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Abstrakt 
Název:     Hodnocení posturální stability u rychlostních kajakářů.  
Cíle:  Cílem této diplomové práce je porovnání úrovně dynamické posturální 

stability u rychlostních kajakářů se zdravou, vrcholově nesportující populací 

na přístroji NeuroCom SMART EquiTest.  
Metody:  Tato práce je kvantitativní observační studií. Zúčastnilo se jí 24 rychlostních 

kajakářů (experimentální skupina) a 40 jedinců (kontrolní skupina), kteří 

neprovozují žádný sport na vrcholové úrovni. Dynamická posturální stabilita 

byla měřena pomocí počítačové posturografie s použitím přístroje 

NeuroCom SMART EquiTest v Laboratoři aplikované kineziologie Katedry 

fyzioterapie UK FTVS. Každý proband byl změřen jednou v 7 po sobě 

jdoucích testech – Sensory Organization Test, Motor Control Test, 
Adaptation Test, Limits of Stability, Rythmic Weight Shift, Weight Bearing 
Squat, Unilateral Stance. Data byla zaznamenána a zpracována pomocí 

programu NeuroCom Balance Manager Software a následně převedena do 
programu Microsoft Excel 365. Data pak byla statisticky vyhodnocena 
pomocí Shapiro – Wilk testu, Mann – Whitneyho testu, párového T – testu 
a Cohenova d. 

Výsledky: Vzhledem k nízkému počtu statisticky významných rozdílů mezi skupinami 

nelze říct, že by rychlostní kajakáři měli lepší nebo horší posturální stabilitu 

oproti běžné, nesportující populaci. Statisticky významný rozdíl byl nalezen 

u 10 parametrů z celkově 46 hodnocených. Z nich 3 ve prospěch 

experimentální skupiny (ADT Toes UP p=0,01, Toes Down p=0,004; RWS 
DCL S-LR p=0,03) a 7 ve prospěch skupiny kontrolní (SOT – COND1 
p=0,02, COND4 p=0,0002, COMP p=0,02, VIZ p=0,002; LOS – EPE 
p=0,01, MXE p=0,01; UNI – PDK Eyes open p=0,02). Celkově byla 

experimentální skupina lepší v 22 (48 %) hodnocených parametrech, 

kontrolní v 24 (52 %). 
Klíčová slova: dynamická posturální stabilita, rychlostní kanoistika, kajak, NeuroCom 
Smart EquiTest 
 



  

Abstract 
Title:            Evaluation of postural stability of sprint kayak athletes. 
Objectives: The aim of this thesis is to compare the level of thy dynamic postural 

stability of sprint kayakers with healthy population, which don´t do any 

sport regularly with computerized posturography on the NeuroCom 
SMART EquiTest device. 

Methods:  It is quantitative cross-sectional study. 24 sprint kayakers (experimental 
group) participated in this study and 40 individuals (control group), which 
don´t do any sport on competitive level. The dynamic postural stability 
was evaluated with computerized posturography on the NeuroCom 
SMART EquiTest device in the Laboratory of Applied Kinesiology at the 
Department of Physiotherapy in Charles University Faculty of Physical 
Education and Sport. Every participant was tested once in all seven tests - 
– Sensory Organization Test, Motor Control Test, Adaptation Test, Limits 
of Stability, Rythmic Weight Shift, Weight Bearing Squat, Unilateral 
Stance. Data was recorded and processed by the NeuroCom Balance 
Manager Software and then converted into Microsoft Excel 365 programe. 
Data was statistically analysed by Shapiro – Wilk test, Mann – Whitney 
test, Pair t – test and Cohen´s d. 

Results:       Due to low number of statistically significant differences, we couldn´t say 

that sprint kayakers have better or worse dynamic postural stability then 
normal population. The statistically significant difference was found in 
10 parametrs of 46 evaluated. Three of them was in favor of experimental 
group (ADT Toes UP p=0,01, Toes Down p=0,004; RWS DCL S-LR 
p=0,03) and 7 of them was in favor of control group (SOT – COND1 
p=0,02, COND4 p=0,0002, COMP p=0,02, VIZ p=0,002; LOS – EPE 
p=0,01, MXE p=0,01; UNI – PDK eyes open p=0,02). In comparison of all 
parameters together, experimental group was better in 22 evaluated 
parametrs (48 %) and control group in 24 (52 %). 

Keywords:  the dynamic postural stability, canoe sprint, kayak, NeuroCom Smart 
EquiTest 
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1 Úvod 
 Rychlostní kanoistika je tradičním olympijským sportem. Má dvě základní 

disciplíny – kánoe a kajak, kdy každá se následně dělí na mnoho kategorií dle počtu 

závodníků v lodi a dle délky tratě. V posledních 30 letech prošla významným vývojem, 
došlo k inovaci vybavení, změnil se tvar lodí i pádel a materiály, z kterých jsou 
vyráběny. Tím se snížil odpor vodního prostředí a došlo k celkovému zefektivnění 

pádlování, je dosahováno rychlejších závodních časů a lepších výkonů.  
 Z důvodu velmi nestabilních lodí je u rychlostních kajakářů zásadní vysoká 

úroveň posturální stability, a to nejen pro samotné udržení v lodi, ale také pro co 

nejlepší a nejefektivnější technické provedení záběru. Jedná se především o aerobní 

sport, avšak pro vysokou výkonnost je významná i velmi dobrá anaerobní výkonnost.  
 Rychlostní kanoistika nepřináší mnoho zdravotních rizik. Naprostá většina 

zranění jsou zranění z přetížení, případně jen drobné zranění horních končetin. 

Nejčastěji postiženým segmentem je ramenní kloub. Přes ramenní kloub jsou přes další 

segmenty celého těla přenášeny hnací síly pohánějící loď produkované pádlem. Pro 

rychlostní kanoisty a kajakáře je proto důležitá dostatečná kompenzace a svalová 

regenerace, která i ve vrcholovém sportu není dostatečně dodržována. 
 Ve své diplomové práci se zabývám dynamickou posturální stabilitou 
u rychlostních kajakářů. Při jízdě na kajaku je kajakář neustále vystaven riziku 

převrhnutí do vody. Z důvodu nutnosti neustálého „držení stability“ a vyvažování, 

někdy i v náročných okolních podmínkách (například vlivem silného větru), musí být 

posturální stabilizační systémy při jízdě neustále aktivní. Lze tedy předpokládat, že 

kajakáři mají vysokou úroveň především dynamické složky posturální stability. 
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2 Teoretická východiska 
2. 1 Rychlostní kanoistika 
 Rychlostní kanoistika je sport provozovaný na stojaté, případně na klidné 

tekoucí vodě. Jejím hlavním cílem je projet stanovenou trať v nejkratším možném čase. 
Spadá pod kanoistiku, mezi jejíž další sporty patří slalom na divoké vodě, sjezd na 

divoké vodě, kanoe polo, dračí lodě, seakayak, rodeo a akrobacie a kvadriatlon. 
Všechny sporty se sdružují pod nejvyšší mezinárodní organizaci, kterou je International 

Canoe Federation. Pod ní dále spadá evropská organizace – European Canoe Asociation 
a jednotlivé organizace působící na národních úrovních. V České republice je to Český 

svaz kanoistiky. (Vávra, 2013; Kračmar, Bílý a Novotný, 1998; Szanto, 2011)  
V rychlostní kanoistice lze závodit na 2 základních druzích lodí – na kánoi (dle 

mezinárodních pravidel značeno „C“) nebo kajaku (značeno „K“). Oficiální 

mezinárodní značení lodí a kategorií je pak C1, C2, C4 a K1, K2, K4, kdy číslo 

označuje počet závodníků v lodi. Zprvu byla kánoe ryze mužskou disciplínou, na 

programu Mistrovství světa se kanoistické disciplíny žen objevily až v roce 2010.  Dále 

je možné rychlostní kanoistiku rozdělit na krátké tratě, dlouhé tratě a maraton. Mezi 

krátké tratě patří závody na vzdálenosti 200 m, 500 m a 1000 m. Při krátkých tratí se 

závodí v 9 drahách vyznačenými bójemi a startuje se ze startovacího zařízení. 

V 1 závodě může proto startovat maximálně 9 lodí a závodí se systémem rozjížděk, 

semifinálí a finálí. Ty se následně rozdělují na finále A, rozhodující o konečné pozici od 

1. do 9. místa, finále B, rozhodující o 10. až 18. místě, finále C a dále, dle počtu 

přihlášených závodníků k startu. Při dlouhých tratích a maratonu startují všechny 

závodní lodě  společně ze speciálního startovacího zařízení a závod probíhá v okruzích, 

kdy jsou bójemi vyznačeny pouze obrátky. Tyto závody probíhají pouze v kategoriích 

C1, C2, K1 a K2. Dlouhé tratě mají vzdálenost 5000 m, u maratonu nejsou dány přesné 

vzdálenosti. Dle mezinárodních pravidel musí mít trať pro muže minimálně 20 km, 

u žen to je pak minimálně 15 km. Ve skutečnosti jsou ale tratě kanoistického maratonu 

delší, kajakáři muži jezdí trať dlouhou až 30 – 36 km, kanoisté muži a kajakářky mezi 

25 a 30 km a kanoistky ženy 15 – 20 km. Součástí každého kola v kanoistickém 

maratonu je i úsek zvaný „přeběh“, kdy každý závodník musí v místě tomu určené 

vylézt a přenést svou loď ve vymezeném úseku po břehu. (Boháč et al., 2005; Vávra, 

2013; Kračmar, Bílý a Novotný, 1998) 



13  

Vybavení využívané při rychlostní kanoistice 
K vybavení v rychlostní kanoistice patří loď a pádlo. Ty se u kánoe a kajaku liší. 

Kanoisté v kánoi klečí na jednom koleni, stehno svírá s lýtkem 90° a noha je opřena 
o zápěrku. Druhá noha je před tělem, je mírně pokrčena a je přibližně v jedné ose 

s klečícím kolenem. Pádlují jednolistým pádlem, kterým se loď řídí. Kajakáři v lodi sedí 

a pádlují pádlem dvoulistým. Mají pokrčené dolní končetiny a nohy jsou opřené 

o tzv. příčku, pomocí níž ovládají kormidlo umístěné v zadní části lodi. (Kračmar, Bílý 
a Novotný, 1998) 
2. 1. 1 Historie rychlostní kanoistiky 

Historie kanoistiky šahá do doby více než 6000 let před naším letopočtem a její 

význam se v průběhu let výrazně měnil. Z počátku byla kánoe využívána především pro 

válečné účely, lov a transport. Od 19. století se kanoistika provozovala více pro 
rekreační a sportovní účely. (Szanto, 2011; Kračmar, Bílý a Novotný, 1998) 
Kanoistika jako sport 

První kanoistické kluby a organizace se začaly formovat v druhé polovině 

19. století. V Evropě byl založen první kanoistický klub v Budapešti v roce 1862, 
v USA pak New York Canoe Club v roce 1870. Postupně začaly především v Evropě 

a Severní Americe vznikat další kanoistické kluby, které začaly organizovat závody. Na 

začátku 20. století, se vznikem mnoha nejen regionálních klubů, ale i národních 

kanoistických organizací bylo potřeba ustanovení nadnárodní organizace pro nastolení 
jednotných pravidel a organizování mezinárodních závodů. Ta vznikla v Kodani v roce 
1924, kde se na mezinárodním summitu sešli zástupci národních federací Rakouska, 

Dánska, Německa a Švédska a nesla název Internationalia Reprasentantskapet for 

Kanotidrott (IRK). Zde byly ustanoveny základní pravidla pro organizování závodů 

(například maximální délka single kajaku: 520 cm platí i dnes). Na základech IRK, 
která se více zaměřovala na celkovou propagaci a osvětu kanoistiky a zanikla během 

II. světové války, vznikla v roce 1946 International Canoe Federation, organizace, 
jejímž hlavním cílem bylo organizování mezinárodních závodů s danými a jednotnými 

pravidly. (Szanto, 2011; Vesper, 1984; Kračmar, Bílý a Novotný, 1998) 
Tak jako ve světě, i v Českých zemích vznikalo na konci 19. a začátku 20. století 

mnoho kanoistických i veslařských klubů. První zastřešující organizací byl Svaz 

kanoistů království Českého, založený 29. listopadu 1913. Po 1. světové válce, v roce 
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1925 vznikl Český svaz kanoistů a stal se 5. členem organizace IRK. O významnosti 
kanoistiky v Československu a jejich činitelů svědčí fakt, že Praha se stala hostitelem 

prvního významného mezinárodního závodu, mistrovství Evropy v roce 1933. (Szanto, 
2011; Fůrová, 2017) 
Rychlostní kanoistika a Olympijské hry 

Celkový úspěch Mistrovství Evropy v Praze roku 1933 přispěl k zařazení 

rychlostní kanoistiky do programu Olympijských her v roce 1936. Snaha o její zařazení 

byly již u předešlých Olympijských her, ale kvůli nízkému počtu národních 

kanoistických organizací bylo dřívější zařazení zamítnuto. (Kračmar, Bílý a Novotný, 

1998; Fůrová, 2017) 
Kanoistický program Olympijských her se v průběhu let výrazně měnil a vyvíjel. 

Z počátku se závodilo jen v mužských kategoriích K1, K2, C1 a C2 na 1000 a 10000 m. 

Ženy poprvé závodily na OH v roce 1948, kde měly pouze jednu kategorii, kterou byla 
K1 500 m. Kategorie K1, K2, C1 a C2 mužů na 1000 m a K1 500 m žen zůstaly 

v Olympijském programu dodnes. K nim byly přidávány další kategorie, například 

od roku 1964 byla přidána kategorie K4 1000 m, která se stala úspěšnou pro posádku 

České Republiky při 2 posledních OH, kde obsadila 2., respektive 3. místo. Jednou 

z největších změn dostal Olympijský program rychlostní kanoistiky pro OH 2020 
v Tokiu, kdy byly přidány kategorie C1 200 m a C2 500 m žen a došlo k vyrovnání 

počtu mužských a ženských disciplín. Zařazení kategorií během jednotlivých 

Olympijských her ukazuje následující tabulka. (McKenzie a Berglund, 2019) 
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Obrázek č. 1 Disciplíny rychlostní kanoistiky v Olympijském programu (McKenzie, Berglund, 2019) 
2. 1. 2 Fyziologické aspekty rychlostní kanoistiky 

Kvůli rozdílnosti délky tratí, na kterých se na kajaku závodí, je stavba těla atletů 

velmi různorodá.  Časy závodů se v kategorii K1 pohybují od 33 sekund (200 m), přes 

95,6 sekund u 500 m dlouhé tratě a 202 sekund u tratě 1 km až po 18 minut u tratě 5 km 
a přibližně 2 hodiny trvající kanoistický maraton.  

