandů s valgozitou, TA KL – m. tibialis anterior LDK kontrolní 

skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

TA VL vs. 
TA NL 

20,12787 16,24245 0,768942 8 0,464022 5 5 7,553996 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

TA VL vs. 
TA NL 

8,402281 1,237203 0,841556 
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Tabulka 72 - T-test pro m. tibialis anterior PDK stojné fáze kroku při chůzi do kopce; TA VP – m. 

tibialis anterior PDK skupiny probandů s valgozitou, TA KP – m. tibialis anterior PDK kontrolní 

skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

TA VP vs. 
TA NP 

21,80469 17,80510 0,667225 8 0,523404 5 5 11,68096 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

TA VP vs. 
TA NP 

6,573960 3,157207 0,291500 

 

Tabulka 73 - T-test pro m. vastus medialis LDK stojné fáze kroku při chůzi do kopce; VM VL – m. 

vastus medialis LDK skupiny probandů s valgozitou, VM KL – m. vastus medialis LDK kontrolní 

skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

VM VL vs. 
VM NL 

9,336887 5,369704 1,402927 8 0,198236 5 5 4,300437 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

VM VL vs. 
VM NL 

4,635539 1,161918 0,887867 

 

Tabulka 74 - T-test pro m. vastus medialis PDK stojné fáze kroku při chůzi do kopce; VM VP – m. 

vastus medialis PDK skupiny probandů s valgozitou, VM KP – m. vastus medialis PDK kontrolní 

skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

VM VP vs. 
VM NP 

7,676780 4,570585 1,020415 8 0,337395 5 5 6,534028 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

VM VP vs. 
VM NP 

1,907277 11,73639 0,035052 
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Tabulka 75 - T-test pro m. gastrocnemius lateralis LDK stojné fáze kroku při chůzi do kopce; GA 

VL – m. gastrocnemius lateralis LDK skupiny probandů s valgozitou, GA KL – m. gastrocnemius 

lateralis LDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

GA VL 
vs. GA KL 

32,97123 16,35391 2,616534 8 0,030816 5 5 11,60379 

 
Skup. 1  

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé 

vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

GA VL 
vs. GA KL 

8,186633 2,009043 0,515849 

 

Tabulka 76 - T-test pro m. gastrocnemius lateralis PDK stojné fáze kroku při chůzi do kopce; GA 

VP – m. gastrocnemius lateralis PDK skupiny probandů s valgozitou, GA KP – m. gastrocnemius 

lateralis PDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

GA VP 
vs. 

GA KP 
35,55747 17,12292 2,953394 8 0,018330 5 5 11,05233 

 
Skup. 1  

vs. 
skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé 

vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

GA VP 
vs. 

GA KP 
8,523348 1,681462 0,627000 

 

Tabulka 77 - T-test pro hamstrings (pars medialis) LDK stojné fáze kroku při chůzi do kopce; HS 

VL – hamstrings (pars medialis) LDK skupiny probandů s valgozitou, HS KL – hamstrings (pars 

medialis) LDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

HS VL vs. 
HS NL 

9,540941 7,578562 0,502101 8 0,629122 5 5 6,525525 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

HS VL vs. 
HS NL 

5,813164 1,260102 0,828136 
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Tabulka 78 - T-test pro hamstrings (pars medialis) PDK stojné fáze kroku při chůzi do kopce; HS 

VP – hamstrings (pars medialis) PDK skupiny probandů s valgozitou, HS KP – hamstrings (pars 

medialis) PDK kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

HS VP vs. 
HS NP 

10,38619 9,487176 0,217629 8 0,833166 5 5 8,464243 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

HS VP vs. 
HS NP 

3,698726 5,236871 0,137760 

 

Tabulka 79 - T-test pro m. adductor magnus LDK stojné fáze kroku při chůzi do kopce; AM VL – 

m. adductor magnus LDK skupiny probandů s valgozitou, AM KL – m. adductor magnus LDK 

kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

AM VL vs. 
AM NL 

28,89159 21,63928 0,918287 8 0,385318 5 5 11,82175 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

AM VL vs. 
AM NL 

13,11909 1,231529 0,844928 

 

Tabulka 80 - T-test pro m. adductor magnus PDK stojné fáze kroku při chůzi do kopce; AM VP – 

m. adductor magnus PDK skupiny probandů s valgozitou, AM KP – m. adductor magnus PDK 

kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

AM VP vs. 
AM NP 

30,75243 17,38708 1,535130 8 0,163300 5 5 18,62299 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

AM VP vs. 
AM NP 

5,673206 10,77560 0,040820 
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Tabulka 81 - T-test pro m. tensor fasciae latae LDK stojné fáze kroku při chůzi do kopce; TF VL – 

m. tensor fasciae latae LDK skupiny probandů s valgozitou, TF KL – m. tensor fasciae latae LDK 

kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

TF VL vs. 
TF NL 

8,288181 5,400049 2,244509 8 0,055037 5 5 2,181423 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

TF VL vs. 
TF NL 

1,876188 1,351846 0,777268 

 

Tabulka 82 - T-test pro m. tensor fasciae latae PDK stojné fáze kroku při chůzi do kopce; TF VP – 

m. tensor fasciae latae PDK skupiny probandů s valgozitou, TF KP – m. tensor fasciae latae PDK 

kontrolní skupiny probandů, p – statistická odchylka 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako nezávislé vzorky 

Průměr 
skup. 1 

Průměr 
skup. 2 

Hodnota t sv p 
Poč.plat. 
skup. 1 

Poč.plat. 
skup. 2 

Sm.odch. 
skup. 1 

TF VP vs. 
TF NP 

8,326141 5,598822 1,874213 8 0,097772 5 5 2,415077 

 
Skup. 1  vs. 

skup. 2 

T-test pro nezávislé vzorky (tab 2 stance) 
Pozn.: Proměnné byly brány jako 

nezávislé vzorky 

Sm.odch. 
skup. 2 

F-poměr 
Rozptyly 

p 
Rozptyly 

TF VP vs. 
TF NP 

2,180632 1,226584 0,847883 
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Příloha č. 4 – Seznam tabulek 

Tabulka 1 - velikosti IMD jednotlivých probandů z každé skupiny a jejich porovnání 

Tabulka 2 - hodnoty T-F úhlu každého probanda měřené pomocí metody Čulíka a 

Maříka (2002) 

Tabulka 3 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC 

jako normalizované hodnoty 

Tabulka 4 – normalizované hodnoty prům. amplitudy k MVC během 10 kroků u 

valgózní skupiny 

Tabulka 5 - normalizované hodnoty prům. amplitudy k MVC během 10 kroků u 

kontrolní skupiny 

Tabulka 6 – Souhrn výsledků T-testu pro 10 krokových cyklů v rámci chůze po rovině 

Tabulka 7 - normalizované hodnoty prům. amplitudy k MVC během stoj. fáze u 

valgózní skupiny 

Tabulka 8 - normalizované hodnoty prům. amplitudy k MVC během stoj. fáze u 

kontrolní skupiny 

Tabulka 9 - Souhrn výsledků T-testu pro stojnou fázi kroku během deseti krokových 

cyklů v rámci chůze po rovině 

Tabulka 10 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC 

měřených během chůze do kopce 

Tabulka 11 – norm. hodnoty prům. amplitudy k MVC během 10 kroků chůze do kopce 

u valg. sk. 

Tabulka 12 - norm. hodnoty prům. amplitudy k MVC během 10 kroků chůze do kopce u 

norm. sk. 

Tabulka 13 - Souhrn výsledků T-testu pro 10 krokových cyklů v rámci chůze do kopce 

Tabulka 14 - norm. hodnoty prům. amplitudy k MVC během stoj. fáze chůze do kopce 

u valg. sk. 
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Tabulka 15 - norm. hodnoty prům. amplitudy k MVC během stoj. fáze chůze do kopce 

u norm. sk. 