Pro nejlepší výkon jsou v rychlostní kanoistice důležité maximální metabolické 
kapacity (aerobní a anaerobní) a co nejekonomičtější lokomoce jízdy (správná 

technika). Oba metabolické systémy, aerobní (oxidativní fosforylace) a anaerobní 

(kreatinkináza a anaerobní glykolýza) jsou v průběhu výkonu různě procentuálně 

zastoupeny dle délky tratě. Vrcholoví kajakáři tak musí mít na vysoké úrovni jak 

aerobní, tak anaerobní kapacitu. U trati 200 m je zastoupen více anaerobní metabolismu, 
od trati 500 m převládá metabolismus aerobní, který je procentuálně více zastoupen 

s prodlužující se tratí a delším trváním výkonu. Proto se rychlostní kajakáři, tak jako 

v jiných individuálních sportech s více disciplínami, specializují pouze na jednu trať, 

případně na kombinaci tratí co nejpodobnějších. V průměru je na trati 200 m 
procentuální zastoupení aerobního metabolismu mezi 37 % a 40 % a anaerobního 
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metabolismu přibližně 60 – 63 %, u tratě 500m je využit aerobní metabolismus mezi 

60 – 70 % a anaerobní přibližně z 30 – 40 %, u tratě 1000m je pak využití aerobního 

metabolismu vyšší, mezi 80 – 85 %. Při maximálním výkonu, tedy při závodním tempu, 
se vždy nejdříve energie pro výkon získává z kreatinfosfátu, přibližně po 10 sekundách 

začne převládat glykolýza a přibližně po 60 sekundách jsou energetické zásoby 

zajišťovány oxidativní fosforylací, tedy aerobním metabolismem. Součástí závodu je 

zpravidla i závěrečný sprint, kdy se opět významně zvyšuje podíl metabolismu 

anaerobního. (Garrett a Kirkendall, 2000) 
Aerobní výkonnost rychlostních kajakářů  

Aerobní výkonnost lze vyjádřit pomocí VO2 max neboli maximální využití 

kyslíku. Hodnota VO2 max vyjadřuje spotřebovaný kyslík v mililitrech na kilogram 
tělesné hmotnosti za minutu. Obecně mají kajakáři nižší hodnoty VO2 max oproti jiným 

vytrvalostním sportům, jako je cyklistika nebo dálkový běh. V průměru se u elitních 

závodníků hodnoty pohybují kolem 58 ml.kg-1.min-1 (měřeno převážně na kajakářském 

ergometru). To je dáno větším osvalením, a tedy vyšší hmotností. Nejlepší rychlostní 

kajakáři jsou schopni dosáhnout 80-85 % jejich VO2 max po celou dobu výkonu, což 

ukazuje na vysokou úroveň transportu kyslíku v krvi a jeho vysoké využití. (Michael, 

Rooney a Smith, 2008) 
Anaerobní výkonnost rychlostních kajakářů 

Průměrný laktátový práh u kajakářů při koncentraci laktátu 2,7 mmmol.L-1 je při 

srdeční frekvenci 170 úderů za minutu a VO2 44,2 ml.kg-1.min-1. To odpovídá přibližně 

89,6% maximální srdeční frekvenci a 82,4 % VO2max. Tyto hodnoty ukazují extrémní 

nároky na anaerobní výkonnost. Dle Bishopa (2000) navíc kajakáři v průběhu závodu 

jsou většinu času na nebo kolem VO2max. Maximální hodnoty laktátu v krvi se dle 
několika studií pohybují mezi 12 a 13 mmmol.L-1. Oproti jiným elitním sportovcům 

mají při stejné činnosti, především horní poloviny těla, nižší koncentraci laktátu v krvi, 
pomaleji dosáhnou laktátového prahu, a jsou tedy schopni po delší dobu pracovat 
aerobním metabolismem.  Přestože je rychlostní kanoistika převážně aerobním sportem, 

pro nejlepší závodní výkon je zásadní i vysoká anaerobní výkonnost. (Sommeren 
a Oliver, 2002; Bishop, 2000; Tesh et al., 1976; Tesch, 1983; Pendergast et al., 1989) 
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Charakteristika rozložení svalových vláken ve svalstvu u rychlostních kajakářů 
Kvůli nutnosti značné svalové síly v kajakářském záběru, je důležité vysoké 

zastoupení typu II myosin-heavy chain isoforms, Ta byla z biopsie zjištěna v m. biceps 
brachii (56 % IIa, 14 % IIx vlákna), m. vastus medialis (57 % IIa, 17 % IIx vlákna) 

a v m. latissimus dorsi (56 % IIa svalová vlákna). K celkové vysoké výkonnosti je však 

důležitý vysoký aerobní potenciál, který, jak je obecně uvažováno, mají především 

svalová vlákna typu I. Nedávné výzkumy dokázaly, že při vysoké trénovanosti mají 

svalová vlákna typu IIa stejný aerobní potenciál, jako svalová vlákna typu I. (McKenzie 
a Berglund, 2019) 
Antropometrická charakteristika rychlostních kajakářů 

Z antropometrické charakteristiky je průměrný rychlostní kajakář nadprůměrně 

vysoký, s delšími horními končetinami a dobře rozvinutou muskulaturou především 

v horní polovině těla. Nejčastěji jde o mezomorfní svalový typ, případně ektomorfní 

mezomorf. Obecně mají vyšší hmotnost, nižší procento tělesného tuku a větší 

zastoupení aktivní tělesné hmoty, než je průměr. (Sincalir, 2017; McKean a Burkett, 
2009; Ackland et al., 2003) 
2. 1. 3 Kineziologické aspekty jízdy na kajaku 
 Kromě fyziologických parametrů je nedílnou součástí sportovního výkonu 

i správná technika. Kajakářskou techniku můžeme definovat jako „ideální cyklický 

pohyb, jehož důsledkem je maximální rychlost lodi. Skládá se z opakovaných záběrů.“ 

(Mareš, 2003) 
Technická příprava je jednou z nejdůležitějších faktorů ovlivňující výkon. 

Na technice závisí rychlost lodi, která rozhoduje o efektivitě využití sil. Je dána 

záběrem (směrem a úhlem pádla ve vodě), rozsahem sil na pádle a přenosem sil do lodi. 

(Zhyrnov et al., 2017)  
Mezi faktory ovlivňující techniku lze zařadit: 

• stabilita lodi 
• charakteristika záběru  
• přenos sil v průběhu záběru pádlem 
• koordinaci pohybů v průběhu záběru 
• rytmus pádlování 
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• dynamika záběru 
• efektivita záběru 
• cit pro vodu 
• individuální styl (Mareš, 2003; Szanto, 2011) 
Pro rozdělení kajakářského záběru mezi autory nepanuje shoda. Mareš (2003) dělí 

záběr na 3 fáze: zasazení, přitažení k pádlu a odpočinek. Szanto (2011) jej dělí 

na 2 základní fáze. 1. fáze, fáze přenosu sil, pak dělí na zasazení pádla do vody a na tah 
pádlem vodou (neboli fáze aplikace sil), 2. fázi, tzv. odpočinkovou, dělí na vytažení 

pádla a relaxační fázi, kdy se pádlo pohybuje ve vzduchu. Beverley (2007) pak rozdělil 

kajakářský záběr také na 3 fáze: fázi záběrovou, fázi vytažení pádla z vody a relaxační 

fázi. Podrobněji se budu věnovat popisu techniky dle Beverleyho. (Mareš, 2003; Szanto, 
2011; Beverley, 2007) 
 Kajakářský záběr začíná již během fáze relaxační, kdy dochází k zpevnění 

skeletu a aktivaci svalstva před tvrdým a dynamickým zasazením pádla do vody. 

V první fázi cyklu, během záběrové fáze při záběru na levou stranu, je pravá horní 

končetina ve ventrální flexi a vnitřní rotaci a druhostranná horní končetina v abdukci, 
zevní rotaci a flexi v lokti. Jak kajakář postupně provádí záběr a pádlo se dostává 

do vody, zůstává pravá horní končetina natažena a postupně jde do zevní rotace. 
Dochází k postupné rotaci trupu na stranu záběru a zároveň natažení a opření levé dolní 

končetiny proti příčce v lodi. Ke konci první fáze se levá horní končetina postupně 

dostává do přibližně 90° flexe. Jako hlavní tahový sval je považován m. latissimus 
dorsi. Nejvyšší aktivity dosahuje v průběhu první poloviny záběrové fáze, kdy 

se postupně aktivuje do 60 % své maximální aktivity. Dalšími, svaly, které se významně 

zapojují jsou m. trapezius superior, jehož vrchol aktivace je v druhé polovině záběrové 

fáze a dosahuje 40 % své maximální aktivity a m. supraspinatus, jehož aktivita 

v průběhu záběrové fáze lineárně stoupá z 20 do 80 % své průměrné maximální aktivity. 

M. supraspinatus je především dynamickým stabilizátorem ramenního kloubu 
v průběhu záběrové fáze. Podílí se na stabilizaci ramenního kloubu působením 

mediálních sil na hlavici humeru pro udržení správně pozice fossa glenoidale během 

aktivních pohybů ramenního kloubu. Při nefunkčnosti m. supraspinatus by docházelo 

k nežádoucí translaci hlavice humeru na fossa glenoidale při výrazné aktivaci svalů 

v průběhu záběrové fáze. Při záběrové fázi dále dochází k retrakci a vnitřní rotaci 

lopatky. Ta by při zvýšené aktivitě m. trapezius superior měla jít opačně, protože je 
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zdvihačem a vnějším rotátorem lopatky. Pro správný pohyb lopatky jsou proto důležitá 

dobrá funkčnost lopatkových stabilizátorů. (Beverley, 2007; Mareš; 2003; 
(Trevithick et al., 2007; Brown, 2009; Fleming et al.; 2012; Davídek, 2014)    

Během druhé fáze dochází k vytažení pádla z vody, levá horní končetina jde do 

abdukce a zevní rotace a postupně se dostává do horizontální polohy. Dle zjištění 

Plagenhoefa (1979) se jedná o fázi, při které dochází k největším rozdílům v provedení 

techniky mezi nejlepšími a průměrnými kajakáři. Nejvíce zapojenými svaly v této fázi 

jsou m. latissimus dorsi, m. rhomboideus major a m. serratus anterior. V této fázi 

dochází k lineárnímu snížení aktivity těchto svalů k 15 – 30% maximální aktivity. 

Snížení zapojení m. serratus anterior, hlavní sval pro laterální rotaci lopatky, je 
vysvětleno snížení nutnosti této aktivace pro tento pohyb. V průběhu záběrové fáze 

působí jako stabilizátor proti velkým silám, ovšem ve fázi vytažení dochází k snížení 

aktivity všech svalů, a proto není potřeba tolik síly pro daný pohyb. (Beverley, 2007; 
Mareš, 2003) 

V průběhu poslední – relaxační fáze jde levá horní končetina postupně do 

addukce, ventrální flexe a vnitřní rotace a dostává se s pádlem horizontálně vpřed pro 

dosažení pozice k zasazení pádla do vody, která je začátkem záběrové fáze. Během 

relaxační fáze na levé horní končetině dochází na pravé horní končetině k záběrové fázi 

a fázi zvednutí.  Relaxační fáze trvá přibližně stejně dlouho, jako dvě předešlé a měla by 

při ní být snaha zregenerovat organismus a připravit jej na další záběr, většina svalů 

zodpovědných za přenos sil by měla být relaxována. Hlavními zapojenými svaly jsou 
m. supraspinatus a m. trapezius superior, dále m. deltoideus, a m. triceps brachii. 
(Beverley, 2007; Folgar, Cárceles, Mangas, 2018; Szanto, 2011) 
 V průběhu celého kajakářského záběru jsou nejvíce zapojeny svaly m. deltoideus 

pars anterior, m. trapezius, m. triceps brachii, m. latissimus dorsi, m. rectus abdominis, 
m. obliquus externus, m. rectus femoris a m. gastrocnemius. Mnohé svaly trupu 

a dolních končetin jsou aktivovány jako stabilizační. (Foglar, Cárceles, Mangas, 2018; 
2. 1. 4 Biomechanické aspekty jízdy na kajaku 
 Jízdu na kajaku kromě hnacích sil ovlivňují i síly odporové. Na nich se nejvíce 

podílí vybavení, především tvar kajaku a styl jízdy. Pro pohyb vpřed musí kajakář 

vyvinout větší hnací sílu, než je aerodynamický a hydrodynamický odpor. (Michael, 
Smith, Rooney, 2009; Gomes, 2015) 
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Odporové síly  
Jako odporové síly při jízdě na kajaku působí především voda a vzduch, která 

téměř vždy působí proti směru jízdy. Faktory určující odpor prostředí v rychlostní 
kanoistice popsal Jackson (1995). Ty jsou vyobrazeny v následujícím přehledu:    

  
Obrázek č. 2 Faktory určující odpor prostředí při jízdě na kajaku (upraveno podle Jacksona, 1995)  

Zatímco některé faktory ovlivňující odpor prostředí ovlivnit nelze a jsou 
neměnné, jako je například čára ponoru lodi, jiné mohou být ovlivněny. Ovlivnit 

odporové síly lze například snížení hmotnosti atleta (nebo lodi) nebo změnou tvaru lodi, 
čímž se sníží třecí síly. Dle Jacksona (1995) dojde při snížení hmotnosti atleta o 3 % 
k zvýšení rychlosti lodi o 0,8 %. Dále má velký vliv na rychlost jízdy na kajaku počasí, 

především směr a rychlost větru, ale i teplota vzduchu a vody, která ovlivňuje jejich 
hustotu. Dle Jacksona (1995) i Gomese (2015) má nejvyšší podíl na celkovém odporu 
tření (72 % na K1), následován vlnovým odporem (21% na K1) a odpor vzduchu (7% 
na K1). Při rovnosti hnacích produkovaných pádlováním a odporových sil je rychlost 

jízdy konstantní. K zrychlení dochází, pokud jsou hnací síly větší než síly odporové, ale 

s narůstající rychlostí se zároveň odporové síly také zvětšují. (Michael, Smith, Rooney, 
2009; Jackson, 1995; Gomes, 2015; McKenzie, Berglund, 2019)  

Jak bylo uvedeno, odpor prostředí je dán především tvarem lodi a hmotností 
atleta. Ten lze označit jako pasivní, a způsobuje ho pohyb v jednom daném směru bez 

vychylování. Při jízdě na kajaku je ale přítomen druhý typ odporu prostředí, který lze 

označit jako aktivní. Ty způsobují pohyby jako kymácení, vybočování a další drobné 

pohyby lodi přítomné při pádlování. Míru zastoupení aktivního odporu prostředí změřil 
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Pendergast (2005) při jízdě na kajaku při rychlosti 3 m·s−1 (to odpovídá pomalému 
tempu), která je 14% z celkového odporu prostředí. Míra při závodní rychlosti známa 

není (průměrná rychlost na K1 při trati 1000 m je přibližně 4,8 m·s−1, při trati 200 m 
pak přibližně 5,8 m·s−1), lze však očekávat, že bude výrazně vyšší. (Pendergast, 2005; 
McKenzie, Berglund, 2019 
 V jiné studii Pendergast (1989) porovnal odpor prostředí při jízdě na 

slalomovém kajaku u 3 různých skupin: začátečníci, profesionální kajakáři – muži, 

profesionální kajakářky – ženy a dále odpor prostředí pouze kajaku (bez atleta a jiného 

zatížení) při stejné rychlosti. Výsledkem studio bylo, že nejvyšší odpor prostředí je 

přítomen u nezkušených kajakářů, a dále u elitních kajakářů mužů je vyšší odpor 

prostředí než u žen. To je dáno vyšší hmotností (dle studie byla hmotnost mužů 

v průměru o 13 kg vyšší než u žen). Nejnižší odpor prostředí byl přítomen 

u nezatíženého kajaku. V jiné studii Pendergast (2005) sledoval po dobu 4 let začínající 

rychlostní kajakáře při rychlosti jízdy 3 m·s−1 a zjistil, že aktivní odpor prostředí se 

během 4 let snížil od 18 do 50 %. Výzkum potvrdil, že při lepší kontrole lodi a stabilitě 

se snižuje celkový odpor prostředí a tím se zvyšuje rychlost. (Garrett, Kirkendall, 2000; 
McKenzie, Berglund, 2019, Pendergast 1989, Pendergast, 2005) 

 
Obrázek č. 3 Možné pohyby lodi, z důvodu neexistujícího překladu v české literatuře jsou pojmy 

vysvětleny dále v textu na straně č. 20 (Toro, 1986) 
Při pádlování dochází kromě pohybu vpřed, respektive vzad, i k dalším 

pohybům lodi podél její svislé, příčné a podélné osy. Tyto pohyby jsou tvořeny 

laterálními, vertikálními a horizontálními silami pádla ve vodě během záběru 

a pohybem COM těla vůči lodi. Tyto síly tvořeny pádlem se mění v závislosti na poloze 

pádla vůči lodi a každá poloha má různý efekt na pohyb lodi. Výsledkem těchto 
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přidružených pohybů je zvýšené odporové tření a vlnový odpor. (McKenzie, Berglund, 
2019) 
Možné pohyby lodi při pádlování jsou: 

• Surge – základním pohybem při pádlování, jedná se o pohyb vpřed a vzad jako 

přímý důsledek pádlování 
• Pitching – způsobený pohyb vpřed a vzad během záběru a směrem působení sil 

pádlem, především na konci tahové fáze, má významný vliv na odpor prostředí 
• Rolling – Způsobeno laterálním pohybem COM vzhledem k základně opory 

(například sedadlo a pádlo, když je pádlo ve fázi záběru) 
• Yawing – způsobeno pádlovacími silami mimo střed. Zvyšuje se, čím více se 

čepel pádla pohybuje dále od lodi. 
• Heaving – Způsobeno vertikálním pohybem COM během záběru 
• Sway – Laterální pohyb lodi během pádlování, nejběžnější u lodi K4. 