Tabulka 16 - Souhrn výsledků T-testu pro stojnou fázi kroku během deseti krokových 

cyklů v rámci chůze do kopce 

Tabulka 17 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC 

jako normalizované hodnoty 

Tabulka 18 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC 

jako normalizované hodnoty 

Tabulka 19 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC 

jako normalizované hodnoty 

Tabulka 20 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC 

jako normalizované hodnoty 

Tabulka 21 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC 

jako normalizované hodnoty 

Tabulka 22 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC 

jako normalizované hodnoty 

Tabulka 23 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC 

jako normalizované hodnoty 

Tabulka 24 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC 

jako normalizované hodnoty 

Tabulka 25 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC 

jako normalizované hodnoty 

Tabulka 26 – T-test pro m. gastrocnemius lateralis LDK při chůzi po rovině během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 27 - T-test pro m. gastrocnemius lateralis PDK při chůzi po rovině během 10 

krokových cyklů 
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Tabulka 28 - T-test pro m. tensor fasciae latae LDK při chůzi po rovině během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 29 - T-test pro m. tensor fasciae latae PDK při chůzi po rovině během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 30 - T-test pro m. tibialis anterior LDK při chůzi po rovině během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 31 - T-test pro m. tibialis anterior PDK při chůzi po rovině během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 32 - T-test pro m. vastus medialis LDK při chůzi po rovině během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 33 - T-test pro m. vastus medialis PDK při chůzi po rovině během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 34 - T-test pro hamstrings (pars medialis) LDK při chůzi po rovině během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 35 - T-test pro hamstrings (pars medialis) PDK při chůzi po rovině během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 36 - T-test pro m. adductor magnus LDK při chůzi po rovině během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 37 - T-test pro m. adductor magnus PDK při chůzi po rovině během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 38 - T-test pro m. tibialis anterior LDK stojné fáze kroku při chůzi po rovině 

Tabulka 39 - T-test pro m. tibialis anterior PDK stojné fáze kroku při chůzi po rovině 

Tabulka 40 - T-test pro m. vastus medialis LDK stojné fáze kroku při chůzi po rovině 

Tabulka 41 - T-test pro m. vastus medialis PDK stojné fáze kroku při chůzi po rovině 

Tabulka 42 - T-test pro m. gastrocnemius lateralis LDK stojné fáze kroku při chůzi po 

rovině 
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Tabulka 43 - T-test pro m. gastrocnemius lateralis PDK stojné fáze kroku při chůzi po 

rovině 

Tabulka 44 - T-test pro m. tensor fasciae latae LDK stojné fáze kroku při chůzi po 

rovině 

Tabulka 45 - T-test pro m. tensor fasciae latae PDK stojné fáze kroku při chůzi po 

rovině 

Tabulka 46 - T-test pro hamstrings (pars medialis) PDK stojné fáze kroku při chůzi po 

rovině 

Tabulka 47 - T-test pro hamstrings (pars medialis) PDK stojné fáze kroku při chůzi po 

rovině 

Tabulka 48 - T-test pro m. adductor magnus LDK stojné fáze kroku při chůzi po rovině 

Tabulka 49 - T-test pro m. adductor magnus PDK stojné fáze kroku při chůzi po 

roviněTabulka 50 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % 

MVC měřených během chůze do kopce 

Tabulka 51 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC 

měřených během chůze do kopce 

Tabulka 52 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC 

měřených během chůze do kopce 

Tabulka 53 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC 

měřených během chůze do kopce 

Tabulka 54 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC 

měřených během chůze do kopce 

Tabulka 55 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC 

měřených během chůze do kopce 

Tabulka 56 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC 

měřených během chůze do kopce 
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Tabulka 57 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC 

měřených během chůze do kopce 

Tabulka 58 - hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých svalů vyjádřených v % MVC 