(McKenzie, Berglund, 2019) 
Mechanismus hnacích sil 

Mechanismus jízdy vpřed je dán vytvořením odporových a zdvihových sil 
pádlem tlačící proti vodě při záběru. Při ponoření pádla a aplikaci sil dochází k nabrání 

masy vody (relativně odpovídající velikosti listu pádla) a je tažena vzad. Výsledná 

odporová síla pohání loď vpřed přes pádlo, horní končetinu a tělo spojené s lodí. 
Odporové síly, vytvořené pádlem, pohánějící loď vpřed odpovídají rovnici: 
Fd=1/2ρAv2Cd, kde Fd je odporová síla, ρ hustota tekutiny, A je plocha listu pádla, 

v relativní rychlost listu v porovnání s vodou a Cd koeficient odporu určený tvarem 

čepele. Ze vztahu vyplývá, že čím větší je plocha listu pádla a vyšší rychlost pohybu 

listu ve vodě, tím vyšší je tažná síla. Ta může být dále ovlivněna tvarem listu pádla 
a viskozitou vody, která je určena hlavně teplotou. (Michael, Smith, Rooney, 2009; 
McKenzie, Berglund, 2019) 
 Při pádlování na kajaku dochází k laterálním pohybu pádla směrem od kajaku, 
jehož výsledkem je vytvoření zdvihových sil při vyndávání pádla z vody. Tento efekt se 
nazývá „blade slip“ a na rychlost lodi má negativní vliv. Zdvihové síly se nepřenáší jako 

hnací síly, ale způsobují nežádoucí pohyby lodi, jejímž výsledkem je zvýšení 

odporových sil lodi a tedy snížení vzdálenosti ujeté každým záběrem. Přesto „blade 

slip“ nemusí mít tak významný negativní vliv na efektivitu záběru, protože kajakář je 
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schopen v průběhu záběru regulovat sílu záběru, tedy velikost vytvořené zdvihové síly, 

a orientaci pádla ve vodě, tedy snížení plochy pádla v průběhu záběru. Záleží více na 

samostatném charakteru záběru, tedy správné technice pádlování. (McKenzie, 
Berglund, 2019) 

Jak již bylo zmíněno, orientace pádla ve vodě je důležitou složkou záběru. 

V průběhu záběru se sčítají horizontální (FX) a vertikální (FY) síly, a společně tvoří sílu 

výslednou (FR). Horizontální složka síly je hnací silou a díky ní se pohybuje kajak 

vpřed, na rozdíl od vertikální složky síly, která působí na špičku lodi zvedáním a na záď 

lodi ponořováním. Tato vertikální složka způsobuje nežádoucí pohyby lodi a zvyšuje 

odpor prostředí při jízdě. Nejefektivnější část záběru je tedy ve chvíli, kdy je pádlo 

kolmo k vodě a na loď působí pouze horizontální síly. (McKenzie, Berglund, 2019; 
Michael, Smith, Rooney, 2009; Mann, Kearney, 1980) 

 

 
Obrázek č. 4 Působení sil pádlem ve vodě, FX = horizontální síla, FY = vertikální síla, FR = výsledná 

síla(Michael, Smith, Rooney, 2009) 
Účinnost hnacích sil 

Efektivita pádlování (ep) může být definována jako výkon potřebný k překonání 

odporu prostředí (Pd) ku celkovému dosaženému výkonu (Po) a je vyjádřený následující 

rovnicí: ep=Pd/Po, kde celkový dosažený výkon je součet výkonu potřebného 

k překonání přítomných odporových sil a výkon ztracený při záběru pádla jako 

kinetická energie (KE) ke změně vodní hladiny. Ztráta kinetické energie je určena 

druhým Newtonovým zákonem dle rovnice: KE=1/2mv2, kde rychlost (v) je dána 

hmotnosti vody (m), která je rozvířena záběrem. Čím větší masa vody je rozvířena 

a čím větší je rychlost záběru, tím větší je ztráta kinetické energie při pádlování. 
(McKenzie, Berglund, 2019) 
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Síly produkované při pádlování 
Kvůli náročnosti měření sil při pádlování existuje jen omezený počet studií 

zabývající se touto tématikou. Sperlich and Baker (2002) uvedli jako normu pro 
reprezentanty v rychlostní kanoistice Austrálie dvě proměnné – maximální sílu a impuls 
síly. Maximální síla vytvořena při pádlování byla u mužů 375 N a u žen 290 N a impuls 

síly u mužů 109 N.s a u žen 80 N.s. Gomes (2015) zjišťoval síly při pádlování při tempu 

60 záběrů za minutu a při závodním tempu (124 záběrů za minutu) během 200m trati. 

Maximální sílu při pádlování naměřil 225 N při tempu 60 záběrů za minutu a 274 N při 

závodním tempu u mužů, u žen pak 126 N při pomalém tempu a 153 N při závodním 

tempu. (Sperlich, Baker, 2002; Gomes, 2015; McKenzie, Berglund, 2019) 
 Na grafech č. je znázorněn typický průběh záběru elitního rychlostního kajakáře 

s dominantní PHK. Ukazuje hnací síly, zrychlení lodi, rychlost lodi a ujetá vzdálenost 

lodi v průběhu záběru. Záběr je rozdělen do 4 částí:  
• A – první kontakt pádla s hladinou vody 
• B -  pádlo je kolmo k vodní hladině 
• C – pádlo je postupně vytahováno z vody 
• D – pádlo je nad vodní hladinou (Mckenzie, Berglund, 2019) 
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Obrázek č. 5  a č. 6 Graf působení sil, zrychlení lodi, rychlost lodi a ujetá vzdálenost při jednotlivých 

fázích záběru levého a pravého záběru (McKenzie, Berglund, 2019) 
 Z obrázku č. 5 a č. 6 je vidět, že maximální silou kajakář působí přibližně 

v polovině tahové fáze, od polohy, kdy je pádlo kolmo k vodní hladině do začátku 

vytahování pádla z vody. V tu dobu má loď i nejvyšší rychlost. K největšímu zrychlení 

ale dochází již v první části záběru, tedy od zasazení a postupně se zvyšuje až do 

polohy, kdy je pádlo kolmo k vodě. (Mann, Kearney, 1980)  

 
Obrázek č. 6 a č. 8 Graf působení sil při různé orientaci pádlu k vodní hladině (McKenzie, Berglund, 2019) 
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2. 1. 5 Zranění u rychlostních kajakářů 
Rychlostní kanoistika je sport s nízkou incidencí zranění, která je mezi 1,96 

(Papadas, MacLean a Stewart, 2018, Řecko) a 3,17 zranění na 1000 hodin. (McKenzie 
a Berglund, 2019, Maďarsko) Z důvodu, že se jedná o cyklický a nekontaktní sport, jsou 

většina zranění z přetížení. Hlavní rizikové faktory pro tato zranění jsou chybná 

technika pádlování a nevhodně zvolený trénink, tedy přetrénování a nedostatečná 

kompenzace zatížení. Traumatická zranění u rychlostních kajakářů jsou velmi vzácná, 

většinou vznikají při tréninku během přípravy „mimo kajak“, jako je například 

posilování, běhání apod. (Pelham et al., 2020; McKenzie a Berglund, 2019) 
 Naprostá většina zranění, 82 %, jsou zranění lehká, u kterých rekonvalescence 
netrvá více než 3 dny. Středně těžká zranění, vyřazující z tréninku na 3-11 dní se stávají 

z 11 % a těžká zranění, při kterých je doba léčby delší než 11 dní jsou u rychlostních 

kajakářů jen z 7 %. Poměr lehkých zranění způsobených na kajaku proti zraněním 

v přípravě „mimo kajak“ je 1:1, u středně těžkých to je 1:3 a u těžkých zranění 1:8. 
Zranění žen a mužů jsou v podobném poměru (1:0,98), z hlediska délky tratí je větší 

incidence zranění u kajakářů na dlouhé a maratonské tratě. Při jízdě na kajaku jsou 
zapojovány především svaly horní poloviny těla, proto i nejvíce zranění připadá na 

horní končetiny (45 %) a trup (40 %). Pouze z 8 % dochází ke zraněním dolních 

končetin a jen v 7 % případů došlo k zranění hlavy a krku. (Toohey et al., 2019; Dobos, 
Csépai a Moldvai; 2005; McKenzie a Berglund, 2019; Papadas, MacLean a Stewart, 
2018; Hagemann, Rijk a Mars, 2004) 
 Nejčastěji postiženou oblastí je u rychlostních kajakářů ramenní kloub (z 21 – 
27 % ze všech zranění u rychlostních kajakářů) (Papadas, MacLean a Stewart, 2018; 
Toohey et al., 2019). V průběhu jedné, přibližně hodinu a půl trvající tréninkové 

jednotky udělá kajakář přibližně 6000 záběrů. Hlavními generátory hnacích sil při 

pádlování jsou sice svaly provádějící rotaci trupu, přes ramenní klouby jsou však tyto 
síly přenášeny na pádlo.  Většina kajakářů navíc nepádluje symetricky a zatěžuje více 

jednu stranu oproti druhé, zpravidla to bývá strana dominantní končetiny. U těchto 

kajakářů je častější výskyt zranění.  Dalším rizikovým faktorem je nedostatečná rotace 

trupu při záběru, což je nejčastější technickou chybou z hlediska efektivity záběru. Tito 

kajakáři kompenzují nedostatečnou rotaci v trupu větší aktivitou svalů horní končetiny, 

především svalů pletence ramenního. Když si uvědomíme počet záběrů provedených 

každou tréninkovou jednotku, která u elitních sportovců probíhá z pravidla dvakrát 
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denně pět až šest dní v týdnu, není překvapením, že nejčastěji dochází k zraněním 

z přetížení, a to především ve spojení přítomnosti určitých rizikových faktorů nebo 

technických chyb a nedostatečné kompenzace přetěžovaných svalů. (Holland, Torrance 
a Funk, 2018; Lovell a Lauder, 2001) 

Mezi běžná zranění ramenního kloubu u kajakářů jsou poranění rotátorové 

manžety a impigement syndrom. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se především 

o zranění vzniklé špatnou koaktivací a souhrou svalů v průběhu prováděného pohybu 
a následnému svalovému přetížení. Dále se u kajakářů poměrně často vyskytuje zvýšená 

laxicita vazů kolem ramenního kloubu, která může vést až k subluxacím a dislokacím. 
Mezi akutní zranění lze zařadit rupturu m. pectoralis major, ke které však dochází 

především při nevhodně zvolené silové přípravě v posilovně. (McKenzie a Berglund, 
2019) 

Druhou nejčastější oblastí s výskytem zranění u kajakářů je trup. Z pravidla se 
jedná o zranění svalová v oblasti hrudní a bederní páteře. To je částečně i dáno přímým 

spojením svalových řetězců s ramenním kloubem. Přibližně 27 % kajakářů se zraněním 

ramenního kloubu udává navíc bolest v oblasti hrudní nebo bederní páteře.  U kanoistů, 

kteří pádlují pouze na jednu stranu a zatěžují tak svalový aparát velmi asymetricky, se 
dále objevují zranění páteře v oblasti bederní, kde vznikají skolióza, případně 

spodylolýza. (Kameyama et al., 1999; McKenzie a Berglund, 2019; Dobos et al., 1987; 
Holland, Torrance a Funk, 2018) 
 Další oblastí s velkou četností zranění je předloktí, zápěstí a ruka. Běžným 

chronickým zraněním je tendinitida extenzorů zápěstí. Tyto obtíže jsou charakteristické 

v období února a března, kdy počasí po zimní pauze opět umožní tréninky na vodě. Toto 
období je navíc z hlediska tréninkového cyklu charakteristické vyššími tréninkovými 

objemy a klade tak vyšší nároky na svalový aparát kajakářů v kombinaci s chladnějším 

počasím a chladnější teplotou vody, do které jsou ruce a předloktí neustále namáčeny.  
Další častá zranění v této oblasti jsou De Quervainova nemoc – zánětlivé postižení šlach 

dlouhého odtahovače a krátkého natahovače palce, a syndrom Karpálního tunelu. 

Běžným drobným zraněním, které však nevyřazuje z tréninku, je tvorba mozolů, a to 
především na mediální straně proximálního článku palce. (Papadas, MacLean a Stewart, 
2018, Dobos, Csépai a Moldvai; 2005; McKenziea Berglund, 2019) 
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 Vzhledem k nízkému zatížení dolních končetin při jízdě na kajaku jsou jejich 

zranění velmi vzácná. V oblasti pánve může vznikat Ischiální bursitida, způsobená 

dlouhodobým sezením na tvrdé sedačce. Na kotnících je také typický vznik mozolů, 

vznikajícím otlačení o stěny kajaku. Jiná, vážnější zranění dolních končetin vznikají 

především při doplňkovém tréninku, jako je běh, jízda na kole, posilovna apod. Dále, 

jak již bylo zmíněno, tím, že se jedná o nekontaktní sport, jsou zranění hlavy velmi 

vzácná (Dobos, Csépai a Moldvai; 2005; McKenzie, Berglund, 2019) 
2. 2 Stabilita, postura, posturální stabilita 

Při stoji ve vzpřímeném držení na dvou dolních končetinách je lidské tělo velmi 
nestabilní orgán tvořený několika segmenty. Vařeka (2009) tuto nestabilitu vysvětluje 

jako obrácené kyvadlo s malou plochou základny a vysoko uloženým těžištěm. 
Podobnou definici lze nalézt i v zahraniční literatuře, např. Lencioni et al. (2014) 
popisují klidný stoj jako obrácené kyvadlo otáčející se kolem kotníku. Stoj, jakožto 

statická poloha tedy implicitně obsahuje dynamické děje. Dle Koláře (2009) tedy nejde 

o jednorázové zaujetí stálé polohy, ale kontinuální zaujímání rovnovážné polohy. 
Vzpřímené držení těla je zajištěno pomocí somatosenzorických, zrakových 

a vestibulárních aferentních informací a následné koordinované motorické odpovědi. 
(Linder et al., 1998, Vařeka, 2002; Kolář, 2009) 
 Aktivní držení pohybových segmentů těla proti působení zevních sil chápeme 

jako posturu. V běžném životě má nejvyšší podíl síla tíhová. Postura je součástí 

jakékoliv polohy a je základní podmínkou pohybu, jehož je vždy součástí. Dle Magnuse 
(1924) postura následuje pohyb jako stín. Kolář (2009) rozlišuje tři posturální funkce: 

• posturální stabilitu 
• posturální stabilizaci 
• posturální reaktibilitu. (Kolář, 2009; Vařeka, 2002) 

 Posturální stabilita je dynamický proces udržování vzpřímeného držení těla 

promítnutím těžiště do opěrné báze (Sell, 2012).  Vařeka (2002) ji pak definuje jako 
schopnost zajistit vzpřímené držení těla a reagovat na změny zevních a vnitřních sil tak, 

aby nedošlo k nezamyšlenému a/nebo neřízenému pádu. Opakem je posturální 

instabilita, která nastane při vychýlení těžiště mimo opěrnou bázi a jehož výsledkem je 
ztráta rovnováhy. (Contreras, Trejo a Sarkodie-Gyan; 2009)  
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 Lencioni et al. (2014) definují posturální stabilizaci jako stav, kdy procesy řízení 

motoriky a svalové aktivace vedou ke vzpřímenému držení těla v ustáleném stavu, 

přičemž neprovádí makroskopické pohyby. Jedná se o soubor statických a dynamických 

strategií k zajištění posturální stability. O´Sullivan (2000) rozeznává dva systémy 
stabilizace: 

• lokální svalový systém neboli systém vnitřní, „intersegmentální“ stabilizace  
• globální svalový systém neboli systém vnější, „sektorová a celková“ stabilizace 

(O´Sullivan, 2000; Véle, 2001; Panjabi, 1992; Kolář, 2009) 
Činností vnitřní stabilizace je stabilita osového orgánu, která je základnou stability 

vnější. Provádějí jí hluboké, krátké, intersegmentální svaly páteře. Vnější stabilizace se 

odvíjí od vnitřní stabilizace. Probíhá v jednotlivých sektorech páteře a účastní se jí delší 

a silnější záběrové svaly propojující navzájem páteřní sektory a spojující je 

s končetinami k osovému orgánu. Panjabi rozdělil stabilizační systém osového orgánu 

do tři subsystémů – pasivní subsystém (zahrnující obratle, meziobratlové disky 

a ligamenta), aktivní subsystém (zahrnující svaly s vlivem na páteř) a neurální 

subsystém, který označil jako řídící. (Véle, 2001; Panjabi, 1992) 
 Posturální reaktibilita je reakční stabilizační funkce aktivována při každém 

pohybu náročném na silové působení. Svalová síla potřebná k překonání odporu je 

převedena na momenty sil v pákovém segmentovém systému lidského těla a vyvolává 

reakční síly v celém pohybovém systému. Cílem je zpevnění jednotlivých kloubů 

(segmentů těla), aby bylo dosaženo co nejstabilnější punctum fixum, kdy je jedna 

z úponových částí svalu zpevněna vlivem stabilizační aktivity ostatních svalů, aby 

druhá úponová část svalu mohla provádět v kloubu pohyb. Ta je označena jako punctum 
mobile. (Kolář, 2009) 
 Posturální stabilita je ovlivněna neurofyziologickými a biomechanickými 

faktory. Mezi biomechanické faktory se řadí velikost opěrné plochy, výška těžiště 

jedince nad opěrnou bází, hmotnost, postavení jednotlivých hybných segmentů 

a charakter kontaktu dolních končetin s podložkou. K neurofyziolologickým faktorům 

patří bezchybná multisenzorická integrace zrakových, vestibulárních, proprioceptivních 

a kožních informací, míra excitability nervového systému, kvalita zpětnovazebních 

mechanismů regulujících rovnováhu a výrazným způsobem ji ovlivňují i psychické 

vlivy.  (Kolář, 2009; Véle, 2006) 
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2. 2. 1 Biomechanické faktory posturální stability 
 Stabilita je ovlivněna biomechanickými faktory. Mezi ně patří velikost opěrné 

plochy. „Opěrná plocha je část podložky, která je v přímém kontaktu s tělem. Opěrná 

báze je celá plocha ohraničená nejvzdálenějšími hranicemi plochy nebo ploch opory, 

takže opěrná báze obvykle bývá větší než opěrná plocha.“ (Kolář, 2009). Vařeka (2002) 

tuto definici upravuje, protože se nemusí jednat jen o přímý kontakt podložky s tělem, 

ale může být mezi nimi například oděv. Opěrná plocha (Area of Support, AS) je pouze 

částí plochy kontaktu (Area of Contact, AC), která je využita k aktivní opoře a kontrole 

posturální stability, tedy k vytvoření opěrné báze. Opěrná báze (Base of Support, BS) je 
v rovině kolmé na výslednici uvažovaných zevních sil, nemusí být v rovině 

horizontální. Tvar a velikost opěrné plochy a opěrné báze jsou určeny anatomickými 

faktory a svalovou aktivitou, tedy i činností CNS. Při statické poloze je základní 

podmínkou stability promítnutí těžiště v každém okamžiku do opěrné báze a je přímo 

úměrná velikostí opěrné báze. (Kolář, 2009; Vařeka, 2002) 
 Těžiště (Centre of Mass, COM) je hmotný bod, do kterého je koncentrována 

hmotnost celého těla. Je pouze hypotetický a lze stanovit pomocí experimentálních, 

grafických nebo matematických metod jako vážený průměr všech segmentů. (Winter, 
1995; Vařeka, 2002) 
 COG (Centre of Gravity) je průmět těžiště těla do roviny opěrné báze. Při 

sledování COG v horizontální rovině je stejné jako COM. COG nelze uvažovat v letové 

fázi, protože má význam pouze ve vztahu k opěrné bázi. Při statických polohách se 

v opěrné bázi musí vždy nacházet. (Winter, 1995; Vařeka, 2002) 
 COP (Centre of Pressure) je místo vektoru reakční síly podložky. Lze ho změřit 

na silové plošině, případně vypočítat jako vážený průměr všech tlaků snímaných 
senzory z opěrné plochy. Poloha těžiště těla ovlivňuje polohu COP, stejně jako ji 

ovlivňuje např. aktivita svalů bérce. Těsný vztah parametrů COP a COG byl úspěšně 

prokázán, ovšem bylo by omylem je ztotožňovat. (Winter, 1995; Vařeka, 2002) 
2. 2. 2 Řídící složka posturální stability 
 Řízení pohybu popisuje Véle (2006) jako účelové organizování aktivity 

pohybové soustavy k dosažení zamyšleného cíle. Pohyb je řízen centrální nervovou 

soustavou, která je s výkonným pohybovým aparátem spojena nervovými vlákny. 
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Proces řízení hybnosti pak probíhá obousměrnou výměnou informací mezi řídícími 

orgány CNS a výkonným a senzorickým aparátem. (Véle, 2006) 
 Véle (2006) uvádí 4 hlavní hierarchicky uspořádané řídící úrovně: 

1. autonomní úroveň řídící základní biologické funkce 
2. spinální úroveň pro základní ovládání svalů – zdrojů fyzikální síly 
3. subkortikální úroveň pro posturální a lokomoční motoriku 
4. kortikální úroveň pro účelovou ideokinetickou motoriku. (Véle, 2006) 

 Na každém pohybu se podílejí všechny 4 úrovně, proto je nelze od sebe izolovat. 
Pro řízení posturální stability jsou významné především úrovně spinální a subkortikální. 

(Véle, 2006) 
Spinální úroveň je tvořena dvěma systémy – šedou a bílou hmotou míšní. Šedá 

hmota míšní obsahuje funkční centra, tzv. jádra, které jsou propojeny do spinální 

neuronové sítě a komunikují obousměrně s vyššími etážemi CNS a s periferií. Bílá 

hmota míšní spojuje periferii s jednotlivými míšními senzorickými a motorickým centry 

a s vyššími centry CNS. V předních rozích míšních jsou sdruženy do malých skupin 

motoneurony, tvořící výstupní orgán motoriky řízené z CNS, neurony v zadních rozích 

míšních. K motoneuronům jdou informace z vyšších struktur CNS, z míšní neuronové 

sítě spojené s opět s centrem, s periferií a s vnitřními orgány anebo přímo s periferií. 

Z periferie jsou motoneurony spojeny přímou proprioceptivní drahou z receptorů 

svalových vřetének, díky které je možno měnit práh dráždivosti nebo vyvolat 

motorickou reakci synchronního záškubu šlachového reflexu, nebo nepřímou 

proprioceptivní drahou přes míšní neuronovou síť, která může vyvolat například 

asynchronní reflexní obranou reakci. (Véle, 2006) 
 Subkortikální úroveň má zásadní vliv na posturální funkci a na průběh 

pohybových vzorů. Řídí funkce nadřazené spinální úrovni, které zahrnují logistiku, 
nastavení excitabiliity motoneuronů, výchozí posturu, adaptaci na podmínky vnitřního 

a zevního prostředí v průběhu pohybu, vyhlazování hrubé funkce spinálních 

servomechanismů, udržování orientované polohy v gravitačním poli, automatizaci 

opakovaných pohybových úkonů a jejich kontrolu a vytváření náhradních pohybových 

schémat při nocicepci. Na posturální funkci se ze subkortikálních jader významně 

podílejí retikulární formace, mozkový kmen, bazální ganglia, mozeček a thalamus 

a hypothalamus. (Véle, 2006; Véle, 1997; Jeremy, 2010) 
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2. 2. 3 Senzorická složka posturální stability  
Pro správnou funkčnost posturální stability jsou důležité 3 senzorické systémy: 

zrakový, vestibulární a proprioceptivní. Podíl jednotlivých systémů se při jednotlivých 

situacích liší, ale všechny jsou pro zajištění posturální stability zásadní. Dalším 
důležitým senzorickým systémem, který však bývá v souvislosti s posturální stabilitou 

často přehlížen, je systém kontaktních exteroceptorů. (Vařeka, 2002b) 
Zrakový systém 
 Hlavní úlohou zraku je celková orientace v prostoru a anticipace změn působení 

zevních sil a při pohybu. Jedná se o „distanční receptor“. Očima fixujeme pevné body 

zevního prostředí, čímž získáváme posturální jistotu, případně nejistotu. Funkce 

zrakového systému je zřejmá při vyřazení zraku zavřením oči při klidném stoji, kdy 

dojde k zvýšení rychlosti změn polohy COP a titubace. (Véle, 2006; Vařeka, 2002b) 
Vestibulární systém 
 Vestibulární aparát se podílí na udržování rovnováhy, ale také na provádění 

posturálních reflexů a očních pohybů. Je složen ze dvou anatomicko-funkčních struktur 

– statického a kinetického čidla. (Mourek, 2012) 
 Statické čidlo se skládá ze dvou váčků – sakulus a utrikulus. Receptory sakulu 
a utrikulu se nazývají makuly. Ty obsahují senzorické buňky vláskovitého charakteru, 

které registrují postavení hlavy vzhledem k působení gravitace a při lineárním 

zrychlení. Receptory utrikulu podávají informace o pohybech hlavy v horizontální 

rovině – dopředu, dozadu a do stran, receptroy sakulu v rovině vertikální (pohyby hlavy 

nahoru a dolů. (Mourek, 2012; Jeremy, 2010) 
 Kinetické čidlo reprezentují tři polokruhovité kanálky, které jsou orientovány 

ve třech navzájem na sebe kolmých rovinách. Každý kanálek obsahuje ampulu, 
obsahující senzorické buňky vláskovitého charakteru. Ampuly registrují rotační pohyb 
hlavy ve všech třech rovinách a ve všech směrech a rotační zrychlení hlavy během 

pohybu kolem libovolné osy. (Mourek, 2012; Jeremy, 2010) 
 Aferentní vlákna vestibulárního aparátu jej spojují s vyššími etážemi nervové 

soustavy a končí v jednom ze čtyř vestibulárních jader v prodloužené míše. Mají spojení 

do retikulární formace, s okohybnými nervy a dále přes talamus do mozkové kůry arey 

2. Další část jde k motoneuronům předních rohů míšních a má spojení s mozečkem, což 
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představuje základnu pro reflexní děje zajišťující rovnováhu a vzpřímený stoj. (Jeremy, 
2010; Mourek, 2012) 
Somatosenzorický systém 

Somatosenzorický systém podává při vzpřímeném držení těla informace o stavu 
zevního a vnitřního prostředí tak, aby na ně posturální systém mohl reagovat. Můžeme 
ho rozdělit na propriocepci, interocepci a exterocepci. Pro řízení posturální stability jsou 
důležité informace především z proprioceptorů ve svalech a šlachách, význam mají ale 

i exteroceptroy, především z Ruffiniho a Maissnerových tělísek, které identifikují místa 

s různým zatížením a polohu COP. Dále podávají informace o kontrole tření, které je 

významným faktorem pro zajištění posturální stability. Vysoká hustota těchto kožních 

receptorů je především na plosce nohy a bříškách prstců, kdy i jejich lehký dotek 

podložky bez zásadní opěrné funkce (silou menší než 1 N) se zmírní posturální 

vychýlení při stoji. (Hadders-Algra, 2008; Vařeka, 2002b) 
Proprioreceptory dávají statické a dynamické informace o změně délky svalů 

napětí na šlaše. Patří mezi ně svalové vřeténko, Golgiho šlachové tělísko a kloubní 
receptory. Registrují rozsah, sílu, adekvátnost pohybu a konfiguraci končetin. Svalová 

vřeténka jsou uložena v příčně pruhovaných svalech a signalizují napětí a nastavují 

optimální délku svalu. Do míchy vedou informace o změnách délky a o rychlosti této 

změny intrafuzálních vláken svalu. Golgiho šlachové tělísko se nachází na rozhraní 

šlachy a příčně pruhovaného svalu a dává informace o velikosti napětí ve šlaše. Jsou 

podrážděna kontrakcí příslušného svalu nebo jeho vysokým napětím a na regulaci 

svalové napětí se podílejí. Kloubní receptory, nacházející se v kloubu, obsahují 

Ruffiniformní a Paciniformní tělíska. Ty signalizují pozici a pohyb v kloubu a registrují 

i směr a rychlost tohoto pohybu. (Rokyta, 2016; Véle, 2006; Jeremy, 2010) 
2. 2. 4 Výkonová složka 
Výkonovou složkou posturální stability je pohybový systém člověka. Výkonovým 

orgánem pohybového systému je příčně pruhovaný sval, který převádí chemickou 

energii na mechanickou. O´Sullivan (2000) uvádí, že posturální stabilita je tvořena 

kromě neurálního subsystému (řídící subsystém aktivní složky) a aktivního subsystému 
(svaly, které se účastní stabilizace) i subsystém pasivní, tedy kostěné a chrupavčité 

struktury a ligamenta. Dle Véleho (1997) se navíc tato myoskeletální část pohybového 

systému, tedy svaly, kosti, klouby a vazy podílejí i na řídící funkci tím, že 
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proprioreceptory, které obsahují, informují řídící systém o poloze pohyblivého 

segmentu i o rychlosti změny polohy segmentu. Informace z proprioreceptorů pak 

slouží k zpětnovazební kontrole pohybu. (Véle, 1997; O´Sullivan, 2000; Suchomel, 
2006; Véle, 2006) 
2. 2. 5 Posturální strategie 
 Vařeka (2002b) rozděluje strategie k zajištění posturální stability do dvou 

skupin. První dělení je na proaktivní (anticipatorní) a reaktivní, druhé pak na strategii 

statickou a dynamickou. Při statické strategii nedochází při snaze o udržení posturální 

stability k změně AC. Jedná se např. o rovnovážné reakce. Při nemožnosti udržet 

posturální stabilitu při nezměněné AC, řídící systém zvolí dynamickou stabilitu, 
kdy dochází k změně AC. Příkladem je například úkrok, chycení se pevné opory a jiné 

další způsoby zvětšení BS. V případě, že není možné zajistit posturální stabilitu ani 

pomocí dynamické strategii, dochází k preventivnímu řízenému pádu. Příkladem je 

například pohyb horních končetin ve směru pádu kvůli zmírnění dopadu a ochrany 

hlavy a obličeje. (Vařeka, 2002b) 
 Ze statických strategií řídicí systém nejčastěji využívá hlezenní a kyčelní 

mechanismy. Hlezenní mechanismus se využívá v předozadním směru a je významný 

například ve stoji s nohama u sebe. Kyčelní mechanismus má význam ve směru 

laterálním a je silnější než hlezenní mechanismus. (Vařeka, 2002b) 
 Králíček (2002) dále uvádí tzv. postojové reflexy, které charakterizuje jako 
reflexní děje zajišťující vzpřímenou polohu. Mezi postojové reflexy patří: 

1. Lokální statické reakce je nejjednodušší formou postojových reflexů. Jejich 
fyziologický význam spočívá v zpevňování kloubů končetin tak, aby udržely 

tíhu těla při vztyku, klidovém postoji chůzi apod. Dráždění taktilních receptorů 

na plosce nohy a proprioreceptorů v mm. interossei působí na svalstvo téže 

končetiny jako účinný podnět a při opření nohy o podložku dochází k vybavení 
reflexu. Jako odpověď reflexu dojde k zvýšení tonu téže dolní končetiny a tato 
dolní končetina se stává pevnou oporou. 

2. Segmentální statická reakce řídí činnost svalstva více končetin. Hlavním 

význam májí informace z proprioreceptorů. Při tomto reflexu se využívá vliv 
pohybu jedné končetiny na tonus svalstva protilehlé končetiny, příkladem je 
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zkřížený extenzorový reflex: při flexi jedné končetiny, způsobené např. algickou 

stimulací, dochází k extenzi druhostranné končetiny.  
Lokální statické reakce a segmentální statické reakce jsou řízeny na spinální úrovni 
řízení. 

3. Celkové statické reakce jsou nadřazeny předešlým dvěma. Při těchto reakcích 

se koordinuje tonus svalů všech končetin a trupu. Patří k nim tonické šíjové 

reflexy, tonické labyrintové reflexy a fyzické labyrintové reflexy. (Králíček, 

2002) 
2. 2. 6 Hodnocení posturální stability 
 Hodnocení posturální stability lze dělat na základě klinického vyšetření nebo 

přístrojové vyšetření. 
Klinické vyšetření  
Základem klinického vyšetření je vyšetření stoje. Sleduje se postavení jednotlivých 

segmentů a rozložení a míra svalového napětí, které by mělo být za fyziologické situace 
minimální. Při vyšetření postury se vychází z tzv. ideální postury, která je odvozena 
z centrálních programových vzorů. Popsal ji např. Kendall, Frejka a další autoři 

a koncepty, dle Véleho je však stanovení jediného standardu pro správný vzpřímený stoj 

nemožné, protože pro každého jedince je jeho správné držení těla odlišné. Výhodou je 

časová nenáročnost a není potřeba přístrojového vybavení. Limitací je subjektivní 

hodnocení. Ke klinickému vyšetření dále patří vyšetření chůze, neurologické vyšetření 

a vyšetření páteře. (Kolář, 2009; Véle, 2012, Vokurka 1989) 
 Pro klinické vyšetření se využívá také klinických testů. Nejčastěji to jsou test dle 
Véleho, Rhombergův test a stoj na jedné DK. Test dle Véleho hodnotí postavení, formu 

a chování nohou a prstců v klidném vzpřímeném stoji. Je vyhodnocen čtyřmi stupni – 
A-D, kdy A představuje normu bez patologie a D jako výrazně porušená stabilita, kdy 

dochází k výrazné hře šlach, výraznou změnou pozice a formy prstců a pohybům nohy. 