měřených během chůze do kopce 

Tabulka 59 - T-test pro m. gastrocnemius lateralis LDK při chůzi do kopce během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 60 - T-test pro m. gastrocnemius lateralis PDK při chůzi do kopce během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 61 - T-test pro m. tibialis anterior LDK při chůzi do kopce během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 62 - T-test pro m. tibialis anterior PDK při chůzi do kopce během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 63 - T-test pro m. vastus medialis LDK při chůzi do kopce během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 64 - T-test pro m. vastus medialis PDK při chůzi do kopce během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 65 - T-test pro hamstrings (pars medialis) LDK při chůzi do kopce během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 66 - T-test pro hamstrings (pars medialis) PDK při chůzi do kopce během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 67 - T-test pro m. adductor magnus LDK při chůzi do kopce během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 68 - T-test pro m. adductor magnus PDK při chůzi do kopce během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 69 - T-test pro m. tensor fasciae latae LDK při chůzi do kopce během 10 

krokových cyklů 
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Tabulka 70 - T-test pro m. tensor fasciae latae PDK při chůzi do kopce během 10 

krokových cyklů 

Tabulka 71 - T-test pro m. tibialis anterior LDK stojné fáze kroku při chůzi do kopce 

Tabulka 72 - T-test pro m. tibialis anterior PDK stojné fáze kroku při chůzi do kopce 

Tabulka 73 - T-test pro m. vastus medialis LDK stojné fáze kroku při chůzi do kopce 

Tabulka 74 - T-test pro m. vastus medialis PDK stojné fáze kroku při chůzi do 

kopceTabulka 75 - T-test pro m. gastrocnemius lateralis LDK stojné fáze kroku při 

chůzi do kopce 

Tabulka 76 - T-test pro m. gastrocnemius lateralis PDK stojné fáze kroku při chůzi do 

kopce 

Tabulka 77 - T-test pro hamstrings (pars medialis) LDK stojné fáze kroku při chůzi do 

kopce 

Tabulka 78 - T-test pro hamstrings (pars medialis) PDK stojné fáze kroku při chůzi do 

kopce 

Tabulka 79 - T-test pro m. adductor magnus LDK stojné fáze kroku při chůzi do 

kopceTabulka 80 - T-test pro m. adductor magnus PDK stojné fáze kroku při chůzi do 

kopce 

Tabulka 81 - T-test pro m. tensor fasciae latae LDK stojné fáze kroku při chůzi do 

kopce 

Tabulka 82 - T-test pro m. tensor fasciae latae PDK stojné fáze kroku při chůzi do 

kopce 

 



105 

 

Příloha č. 5 – Seznam obrázků 

Obrázek 1 - meachanická a anatomická osa DK (Pickering, Armstrong, 2012) 

Obrázek 2 - graf vývoje T-F úhlu v průběhu věku dítěte (Salenius a Vanka, 1975) 

Obrázek 3 - mechanismus vzniku zvýšené valgozity kolenních kloubů podle Helfeta 

(1982) 

Obrázek 4 – antropometrická metoda měření T-F úhlu podle Čulíka a Maříka (2002) 

Obrázek 5 - schéma působení ortézy pro korekci osových deformit ve frontální rovině 

(Kolář, 2009) 

Obrázek 6 - chůze, jednotlivé fáze krokového cyklu (Pitassi, 2012) 

Obrázek 7 - timing svalů DK při chůzi člověka po rovině (Tao et. al., 2012) 

Obrázek 8 a 9 – proband s valgozitou kolenních kloubů (vlevo) a proband bez valgozity 

(vpravo) 

Obrázek 9 - názorné umístění elektrod na probandovi 

Obrázek 10 - chůze na běžícím páse po rovině 

Obrázek 11 - anaylýza naměřených dat v programu MyoResearch XP Master Edition 
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Příloha č. 6 – Seznam grafů 

Graf 1 – aritmetický průměr normalizovaných hodnot prům. amplitud svalů všech prob. 

skupin 

Graf 2 - aritmetický průměr norm. hodnot prům. amplitud svalů všech prob. skupin stoj. 

fáze 

Graf 3 - aritmetický průměr norm. hodnot prům. amplitud svalů všech prob. skupin – 

kopec 

Graf 4 - aritmetický průměr norm. hodnot prům. amplitud svalů všech prob. skupin – 

kopec 

 