Rhombergova zkouška se provádí ve třech úrovních obtížnosti. Nejprve testovaný 

provede základní stoj při otevřených očích – Rhomberg I., následně stoj spatný o zúžené 

bázi s otevřenýma očima – Rhomberg II., a nakonec stoj spatný se zavřenýma očima – 
Rhomberg III. Při testu se sledují titubace a jejich charakteristika, pokud k titubacím 

dojde, hodnotí se test jako pozitivní.  Vyšetřením stoje na jedné DK (Trendelenburgova 

zkouška) se hodnotí stabilizace pánve pomocí abduktorů kyčelního kloubu. V případě, 
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že pánev na straně pokrčené dolní končetiny poklesne, je zkouška pozitivní. Dle Véleho 

by při testu stoje na jedné DK měl testovaný vydržet minimálně 10 s. Mezi testy 
užívané v zahraničí patří například Berg Functional Balance Scale, Activities-Specific 
Balance Confidence Scale, Timed Up and Go, Tinetti Balance and Gait Assesment nebo 
One leg stance dle Freglye (Kolář, 2009; Véle a Pavlů, 2012; Véle, 2012; Véle, 1997; 
Powel a Myers, 1995, Berg, 1992; Tinetti, 1986; Mathias, 1986; Fregly, 1968)  
Přístrojové vyšetření  

Zatímco klinické vyšetření je více zaměřeno na funkční testovaní odhalující 

pouze základní senzomotorický deficit, přístrojové vyšetření může podat lepší 

kvalitativní analýzu a kvantifikaci posturální kontroly i u mladších jedinců. Detailní 

analýza vyžaduje použití testů provádějících kinematickou, kinetickou 

a elektrofyziologickou analýzu. Dokáže hodnotit podíl jednotlivých senzorických 

systémů na strategiích posturální stability. Nejčastěji se využívá posturografie, dalšími 

možnostmi jsou 3D kinematická analýza, hodnotící výchylky těžiště těla na základě 

obrazového záznamu, anebo elektronických senzorů připevněných přímo na tělo 

testovaného. Přístrojové vyšetření je objektivnější a může odhalit i drobné patologie, dle 
Valkoviče (2007) však například u pacientů s Parkinsonovou chorobou dokážou 
klinické testy predikovat posturální instabilitu lépe než statická posturografie. (Pailard, 

2015; Mancini a Horak, 2010; Janura et al., 2012; Valkovič, 2007)  
Posturografie     

Počítačová posturografie využívá k měření posturální stability stabilometrickou 
plošinu, která buď tenzometricky, nebo piezoelektricky snímá silové parametry. Kromě 

posturální stability měří i reaktibilitu. Hodnotí reakční síly a momenty těchto sil na 
silové plošině při statických a dynamických situacích. Nejčastěji užívané 

posturografické systémy jsou Kistler, AMTI, Bertec a NeuroCom. Systém NeuroCom je 

vybaven softwaru aplikací umožňující hodnocení a porovnávání výsledků jednotlivých 

testů s normativními hodnotami zdravých jedinců. Má integrován i systém umožňující 

trénink rovnováhy s využitím vizuální zpětné vazby. (Pastucha, 2013; Janura. 2012; 
Kolář, 2009) 
 Statická posturografie měří malé, neúmyslné pohyby COG při klidném stoji. 

Většina přístrojů umožňuje vyšetření stoje v různých modifikacích, např. stoj 
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v tandemu, stoj na jedné noze, nebo selektivně testovat jednotlivé senzorické systémy 

např. vyloučením zraku. (Kolář, 2009; Pankanin, 2018; Mancini a Horak, 2010) 
 Při dynamické posturografii se měří situace, kdy se testovaný hýbe po plošině, 
nebo se hýbe plošina s testovaným jedincem. Lze měřit například vyšetření chůze, 

otáčení v prostoru nebo překonávání překážky. Při testování, kdy se hýbe plošina, se 
testuje posturální stabilita narušená zevním podnětem. Nejčastějším testem je pohyb 

plošiny v mediolaterálním nebo anterioposteriorním směru, dále pak sklápění plošiny 

podél vodorovné osy. Při těchto testech se měří reakční časy pacienta, průměrné 

zpoždění reakce je 150 ms, u lýtkových svalů 100ms, rychlost reakce však záleží na 

zrychlení a rychlosti vychýlení plošiny. (Kolář, 2009; Mancini a Horak, 2010)  
2. 2. 7 Stabilita a rychlostních kanoistika 
 Pro úspěšné provedení jakéhokoliv pohybu je klíčová schopnost motorického 

systému poskytnout přiměřenou posturální podporu. Bez neustálé posturální stabilizace 

by byla jakákoliv interakce s vnějším prostředím ohrožena. Proto i pro dosažení co 
nejlepšího sportovního výsledku má při všech sportovních činnostech zásadní vliv 
vysoká úroveň posturální stability, která jé zásadní pro přesné provedení pohybu. (Gryc, 

2014) 
   Ve studiích porovnávající posturální stabilitu (statickou i dynamickou) 

u vrcholových sportovců a nesportovců, respektive s běžně sportující populací, 

zpravidla sportovci prokazovali vyšší úroveň posturální stability než nesportovci. To 

bylo prokázáno například u gymnastiky (Carrick et al., 2007), sportovní střelbě 
(Hrysomallis, 2011), fotbalu (Paillard et al., 2006) nebo u kontaktních sportů 

(Liang et al., 2019). V průběhu komplexní sportovní přípravy tak dochází k zvyšování 

úrovně posturální stability. Různé sporty mají ale jiné nároky na jednotlivé složky 

posturální stability. Většina sportů však kombinují obě složky – statickou i dynamickou. 
To částečně prokázal i Arkov (2009), který uvádí, že úroveň dynamické posturální 

stability je u vrcholových sportovců v různých odvětvích (biatlon, závody na lodích, 

judo a vodní pólo) závislá na provozovaném sportu. (Arkov, 2009; Liang et al., 2019) 
 Kajakář je při jízdě na kajaku neustále vystaven hrozbě převrhnutí. Musí 

neustále kompenzovat vychýlení svého těžiště, a to převážně ve frontální rovině. 

Působení zevních sil na celek kajakář-loď je navíc velmi různorodé. Musí se vypořádat 

s měnícími se povětrnostními podmínkami, vodním proudem, nebo vlněním vodní 
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hladiny v kombinaci s nestabilním kajakem, které společně kladou vysoké nároky na 

úroveň posturální stability kajakáře. Kanoistika je navíc cyklickým sportem, u kterého 

je zásadní zaujetí správné výchozí polohy pro provedení přesného, rytmicky 
opakovatelného a co nejefektivnějšího záběru pro dosažení co nejlepšího výkonu 

v průběhu závodu. U kajakářů (a dalších sportovců provozující podobné sporty), kteří 
v kajaku navíc sedí, lze tedy předpokládat naučení specifických posturálních strategií 
pro udržení stability v kajaku na vodní hladině. (Chung, 2015; Stambolieva et al., 2011; 

Gryc, 2014)  
2. 2. 8 Dosavadní stav výzkumu stability a rychlostní kanoistiky 
 Existuje jen velmi omezený počet publikací zabývajících se stabilitou 

u rychlostní kanoistiky. Stambolieva et al. (2011) zkoumali posturální stabilitu 

u mladých kanoistů a kajakářů a porovnávali ji se zdravými, podobně starými 

netrénovanými jedinci. Při měření na silové plošině hodnotili amplitudu a rychlost 
výkyvu v průběhu stoje, přičemž měření probíhalo při klidném stoji, na pěnové 

podložce, s otevřenýma a zavřenýma očima a s pohybující i nepohybující se podložkou. 

V průběhu klidného stoje s otevřenýma očima měli sportující jedinci v porovnání 

s nesportujícími jedinci vyšší amplitudu a rychlost výkyvů při stabilní plošině, při 

nestabilní plošině měli hodnoty naopak nižší. Při stoji se zavřenýma očima nebyl 

nalezen signifikantní rozdíl při stabilní plošině, při stoji na pěnové plošině měla 

sportující skupina vyšší rychlost výkyvů, ale nižší aplitudu. Celkově bylo zjištěno 

v průběhu testování, že sportující jedinci jsou při udržování posturální stability více 

závislí na senzorických informacích ze zrakového systému. (Stambolieva, 2011) 
 Zinke et al. (2019) sledoval efekt isokinetického tréninku trupových svalů na 
výkonnost rychlostních kanoistů, jakožto hlavních stabilizátorů těla při jízdě na 

nestabilní lodi. Výsledkem bylo zvýšení isokinetického točivého momentu trupových 

svalů do rotace, který úzce souvisí s maximální pádlovací silou (speciálně hodnocený 

kanoistický parametr). Proto Zinke et al. doporučují zařazení isokinetického tréninku 

trupových svalů do přípravy pro zvýšení výkonnosti rychlostních kanoistů a kajakářů. 

(Zinke et al., 2019)  
 Bjerkefors, Carpenter a Thostennson (2007) sledovali, zda může být tréninkem 

na kajakářském ergometru zlepšena posturální stabilita u jedinců po poranění míchy. 

Probandi v post-rehabilitační fázi absolvovali během 10 týdnů 30 tréninků. Před 
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každým a po každém tréninku byli měřeni pomocí 3D kinematické analýzy a pomocí 

senzorů připevněných na těle na pohybující se plošině, která se náhodně vychylovala 

vpřed, vzad nebo do stran. Měřeni byli při sedu ve vlastním invalidním vozíku. Po 

10 týdenním tréninku došlo k zlepšení posturální stability ve smyslu nižších rotačních 

a lineárních výkyvů trupu při očekávaných i neočekávaných vychýleních ve všech 

směrech. (Bjerkefors, Carpenter, Thostennson, 2007) 
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3 Cíle a úkoly práce, hypotézy 
3. 1 Cíle práce 
Cílem této diplomové práce je porovnání dynamické posturální stability u rychlostních 

kajakářů a běžné sportující populace na přístroji SMART EquiTest od firmy Neurocom.  
3. 2 Úkoly práce 

• Studium a zpracování odborné literatury a vědeckých článků souvisejících 

s tématem diplomové práce. 
• Zajištění technického vybavení pro experiment. 
• Zajištění a vhodný výběr probandů k testování. 
• Seznámení probandů s průběhem výzkumu, odebrání jejich anamnestických 

údajů. 
• Zhodnocení dynamické posturální stability experimentální skupiny pomocí 

testovacích protokolů na přístroji NeuroCom SMART EquiTest 
• Analýza a vyhodnocení naměřených dat experimentální skupiny  
• Porovnání dynamické posturální stability rychlostních kanoistů s běžnou 

sportující populací. 
• Závěr a diskuse dosažených výsledků s přednesenými hypotézami.  

3. 3 Výzkumná otázka 
Jak se liší dynamická posturální stabilita vyšetřená na přístroji NeuroCom SMART 

EquiTest u rychlostních kajakářů a běžné populace? 
3. 4 Hypotézy 
 Bylo stanoveno těchto 8 hypotéz: 
H1: Předpokládám, že výsledky testu Sensory Organization Test budou u experimentální 

skupiny statisticky významně lepší než u kontrolní skupiny. 
H2: Předpokládám, že výsledky testu Motor Control Test budou u experimentální 

skupiny statisticky významně lepší než u kontrolní skupiny. 
H3: Předpokládám, že výsledky testu Adaptation Test budou u experimentální skupiny 

statisticky významně lepší než u kontrolní skupiny. 
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H4: Předpokládám, že výsledky testu Unilateral Stance budou u experimentální skupiny 

statisticky významně horší než u kontrolní skupiny. 
H5: Předpokládám, že výsledky testu Limits of Stability budou u experimentální 

skupiny statisticky významně lepší než u kontrolní skupiny. 
H6: Předpokládám, že výsledky testu Rhythmic Weight Shift budou u experimentální 

skupiny statisticky významně lepší než u kontrolní skupiny. 
H7: Předpokládám, že nebude statisticky významný rozdíl u všech testů mezi výsledky 

mužů a žen experimentální skupiny.  
H8: Předpokládám statisticky významné rozdíly mezi skupinou elitních rychlostních 

kajakářů a ostatními probandy experimentální skupiny u testů SOT, MCT, ADT a LOS.  
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4 Metodika práce 
Tato diplomová práce je kvantitativní studií a jedná se o observační studii. 

4. 1 Charakteristika výzkumného souboru 
Do výzkumného souboru experimentální skupiny bylo záměrně vybráno 

24 probandů (n=24) rozdělených do 2 skupin na muže (n=12) a ženy (n=12) ve věku 

18–32 let dle následujících kritérií: proband se věnuje rychlostní kanoistice více než 

5 let, tréninkové zatížení je minimálně 12 hodin týdně a v posledních 2 letech 

reprezentoval českou republiku na mezinárodním závodě. Dále byla tato skupina ještě 

rozdělena na skupinu elitní a skupinu ostatní. Do elitní skupiny bylo zařazeno 

20 % nejlepších probandů experimentální skupiny – kajakářů, kteří v uplynulých 

2 letech dosahovali nejlepších výsledků na mezinárodních a domácích závodech. 

Experimentální skupina je charakterizována v tabulce č. 1. Jako kontrolní (n=40) 

skupina byla použita skupina uložena v systému NeuroCom Data Analyzer. Do té byly 

zařazeni probandi z řad náhodně vybraných studentů FTVS dle následujících kritérií: 

aktivně sportující jedinec neprovozující sport na vrcholové úrovni. Kontrolní skupina je 

charakterizována v tabulce č. 2. Z výzkumu byli vyloučeny osoby po operaci, která by 

mohla ovlivnit výsledky měření posturální stability, dále osoby s neurologickým 

postižením, s mentální poruchou či se sníženou úrovní inteligence, po akutním úrazu 

nebo v rekonvalescenci po úrazu. Všichni probandi mají platnou lékařskou sportovní 

prohlídku. 
Tabulka č. 1: Parametry experimentální skupiny 
Experimentální skupina Muži (n=12) Ženy (n=12) Dohromady (n=24) 

Aritmetický průměr (SD) Aritmetický průměr (SD) Aritmetický průměr (SD) 
Výška (cm) 185,5 (6,66) 170,75 (3,49) 178,13 (9,09) 
Věk (roky) 23,18 (3,73) 21,3 (2,95) 22,24 (3,49) 
Váha (kg) 85,5 (7,78) 67,17 (4,51) 76,33 (11,16) 
BMI  24,81 (1,28) 23,05 (1,58) 23,93 (1,68) 
Trénink (hod/týden) 16,75 (2,92) 15,25 (2,86) 16 (2,99) 
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Tabulka č. 2: Parametry kontrolní skupiny 
Kontrolní skupina Muži (n=20) Ženy (n=20) Dohromady (n=40) 

Aritmetický průměr (SD) Aritmetický průměr (SD) Aritmetický průměr (SD) 
Výška (cm) 183,2 (8,2) 165,7 (6,6) 174,4 (11,5) 
Věk (roky) 25,2 (2,6) 25,6 (1,5) 25,4 (2,1) 
Váha (kg) 77,1 (10,5) 60,3 (6,3) 68,7 (12) 
BMI  23,2 (2,8) 22,3 (1,9) 22,7 (2,4) 
 
4. 2 Metodika zpracování teoretických východisek  

Teoretická východiska podávají podklady pro následné provedení vlastního 

výzkumu, jehož průběh a výsledky jsou popsány ve výzkumné části. Teoretická 

východiska byla zpracována z informací čerpaných v českých i zahraničních zdrojích. 

Byly použity zdroje v tištěné i elektrické podobě. Odborná literatura byla vyhledávána 

ve vědeckých databázích PubMed, Web of science, Google Scholar a Science 

Direct a další, pro vyhledávání byla využita klíčová slova. Veškeré zdroje byly citovány 

dle citační normy ČSN ISO 690. 
4. 3 Metoda získání dat 
 Pro měření dynamické posturální stability byla zvolena počítačová dynamická 

posturografie přístrojem SMART EquiTest od firmy NeuroCom.  
4. 4 NeuroCom SMART EquiTest 
 NeurCom SMART EquiTest lze využít pro diagnostické i terapeutické účely. 

Přístroj zvládne objektivně hodnotit rovnováhu a posturální stabilitu. K tomu využívá 

7 standardizovaných testů, které suplují podmínky každodenního života. Naměřená data 

jsou následně vyhodnocena pomocí speciálního softwaru NeuroCom Balance Manager 
Software, který je zobrazuje v grafech a numerických hodnotách. Díky přesným 

výsledkům jsme u lidí s poruchou rovnováhy schopni určit míru motorického 

a somatosenzorického poškození. (Concordia University, 2015) 
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NeuroCom SMART EquiTest hodnotí pomocí těchto standardizovaných testovacích 

protokolů: 
• Sensory Organization Test (SOT) 
• Motor Control Test (MCT)  
• Adaptation Test (ADT) 
• Limits of Stability (LOS) 
• Rhythmic Weight Shift (RWS) 
• Weight Bearing Squat (WBS) 
• Unilateral Stance (US) (Concordia University, 2015)  
 

Součástí přístroje jsou tyto komponenty: 
• pohyblivá silová plošina 
• pohyblivé vizuální okolí s LCD monitorem 
• Počítač LCD monitorem, tiskárnou, klávesnicí a myší  
• bezdrátový ovladač 
• pomůcky pro testování v případě modifikace 
• horní opěrná tyč pro popruhy 
• popruhy ve 3 velikostech  
• NeurCom Balance Manager Software (Concordia University, 2015) 

4. 5 Popis vyšetřovacích protokolů použitých při výzkumu: 
4. 5. 1 Sensory Organization Test (SOT) 
 Testovací protokol SOT hodnotí správnou funkčnost systémů posturální 

kontroly: somatosenzorického, visuálního a vestibulárního a jejich vzájemnou interakci. 

Díky pohybům stojné plošiny a vizuálního prostředí jsou jednotlivé systémy posturální 

kontroly izolovány. Protokol SOT systematicky eliminuje informace ze systému 

posturální kontroly a to způsobuje jejich konflikt. Výsledkem je neschopnost použití 

izolovaného senzorického systému nebo nevhodná adaptivní odpověď kvůli využití 

nepřesných informací o okolním prostředí. (Concordia University, 2015) 
Testovací protokol SOT je složen z těchto 6 testů: 

1. Otevřené oči, stabilní stojná plošina, stabilní vizuální okolí 
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2. Zavřené oči, stabilní stojná plošina 
3. Otevřené oči, stabilní stojná plošina, pohyblivé vizuální okolí 
4. Otevřené oči, pohyblivá stojná plošina, stabilní vizuální okolí 
5. Zavřené oči, pohyblivá stojná plošina 
6. Otevřené oči, pohyblivá stojná plošina, pohyblivé vizuální okolí (Natus Medical 

Incorporated, 2014) 
Je hodnocen pomocí tzv. Equilibrium Score (EQL), vyjadřující koordinaci jednotlivých 

systémů posturální kontroly. Je vyjádřen v procentech, kdy maximální hodnota 

100 % znamená, že u testovaného nedochází k žádným titubacím během testu. Dalším 

hodnoceným parametrem je Strategy Analysis, který ukazuje na jednotlivé využití 

somatosenzorických, vestibulárních a vizuálních složek posturální stability. Dělí se 
na Somatosenzory Ratio (SOM) jehož hodnotu zjistíme výpočtem COND2/COND1, 

Vestibular Ration (COND5/COND1) a Visual Ratio (COND4/COND1). (Natus 
Medical Incorporated, 2014, Jaykaran et al., 2011) 
4. 5. 2 Motor Control Test (MCT) 
 MCT test hodnotí schopnost testovaného rychle a automaticky zareagovat na 

neočekávané vnější vychýlení. Sekvence malých, středních a velkých předozadních 

vychýlení vyvolají automatickou posturální odpověď. Protokol hodnotí počátek, sílu 

a laterální symetrii odpovědi. Na každou podmínku (malé, střední, velké vychýlení) 

jsou 3 pokusy vychýlení vpřed a 3 pokusy vychýlení vzad. (Concordia University, 

2015) 
 Hodnotícími parametry jsou Latency, posuzující čas mezi vnějším stimulem 

(vychýlení stojné desky) a aktivní odpovědí testovaného (v milisekundách). Dále pak 

Weight Symmetry, hodnotící jednotlivé zatížení dolních končetin během testovacího 

protokolu, Strenght Symmetry, hodnotící míru silové odpovědi při reakci k vyrovnání 

polohy, a nakonec Amplitude Scaling, udávající sílu potřebnou k ustálení rovnovážné 

polohy pro 3 různé velikosti vychýlení, je hodnocena v newtonech (N). (Concordia 
University, 2015; Natus Medical Incorporated, 2016, Vomáčková, 2020) 
4. 5. 3 Adaptation Test (ADT) 

Testovací protokol ADT posuzuje schopnost testovaného motoricky reagovat 

a minimalizovat výkyvy při nepředvídatelném pohybu stojné plošiny ve směru špičky 

nahoru (Toes Up), tedy rotační pohyb plošiny směrem posteriorním a ve směru špičky 
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dolu (Toes Down), tedy rotační pohyb plošiny směrem anteriorním. V každém směru je 

provedeno 5 výchylek ve velikosti 8° kolem kotníku. Je hodnocen pomocí tzv. Sway 

Energy Score, která vyjadřuje velikost síly požadovanou k udržení stabilního stoje. 

ADT simuluje podmínky běžného života, jako je nerovný povrch. (Concordia 

University, 2015) 
4. 5. 4 Limits of stability (LOS) 

LOS klasifikuje maximální možná vychýlení těžiště, aniž by testovaný ztratil 

rovnováhu, udělal krok nebo jinak stabilizoval svoji polohu bez změny opěrné báze. 

Testovací protokol se skládá z 8 testů, při kterých se proband dle instrukcí vychyluje 

k 8 různým místům, rozmístěných v 45° intervalech. Každý test trvá 8 sekund, během 

kterých se testovaný snaží vychýlit k danému místu a snaží se v dané pozici udržet. Test 
hodnotí několik parametrů: Reaction Time – doba, za kterou testovaný vychýlí těžiště 

daným směrem, Movement Velocity – průměrná rychlost náklonu těžiště při snaze 

dosažení cíle (ve stupních za sekundu), Directional Control – udává přesnost dráhy 

těžiště v daném směru (v procentech), Endpoint Excursion – bod, ve kterém končí 

pohyb náklonu směrem k cíli (v procentech), Maximum Excursion – maximální 

hodnota vychýlení těžiště v průběhu celého měření (v procentech). Hodnota 
100 % znamená dosažení cílového bodu. (Concordia University, 2015; Natus Medical 

Incorporated, 2013) 
4. 5. 5 Rhythmic Weight Shift (RWS) 

 RWS je testovací protokol hodnotící schopnost testovaného rytmicky přenášet 

těžiště v laterolaterální (pravolevém) a anterioposteriorním (předozadně) směru mezi 

dvěma cíli. Test je proveden ve 3 rychlostech. Vyhodnocen je pomocí tzv. On-Axis 
Velocity, vyjadřující průměrnou rychlost v jednom směru. Directional Control pak 

udává přesnost pohybu testovaného v daném směru při různých rychlostech 

v procentech. (Concordia University, 2015; Vomáčková, 2020) 
4. 5. 6 Weght Bearing Squat (WBS) 

Testovací protokol WBS hodnotí rozložení váhy na dolních končetinách 

ve 4 polohách: ve stoji, v dřepu s 30° flexí v kolenních kloubech, v dřepu s 60° flexí 

v kolenních kloubech a v dřepu s 90° flexí v kolenních kloubech. Je hodnocen pomocí 

Weight Bearing Symmetry Score, vyjadřující v procentech váhu na jedné dolní 
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končetině k celkové váze testovaného. (Concordia University, 2015; Natus Medical 

Incorporated, 2014) 
 4. 5. 7 Unilateral Stance (UNI) 

Během testovacího protokolu Unilateral Stance je hodnocen stoj na 1 noze 

nejdříve s otevřenýma očima, následně s očima zavřenýma. Každý ze 4 testů je 

proveden třikrát po 10 vteřinách. Horní končetiny jsou v bok a netestovaná dolní 

končetina je v 90° v kolenním a kyčelním kloubu. Je vyhodnocen pomocí tzv. COG 

Sway Velocity, které vyjadřuje poměr posunu těžiště (ve stupních) v čase během 

pokusu (≤ 10 vteřin). Průměrná hodnota 3 pokusů je vyjádřena jako Mean COG Sway 

Velocity. (Concordia University, 2015; Natus Medical Incorporated, 2014)  
4. 6 Metodika měření 
 Výzkum probíhal v kineziologické laboratoři na katedře fyzioterapie Fakulty 

tělesné výchovy a sportu. Byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 

167/2019 (viz příloha 1).  
 Každý proband byl testován všemi 7 testy jdoucími po sobě bez opuštění kabiny 

přístroje. Samotné měření trvalo 45-60 minut.  
 Před začátkem výzkumu byl rozdán anamnestický dotazník a informovaný 

souhlas k vyplnění. Následně byla měřená osoba seznámena s průběhem výzkumu 

a jeho cílem. K měření nebyli připuštěni probandi, u kterých byla zjištěna vylučující 

anamnestická data. Následně se proband převlékl do běžného pohodlného oblečení, 

které nesmělo omezovat klidný stoj. Vyšetření probíhalo naboso.  Pro zajištění 

bezpečnosti byli všichni probandi zavěšeni do popruhů připnutých ke konstrukci 

přístroje jako prevence pádu.  
 Poté byl každý proband zainstruován do správné výchozí polohy, která byla 

během měření několikrát kontrolována. Ta je definována takto: 
• Malleoli mediales et laterales jsou na úrovni centrální horizontální linie 
• Laterální hrana os calcanei je podél vertikální linie podle výšky probanda: linie 

S - 60 - 140 cm, linie M 141 – 165 cm, linie T 166 – 203 cm. (Concordia 
University, 2015) 



48  

4. 7 Analýza dat 
Data byla po změření vyhodnocena a uložena pomocí programu NeuroCom Data 

Analyzer a následně převedena do programu Microsoft Excel 365. Zde došlo 

k rozřazení do dvou skupin – experimentální a kontrolní. Experimnetální skupina pak 

byla rozdělena na muže a ženy. Následně byly data vyhodnocena pomocí integrovaných 

statistických funkcí, kdy byly spočítány aritmetické průměry a směrodatné odchylky 

a skupiny byly vzájemně porovnány.  
 Pro statistickou analýzu byl zvolen Sharpiro-Wilk test normality, při kterém bylo 

zjištěna, zda data splňují podmínku normality dat. Při normálním rozložení dat byl 

následně použit Studentův T-test, při nenormálním rozložení dat pak Mann-Whitneův 

U-test. Jako hladina statistické významnosti byla zvolena α = 0,05 a všechny hodnoty 

p ≤ 0,05 pak vypovídají o statistické významnost dat. Dále byla pomocí Cohenova d 

určena klinická významnost (ES) 
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5 Výsledky 
V této kapitole jsou v uvedeny statisticky zpracované výsledky výzkumu. Vyhodnoceny 

byly testy SOT, MCT, ADT, LOS, RWS a UNI. Každá skupina (experimentální –
 kajakáři a kontrolní) byla vyhodnocena a zpracována zvlášť a následně byly skupiny 
porovnány.  
 Jako hladina statistické významnost byla určena α = 0,05, kdy všechny hodnoty 

p ≤ 0,05 pak vypovídají o statistické významnost dat. Pomocí Cohenova d pak byla 

stanovena věcná (klinická) významnost (ES), kdy ES <20 nevyjadřovala žádnou 
významnost, ES> 20 malou významnost, ES =50 střední významnost, a ES >0,80 
velkou klinickou významnost.  
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5. 1 Výsledky testu Sensory Organization Test (SOT) 
 Testem SOT se měří funkčnost systému posturální kontroly: 

somatosenzorického, vizuálního a vestibulárního. Jsou to testy COND1 – COND6, které 

jsou vyhodnoceny pomocí tzv. Equilibrium Score, vyjádřeného v procentech. Dále bylo 

hodnoceno celkové Composite Score, Somatosensory Ration, Vestibular Ratio a Vizual 
Ratio.  
 Statisticky významné rozdíly byly nalezeny u testů COND1 (otevřené oči, 

stabilní plošina i prostředí) a COND4 (otevřené oči, nestabilní plošina, stabilní 

prostředí), dále pak u celkového Composite Score a Vizual ration.  
 Klinicky významný rozdíl byl zjištěn u COND4 a Vizual Ration – velká 

významnost a u COND1 a Composite score – střední významnost. U všech testů 

prokazovala lepší výsledky kontrolní skupina. 
Tabulka č. 3: Porovnání experimentální a kontrolní skupiny v rámci testu SOT 

SOT (%) Kajakáři (n=24) Kontrolní skupina (n=40) p-
hodnota ES Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) 
COND1 93,01 (2,6) 93,67 (3,25) 94,28 (1,99) 95 (2) 0,02 0,57 
COND2 91,89 (2,5) 91,67 (3,5) 92,8 (2,35) 93,3 (3,33) 0,09 0,38 
COND3 89.96 (3,72) 90,17 (6,08) 91,23 (3,1) 92  (4,17) 0,16 0,38 
COND4 80,75 (7,52) 82,83 (8,58) 87,02 (5,23) 87,50 (5,58) 0,0002 1,02 
COND5 65,96 (9,26) 65,67 (12,17) 70,17 (8) 71,84 (11,83) 0,06 0,49 
COND6 66,38 (13,12) 64,83 (21,92) 70,3 (10,46) 72,17 (13,58) 0,19 0,34 
COMP 78,25 (5,38) 77 (8,5) 81,48 (4,28) 83 (5,75) 0,02 0,68 
SOM 0,99 (0,03) 0,99 (0,05) 0,98 (0,02) 0,98 0,03 0,56 0,15 
VIZ 0,87 (0,08) 0,88 (0,08) 0,92 (0,05) 0,93 (0,07) 0,002 0,87 
VES 0,7 (0,11) 0,7 (0,16) 0,74 (0,08) 0,76 (0,13) 0,08 0,47 

Legenda: SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvarilové rozpětí, p-hodnota – statistická významnost, 

Cohen d – klinická významnost 
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  Při porovnání mužů a žen experimentální (tabulka č. 4) nebyla prokázána 

statistická významnost u žádného z parametrů testu SOT, střední klinická významnost 

byla nalezena u Somatosensory Ratio a Vestibular Ratio. Výsledky testů COND1 – až 

COND6 vycházely vyrovnaně, celkové Composite Score vyšlo lehce ve prospěch 

skupiny žen, stejně tak Somatosensory Ratio a Vestibular Ratio. 
Tabulka č. 4: Porovnání mužů a žen experimentální skupiny v rámci testu SOT 

SOT (%) Muži (n=12) Ženy (n=12) p-
hodnota ES Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) 
COND1 93,53 (2,06) 93,83 (3) 92,5 (3,05) 93,5 (3,42) 0,34 0,39 
COND2 91,47 (2,67) 91,17 (3,92) 92,31 (2,37) 92,17 (2,67) 0,43 0,33 
COND3 90,44 (3,57) 89,67 (6,5) 89,47 (6,25) 90,17 (6,25) 0,53 0,26 
COND4 81 (6,6) 81,17 (8,08) 80,5 (8,63) 84 (9,42) 0,87 0,07 
COND5 64,61 (8,05) 65,5 (10,42) 67,31 (10,52) 67,17 (16,67) 0,49 0,29 
COND6 65,11 (13,32) 64 (21,92) 67,64 (13,39) 64,83 (22,92) 0,65 0,19 
COMP 77,83 (5,29) 77 (8,5) 78,67 (5,66) 77 (11) 0,71 0,15 
SOM 0,98 (0,02) 0,99 (0,04) 1 (0,04) 0,99 (0,06) 0,13 0,65 
VIZ 0,87 (0,08) 0,88 (0,11) 0,87 (0,09) 0,88 (0,07) 0,58 0,04 
VES 0,67 (0,1) 0,68 (0,12) 0,73 (0,11) 0,74 (0,15) 0,21 0,52 

Legenda: SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvarilové rozpětí, p-hodnota – statistická významnost, 

Cohen d – klinická významnost 
 Při porovnání experimentální skupiny ve smyslu elitní kajakáři a ostatní nebyla 

nalezena u žádného parametru statistická významnost. U 4 parametrů – COND1, 
COND4, COND 6 a VIZ byla nalezena střední klinická významnost. Z toho 
2 parametry (COND1, COND6) ve prospěch elitní skupiny, 2 parametry (COND4, VIZ) 

ve prospěch skupiny ostatních. 
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Tabulka č. 5: Porovnání elitní skupiny a ostatních probandů experimentální skupiny 

v rámci testu SOT 

SOT (%) Elitní skupina (n=5) Ostatní (n=19) p-
hodnota ES Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) 
COND1 91,8 (1,99) 91,33 (3,83) 93,33 (2,69) 94 (3,33) 0,09 0,59 
COND2 91,4 (3,04) 90,67 (5,83) 92,02 (2,43) 91,67 (3) 0,63 0,24 
COND3 90,93 (3,35) 90,67 (6,67) 89,7 (3,85) 90 (5,67) 0,52 0,33 
COND4 83,93 (5,14) 82,67 (9,83) 79,91 (7,92) 83 (10) 0,3 0,54 
COND5 65,8 (8,7) 65,67 (16,67) 66 (9,63) 65,67 (11,67) 0,97 0,02 
COND6 61 (12,63) 60,33 (18,7) 67,79 (13,21) 66 (23,33) 0,31 0,52 
COMP 77,8 (4,38) 77 (6) 78,37 (5,71) 77 (9) 0,84 0,1 
SOM 0,996 (0,03) 0,985 (0,05) 0,987 (0,03) 0,983 (0,05) 0,59 0,27 
VIZ 0,92 (0,06) 0,88 (0,11) 0,86 (0,08) 0,88 (0,1) 0,15 0,74 
VES 0,72 (0,1) 0,7 (0,19) 0,71 (0,1) 0,72 (0,1) 0,86 0,09 

 
5. 2 Výsledky testu Motor Control Test (MCT) 
 Tento test hodnotí schopnost testovaného rychle a automaticky zareagovat 

na vnější vychýlení. Hodnocen byl parametrem latency, kdy byla změřena aktivní 

odpověď testovaného obou dolních končetin zvlášť.  
 Výsledky jsou zaznamenány v tabulce č. 6, z které vidíme, že při porovnání 

experimentální a kontrolní skupiny nebyla prokázána statistická významnost u žádného 

z parametrů. Při pohybu vzad byly výsledky obou skupin podobné, při pohybu vpřed 

byly výsledky nepatrně lepší u experimentální skupiny. 
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Tabulka č. 6: Porovnání experimentální a kontrolní skupiny v rámci testu MCT 
MCT Kajakáři (n=24) Kontrolní skupina (n=40) p-hodnota ES Backwars (ms) Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) 
SL 135,83 (9,29) 140 (10) 130,5 (14,49) 130 (20) 0,19 0,42 
SR 134,17 (12,83) 135 (20) 137,25 (20,25) 140 (27,5) 0,74 0,17 
ML 124,58 (12,5) 125 (10) 127 (13,81) 130 (10) 0,64 0,18 
MR 127,5 (7,94) 130 (10) 124,5 (14,31) 120 (10) 0,3 0,24 
FL 123,33 (8,68) 120 (10) 122,75 (8,77) 120 (10) 0,84 0,07 
FR 122,92 (6,9) 120 (7,5) 121,75 (12,17) 120 (20) 0,36 0,11 
Forwards (ms) Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) p-hodnota ES 
SL 138,33 (13,7) 140 (17,5) 134,25 (12,38) 130 (10) 0,24 0,32 
SR 139,17 (19,76) 130 (10) 142,25 (28,51) 140 (20) 0,41 0,12 
ML 132,08 (15,03) 130 (10) 140,23 (30,66) 130 (20) 0,21 0,31 
MR 135 (16,68) 130 (10) 133,48 (19,13) 130 (20) 0,75 0,08 
FL 127,5 (7,94) 130 (10) 128 (16,05) 130 (10) 0,54 0,04 
FR 127,08 (9,08) 130 (10) 131,25 (25,24) 125 (10) 0,76 0,2 
COMP 128,5 (7,45) 128 (9,25) 129,15 (9,98) 128 (10,5) 0,78 0,07 
Legenda: SL – small left, SR – small right, ML, medium left, MR, medium right, FL, fast left, FR, fast 
right, SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvarilové rozpětí, p-hodnota – statistická významnost, ES – 
klinická významnost. 

V tabulce č. 7 jsou mezi sebou porovnány výsledky mužů a žen experimentální 

skupiny. Statistická významnost byla prokázána při pohybu plošiny vzad u pomalé 

rychlosti na obou dolních končetinách. U těchto parametrů byla nalezena velká klinická 

významnost a výsledky vyšly lépe u žen. Střední klinická významnost byla nalezena 

u parametru Backwards ML – tedy pohyb plošiny vzad střední rychlostí na LDK, kdy 

také ženy prokazovaly lepší výsledky, ostatní výsledky v tomto směru byly vyrovnané. 

Při pohybu plošiny vpřed (Forwards) byla nalezena střední klinická významnost 
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u střední rychlosti na obou dolních končetinách, oba parametry vyšly ve prospěch 

skupiny mužů. Rozdíly mezi skupinami u ostatních parametrů byly nepatrné. 
Tabulka č. 7: Porovnání mužů a žen experimentální skupiny v rámci testu MCT 
MCT Muži (n=12) Ženy (n=12) p-hodnota ES Backwars (ms) Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) 
SL 140 (6,03) 140 (0) 132,67 (10,3) 130 (20) 0,04 0,99 
SR 139,17 (10,84) 140 (17,5) 129,17 (13,1) 130 (17,5) 0,04 0,83 
ML 129,17 (10,84) 130 (17,5) 120 (12,79) 120 (17,5) 0,07 0,77 
MR 127,5 (7,54) 130 (10) 127,5 (8,67) 125 (17,5) 0,95 0 
FL 123,33 (9,85) 120 (10) 123,33 (7,78) 120 (10) 0,92 0 
FR 124,17 (7,93) 120 (7,5) 121,67 (5,77) 120 (7,5) 0,61 0,36 
Forwards (ms) Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) p-hodnota ES 
SL 141,67 (7,18) 140 (10) 135 17,84 130 (17,5) 0,67 0,49 
SR 137,5 (11,38) 135 (17,5) 140,83 (26,1) 130 (10) 0,74 0,17 
ML 126,67 (7,78) 130 (10) 137,5 (18,65) 130 (32,5) 0,21 0,76 
MR 129,17 (9) 130 (15) 140,83 (20,65) 130 (32,5) 0,26 0,73 
FL 127,5 (9,65) 130 (7,5) 127,5 (6,22) 130 (10) 0,75 0 
FR 127,5 (10,55) 130 (17,5) 126,67 (7,79) 125 (10) 0,69 0,09 
COMP 127,92 (7,05) 128 (7,5) 129,08 (8,11) 127 (14) 0,71 0,15 
Legenda: SL – small left, SR – small right, ML, medium left, MR, medium right, FL, fast left, FR, fast 
right, SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvarilové rozpětí, p-hodnota – statistická významnost, ES – 
klinická významnost. 
 V tabulce č. 8 je vyobrazení výsledků testu MCT elitních kajakářů a ostatních 

probandů experimentální skupiny. U žádného z parametrů nebyla nalezena statistická 

významnost. 2 parametry (Backwards ML a FR) měly vysokou klinickou významnost 
a 4 střední klinickou významnost (Backwards MR, Forwards SR, ML a MR). Při 

pohybu plošiny vzad měla lepší výsledky skupina ostatních, při pohybu plošiny vpřed 

naopak skupina elitních kajakářů. 
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Tabulka č. 8: Porovnání elitní skupiny a ostatních probandů experimentální skupiny 

v rámci testu MCT  
MCT Elitní skupina (n=5) Ostatní (n=19) p-hodnota ES Backwars (ms) Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) 
SL 134 (8,94) 140 (15) 136,32 (9,55) 140 (10) 0,65 0,25 
SR 130 (15,81) 130 (30) 135,26 (12,19) 140 (20) 0,43 0,41 
ML 134 (11,4) 130 (20) 122,1 (11,82) 120 (10) 0,07 1,01 
MR 132 (10,95) 140 (20) 126,32 (6,84) 130 (10) 0,25 0,73 
FL 124 (11,4) 120 (20) 123,16 (8,2) 120 (10) 0,85 0,09 
FR 128 (10,95) 120 (20) 121,58 (5,01) 120 (0) 0,21 0,97 
Forward (ms) Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) p-hodnota ES 
SL 138 (8,37) 140 (15) 138,42 (15) 140 (20) 0,95 0,03 
SR 130 (7,07) 130 (10) 141,58 (21,42) 140 (20) 0,13 0,59 
ML 126 (8,94) 130 (10) 133,68 (16,01) 130 (20) 0,59 0,51 
MR 128 (10,95) 130 (15) 136,84 (17,65) 130 (10) 0,5 0,53 
FL 128 (10,95) 130 (15) 127,67 (7,33) 130 (10) 0,88 0,08 
FR 126 (11,4) 130 (20) 127,37 (8,72) 130 (10) 0,77 0,15 
COMP 127,2 (9,86) 126 (19) 128,84 (6,99) 128 (7) 0,67 0,22 
Legenda: SL – small left, SR – small right, ML, medium left, MR, medium right, FL, fast left, FR, fast 
right, SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvarilové rozpětí, p-hodnota – statistická významnost, ES – 
klinická významnost. 

5. 3 Výsledku testu Adaptation Test (ADT) 
Při ADT se testuje schopnost testovaného motoricky reagovat a minimalizovat 

výkyvy při nepředvídatelném pohybu stojné plošiny ve směru špičky nahoru 

a ve směru špičky dolu. Je hodnocen pomocí tzv. Sway Energy Score 
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V tabulce č. 9 vidíme, že statisticky významné rozdíly byly odhaleny u obou 
testů – tedy Toes Up (špičky nahoru) a Toes Down (špičky dolu). Oba testy měly 

střední klinickou významnost a vyšly ve prospěch experimentální skupiny. 
Tabulka č. 9: Porovnání experimentální a kontrolní skupiny v rámci testu ADT 

 
ADT 

Kajakáři (n=24) Kontrolní skupina (n=40) 
p-hodnota ES 

Aritmetický 

průměr (SD) 
Medián 

(IQR) 
Aritmetický 

průměr (SD) 
Medián 

(IQR) 
Toes Up 56,87 (9,33) 54,5 (13,75) 64,16 (11,49) 62,6 (13,5) 0,01 0,67 
Toes Down 39,25 (5,12) 38,9 (6,2) 43,78 (6,26) 41,9 (8,85) 0,004 0,77 
Legenda: Toes Up – špičky nahoru, Toes Down – špičky dolu, SD – směrodatná odchylka, IQR – 
mezikvarilové rozpětí, p-hodnota – statistická významnost, ES – klinická významnost. 

V tabulce č. 10 jsou porovnány výsledky mužů a žen experimentální skupiny. 

Střední klinická významnost byla nalezena u parametru Toes Up, oba testy vyšly 

ve prospěch skupiny mužů. 
Tabulka č. 10: Porovnání mužů a žen experimentální skupiny v rámci testu ADT 

ADT 
Muži (n=12) Ženy (n=12) 

p-hodnota ES Aritmetický 

průměr (SD) 
Medián 

(IQR) 
Aritmetický 

průměr (SD) 
Medián 

(IQR) 
Toes Up 54,37 (7,07) 53,6 (11,9) 59,37 (10,88) 57,2 (17,9) 0,2 0,54 
Toes Down 38,15 (5,12) 38,8 (8,2) 40,35 (5,09) 39,2 (5,5) 0,3 0,43 

Legenda: Toes Up – špičky nahoru, Toes Down – špičky dolu, SD – směrodatná odchylka, IQR – 
mezikvarilové rozpětí, p-hodnota – statistická významnost, ES – klinická významnost. 
 Při porovnání testu ADT elitních kajakářů a ostatních kajakářů (tabulka č. 11) 

nebyla nalezena statistická významnost. Střední klinická významnost (ES=0,61) byla 

u parametru Toes Up a vyšel ve prospěch skupiny ostatních. 
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Tabulka č. 11: Porovnání elitní skupiny a ostatních probandů experimentální skupiny 

v rámci testu ADT 
ADT 

Elitní skupina (n=5) Ostatní (n=19) 
p-hodnota ES Aritmetický 

průměr (SD) 
Medián 
(IQR) 

Aritmetický 

průměr (SD) 
Medián 

(IQR) 
Toes Up 61,36 (10,7) 57 (16,7) 55,68 (8,87) 51,8 (14,4) 0,23 0,61 
Toes Down 40,36 (4,01) 39,2 (7,5) 38,96 (5,42) 38,4 (6,2) 0,6 0,27 

Legenda: Toes Up – špičky nahoru, Toes Down – špičky dolu, SD – směrodatná odchylka, IQR – 
mezikvarilové rozpětí, p-hodnota – statistická významnost, ES – klinická významnost. 
5. 4 Výsledky testu Limits of stability (LOS) 

Při testu LOS se zkoumá maximální vychýlení těžiště testovaného do 8 různých 

směrů bez změny opěrné báze a ztráty rovnováhy, rozmístěných v 45° intervalech. Bylo 

hodnoceno těchto 5 parametrů: Reaction Time (RT, v sekundách) – doba, za kterou 
testovaný vychýlí těžiště daným směrem, Movement Velocity (MVL, ve stupních za 

sekundu) – průměrná rychlost náklonu těžiště při snaze dosažení cíle, Directional 

Control (DCL, v procentech) – udává přesnost dráhy těžiště v daném směru, Endpoint 

Excursion (EPE, v procentech) – bod, ve kterém končí pohyb náklonu směrem k cíli, 

Maximum Excursion (MXE, v procentech) – maximální hodnota vychýlení těžiště 

v průběhu celého měření. 
 Z tabulky č. 12 lze vyčíst, že statisticky významné bylo porovnání 

parametrů Endpoint Excursion a Maximum Excursion. Oba parametry měly střední 

klinickou významnost a kontrolní skupina prokazovala lepší výsledky. 
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Tabulka č. 12: Porovnání experimentální a kontrolní skupiny v rámci testu LOS 

LOS  
Kajakáři (n=24) Kontrolní skupina (n=40) p-hodnota ES Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) Aritmetický 

průměr (SD) Medián IQR) 
RT(s) 0,64 (0,13) 0,61 (0,19) 0,71 (0,19) 0,69 (0,26) 0,1 0,44 
MVL 5,05 (1,65) 5,06 (2,33) 5,25 (1,6) 4,91 (2,54) 0,72 0,12 
DCL (%) 80,23 (6,33) 81,06 (9,5) 82,82 (5,93) 83,75 (5,94) 0,07 0,43 
EPE (%) 74,03 (10,24) 74,75 (8,53) 82,99 (14,91) 81,19 (13,88) 0,01 0,67 
MXE (%) 94,48 (6,92) 93,5 (8,13) 96,87 (5,35) 97,44 (5,03) 0,01 0,73 
Legenda: RT – Reaction Time, MVL – Movement Velocity, DCL – Directional Control, - EPE – 
Endpoint Excursion, MXE – Maximimum Excursion, SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvarilové 

rozpětí, p-hodnota – statistická významnost, ES – klinická významnost. 
Při samostatném porovnání mužů a žen experimentální skupiny (tabulka č. 13) 

testu LOS nebyla u žádného z parametrů nalezena statistická významnost. Střední 

klinická významnost byla prokázána u parametrů Endpoint Excursion a Maximum 
Excursion, při kterých dosahovali lepší výsledky muži, stejně jako u ostatních 

parametrů testu MCT. 
Tabulka č. 13: Porovnání mužů a žen experimentální skupiny v rámci testu LOS 

LOS  
Muži (n=12) Ženy (n=12) p-hodnota ES Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) 
RT(s) 0,61 (0,11) 0,57 (0,18) 0,66 (0,15) 0,68 (0,2) 0,26 0,39 
MVL 5,29 (1,72) 5,06 (1,79) 4,82 (1,61) 4,92 (2,63) 0,5 0,28 
DCL (%) 81,04 (6,66) 81,38 (8,94) 79,42 (6,16) 80,63 (10,91) 0,54 0,25 
EPE (%) 76,94 (7,81) 75,88 (10,56) 71,11 (11,83) 73,69 (11,56) 0,31 0,58 
MXE (%) 94,95 (5,02) 95,06 (6,22) 90,01 (7,86) 91,75 (9,13) 0,09 0,75 
Legenda: RT – Reaction Time, MVL – Movement Velocity, DCL – Directional Control, - EPE – 
Endpoint Excursion, MXE – Maximimum Excursion, SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvarilové 

rozpětí, p-hodnota – statistická významnost, ES – klinická významnost. 
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 Tabulka č. 14 nám zobrazuje výsledky a jejich porovnání mezi skupinou elitních 

kajakářů a ostatními probandy experimentální skupiny. U žádného z parametrů nebyla 

nalezena statistická významnost. U dvou parametrů pak byla přítomna malá klinická 

významnost (EPE, MXE). Oba parametry vyšly lépe pro skupinu ostatních. 
Tabulka č. 14: Porovnání elitní skupiny a ostatních probandů experimentální skupiny 

v rámci testu LOS 

LOS  
Elitní skupina (n=5) Ostatní (n=19) p-hodnota ES Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) Aritmetický 

průměr (SD) Medián (IQR) 
RT(s) 0,64 (0,12) 0,58 (0,22) 0,64 (0,14) 0,63 (0,18) 0,95 0,03 
MVL 4,76 (0,83) 5,01 (1,59) 5,12 (1,81) 5,11 (2,66) 0,7 0,19 
DCL (%) 80,98 (3,81) 81,75 (7,06) 80,03 (6,91) 80,88 (11,75) 0,77 0,15 
EPE (%) 70,48 (5,76) 72,25 (10,31) 74,96 (11,06) 76,25 (10,75) 0,14 0,44 
MXE (%) 91,35 (5,74) 93,88 (11,06) 92,78 (7,31) 93,13 (6,75) 0,55 0,2 
Legenda: RT – Reaction Time, MVL – Movement Velocity, DCL – Directional Control, - EPE – 
Endpoint Excursion, MXE – Maximimum Excursion, SD – směrodatná odchylka, IQR – mezikvarilové 

rozpětí, p-hodnota – statistická významnost, ES – klinická významnost. 
5. 5 Výsledky testu Rhythmic Weight Shift (RWS) 
 Při RWS se hodnotí schopnost rytmicky přenášet těžiště. Je vyhodnocen pomocí 

tzv. On-Axis Velocity (OAV) a Directional Control (DCL), vyhodnocení probíhá ve 

3 rychlostech a ve 2 směrech, anterioposteriorním a laterolaterálním. V tabulce č. 15 
jsou vyobrazeny a porovnány výsledky experimentální a kontrolní skupiny. 
 Z tabulky č. 15 lze vyčíst, že statisticky významný byl pouze parametr 

Directional Control při laterolaterálním směru při pomalé rychlosti, kde byla nalezena 

střední klinická významnost, při kterém vyšly lépe výsledky experimentální skupiny. 

Obecně vycházely výsledky lépe při všech rychlostech experimentální skupiny 

u laterolaterálního směru, u kontrolní skupiny pak v anteroposteriorním směru 

(především u parametru DCL)    
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Tabulka č. 15: Porovnání experimentální a kontrolní skupiny v rámci testu RWS 

RWS 
Kajakáři (n=24) Kontrolní skupina (n=40) 

p-hodnota ES Aritmetický 

průměr (SD) 
Medián 

(IQR) 
Aritmetický 

průměr (SD) 
Medián 

(IQR) 
OAV (°/s) S-LR  3,16 (0,37) 3,2 (0,65) 3,04 (0,38) 3 (0,45) 0,21 0,33 
OAV (°/s) S-FB  2,21 (0,34) 2,2 (0,55) 2,18 (0,33) 2,1 (0,38) 0,71 0,1 
DCL (%) S-LR  84,67 (4,21) 85,5 (6,5) 81,98 (4,76) 82 (8,5) 0,03 0,59 
DCL (%) S-FB  78,71 (8,17) 81 (10) 79,73 (7,82) 82 (9,75) 0,59 0,13 
OAV (°/s) M-LR  4,7 (0,6) 4,8 (0,88) 4,52 (0,49) 4,4 (0,78) 0,2 0,33 
OAV (°/s) M-FB  3,39 (0,43) 3,5 (0,48) 3,23 (0,37) 3,3 (0,68) 0,12 0,41 
DCL (%) M-LR  86,33 (3,75) 87 (4) 85,88 (4,16) 86 (5,75) 0,51 0,15 
DCL (%) M-FB  82,13 (6,33) 82 (6) 84,5 (4,97) 85 (9) 0,1 0,43 
OAV (°/s) F-LR  9,48 (1,12) 9,5 (1,45) 9,04 (1,17) 9,05 (2,03) 0,15 0,38 
OAV (°/s) F-FB  5,9 (1,16) 6 (1,35) 5,91 (0,87) 6,05 (1,38) 0,96 0,01 
DCL (%) F-LR   89,67 (3,61) 91 (4,5) 87,16 (13,33) 90 (4,5) 0,46 0,23 
DCL (%) F-FB  85,75 (6,66) 87,5 (10,75) 88,08 (4,91) 88,5 (4,91) 0,11 0,41 

Legenda: OAV – On Axis Velocity, DCL – Directional Control, S – slow, M – moderate, F – fast, LR – 
left/right, laterolaterální směr, FB – front/back, anteroposteriorní směr, SD – směrodatná odchylka, IQR – 
mezikvarilové rozpětí, p-hodnota – statistická významnost, ES – klinická významnost. 

Statisticky významný rozdíl při porovnání mužů a žen byl pouze u parametru 

On Axis Velocity při pomalé rychlosti v laterolaterálním směru, při tomto parametru 

byla prokázána velká klinická významnost a vyšel lépe u skupiny žen. Střední klinická 

významnost byla nalezena u parametru Directional Control u pomalé rychlosti 
v anterioposteriorním směru, který vyšel lépe u skupiny mužů. Ostatní parametry pak 

byly vyrovnané, u pomalé rychlosti dosahovaly lepších výsledků v obou směrech spíše 

ženy, u střední a rychlé pak spíše muži 
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Tabulka č. 16: Porovnání mužů a žen experimentální skupiny v rámci testu RWS 

RWS 
Muži (n=12) Ženy (n=12) 

p-hodnota ES Aritmetický 

průměr (SD) 
Medián 

(IQR) 
Aritmetický 

průměr (SD) 
Medián 

(IQR) 
OAV (°/s) S-LR  2,99 (0,38) 3 (0,48) 3,33 (0,29) 3,4 (0,5) 0,02 1,01 
OAV (°/s) S-FB  2,18 (0,3) 2,2 (0,45) 2,25 (0,39) 2,2 (0,63) 0,6 0,22 
DCL (%) S-LR  83,67 (4,16) 84,5 (7,5) 85,67 (4,19) 86,5 (5,5) 0,25 0,48 
DCL (%) S-FB  81,08 (6,6) 82 (11,5) 76,33 (9,16) 76 (10,5) 0,16 0,6 
OAV (°/s) M-LR  4,7 (0,6) 4,95 (0,73) 4,7 (0,63) 4,65 (1,1) 0,77 0 
OAV (°/s) M-FB  3,47 (0,36) 3,5 (0,48) 3,31 (0,5) 3,45 (0,53) 0,38 0,36 
DCL (%) M-LR  87,08 (2,68) 87 (4,5) 85,58 (4,58) 86 (4,75) 0,34 0,4 
DCL (%) M-FB  83,17 (4,02) 84 (6,75) 81,08 8,08 81 (9) 0,43 0,33 
OAV (°/s) F-LR  9,54 (0,62) 9,55 (1,23) 9,41 (1,49) 9,4 (2) 0,78 0,12 
OAV (°/s) F-FB  6,02 (0,91) 6,1 (1,28) 5,78 (1,4) 5,75 (2,05) 0,63 0,2 
DCL (%) F-LR   90,33 (3,23) 91 (3,75) 89 (3,98) 89,5 (5,5) 0,38 0,37 
DCL (%) F-FB  85,42 (6,84) 85 (10,75) 86,08 (6,75) 88,5 (11,5) 0,81 0,1 

Legenda: OAV – On Axis Velocity, DCL – Directional Control, S – slow, M – moderate, F – fast, LR – 
left/right, laterolaterální směr, FB – front/back, anteroposteriorní směr, SD – směrodatná odchylka, IQR – 
mezikvarilové rozpětí, p-hodnota – statistická významnost, ES – klinická významnost. 
5. 6 Výsledky testu Unilateral Stance (UNI) 
 Během testu US se hodnotí rychlost vychýlení těžiště těla a udržení stabilní 

opěrné báze při stoji na jedné dolní končetině s a bez zrakové kontroly. Je hodnocen 

pomocí tzv. Mean Velocity Sway. V tabulkách č. 17 (experimentální a kontrolní 

skupina) a č. 18 (muži a ženy experimentální skupiny) jsou zobrazeny výsledky testu 

a porovnání skupin. 
 Jako statisticky významný vyšel stoj na PDK se zrakovou kontrolou (p=0,02) 
a jeho klinická významnost je střední (ES=0,55). Při tomto testu dosahovala lepších 
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výsledků se zrakovou kontrolou kontrolní skupina, bez zrakové kontroly 

pak experimentální skupina. 
Tabulka č. 17: Porovnání experimentální a kontrolní skupiny v rámci testu UNI 

UNI Kajakáři (n=24) Kontrolní skupina (n=40) p-hodnota ES 
Eyes Open Aritmetický 

průměr (SD) 
Medián (IQR) 

Aritmetický 

průměr (SD) 
Medián (IQR) 

LDK 0,59 (0,13) 0,57 (0,23) 0,56 (0,12) 0,53 (0,16) 0,37 0,23 
PDK 0,64 (0,16) 0,58 (0,22) 0,56 (0,15) 0,53 (1,68) 0,02 0,55 

Eyes Closed Aritmetický 

průměr (SD) 
Medián (IQR) 

Aritmetický 

průměr (SD) 
Medián (IQR) p-hodnota Cohen d 

LDK 1,44 (0,42)  
1,45 (0,6) 1,61 (0,52) 1,57 (0,78) 0,18 0,35 

PDK 1,44 (0,35) 1,38 (0,47) 1,64 (0,72) 1,5 0,64 0,49 0,33 
Legenda: LDK, levá dolní končetina, PDK, pravá dolní končetina, SD – směrodatná odchylka, IQR – 
mezikvarilové rozpětí, p-hodnota – statistická významnost, ES – klinická významnost. 
 Při žádném z parametrů při porovnání mužů a žen experimentální skupiny 

nebyla prokázána statistická významnost. Střední klinická významnost byla odhalena 
při stoji na LDK se zrakovou kontrolou, který vyšel lépe pro skupinu mužů. Parametr 

bez zrakové kontroly pak vyšel ve prospěch žen, ostatní parametry byly vyrovnané.  
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Tabulka č. 18: Porovnání mužů a žen experimentální skupiny v rámci testu UNI 
UNI Muži (n=12) Ženy (n=12) p-hodnota 

  ES Eyes Open Aritmetický 

průměr (SD) 
Medián (IQR) 

Aritmetický 

průměr (SD) 
Medián (IQR) 

LDK 0,55 (0,15) 0,5 (0,23) 0,63 (0,11) 0,62 (0,13) 0,17 0,57 
PDK 0,64 (0,15) 0,567 (0,24) 0,64 (0,17) 0,6 (0,21) 1 0 

Eyes Closed Aritmetický 

průměr (SD) 
Medián (IQR) 

Aritmetický 

průměr (SD) 
Medián (IQR) p-hodnota Cohen d 

LDK 1,44 (0,37) 1,45 (0,78) 1,44 (0,48) 1,47 (0,6) 0,99 0,01 
PDK 1,48 (0,41) 1,52 (0,57) 1,39 (0,3) 1,38 (0,26) 0,53 0,26 

Legenda: LDK, levá dolní končetina, PDK, pravá dolní končetina, SD – směrodatná odchylka, IQR – 
mezikvarilové rozpětí, p-hodnota – statistická významnost, ES – klinická významnost. 
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6 Diskuse 
 Cílem této práce bylo zjištění, jakým způsoben se liší dynamická posturální 

stabilita u rychlostních kajakářů proti běžné, vrcholově nesportující, populaci. 

Z výsledků lze vyčíst, že dynamická posturální stabilita u těchto dvou skupin se příliš 

neliší. Jen málo testovaných parametrů prokázalo statisticky významný rozdíl. 
Podrobněji jsou výsledky rozebrány v textu níže v kapitole 6.1, jednotlivé testovací 

protokoly pak v hypotézách v kapitole 6.2.  
Jak Gryc (2014) uvádí, vysoká úroveň posturální stability má zásadní vliv pro 

přesné provedení pohybu, jakožto základ pro dosažení co nejlepšího sportovního 

výkonu. Studií zabývající se posturální stabilitou již proběhlo mnoho. Z jejich výsledků 

vyplývá, že vrcholoví sportovci zpravidla dosahují lepších výsledků v porovnání 

s nesportující populací (Carrick et al., 2007; Hrysomallis, 2011; Paillard et al., 2006; 

Liang et al., 2019). Arkov (2009), který porovnával dynamickou posturální stabilitu 

napříč sporty uvádí, že její úroveň je závislá na provozovaném sportu.     
 Studie, které se zabývají posturální stabilitou, ať už statickou nebo dynamickou, 

u rychlostních kajakářů je velmi omezené množství. Ty, které ji pak z určitého úhlu 

zkoumají, se většinou nesoustředí jen na rychlostní kajakáře, ale do studie jsou 

zpravidla zahrnováni i rychlostní kanoisté. Nebyla nalezena žádná studie, která by 

zkoumala dynamickou posturální stabilitu pomoci systému NeuroCom. 
 Při jízdě na kajaku je potřeba neustále kompenzovat vychýlení těžiště těla, aby 

nedošlo k převrhnutí. Na celek kajakář-loď působí mnoho zevních sil, které jsou 

různorodé. Jak již bylo zmíněno výše, pro provedení správného pohybu je zásadní 

vysoká úroveň posturální stability, aby bylo možné zaujetí správné výchozí polohy a byl 

uskutečněn co nejefektivnější záběr. To je důležité především u cyklických sportů, 

kterým rychlostní kanoistika je. Proto lze předpokládat, že u vrcholových kajakářů bude 

přítomna vysoká úroveň posturální stability (Chung, 2015; Stambolieva et al., 2011; 
Gryc, 2014). Na základě těchto informací a vlastní úvahy byly vyřčeny výzkumné 

otázky a hypotézy. 
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6. 1 Diskuse k výzkumné otázce 

Výzkumná otázka: Jak se liší dynamické posturální stabilita vyšetřená na 
přístroji NeuroCom SMART EquiTest u rychlostních kajakářů a běžné populace? 

Jen několik málo z hodnocených parametrů ukázalo na statistický významné 
rozdíly. Ty byly nalezeny u testů SOT, ADT, LOS, RWS a UNI. U testu MTC 
u žádného z hodnocených parametrů nebyla data statisticky významná. U testu SOT 

byly statisticky významné parametry COND1, tedy stoj se stabilní plošinou a zrakovou 

kontrolou, kdy p=0,02, dále COND4, tedy stoj s nestabilní plošinou a se zrakovou 
kontrolou, kdy p=0,0002, celkové Composite Score, kdy p=0,02 a VIZ, kdy p=0,002. 
Parametry COND4 a VIZ byly hodnoceny s velkou klinickou významností, 

kdy ES=1,02, respektive ES=0,87. Parametry COND1(ES=0,57) a COMP (ES=0,68) 
měly střední klinickou významnost. Všechny tyto parametry, stejně jako i ostatní 

parametry testu SOT, které neměly statistickou významnost a měly malou nebo žádnou 

klinickou významnost, vyšly ve prospěch kontrolní skupiny, kromě parametru SOM, 

který vyšel ve prospěch skupiny experimentální. 
 U testu ADT vyšly oba hodnocené parametry jako statisticky významné. 
Parametr Toes Up měl p=0,01 a střední klinickou významnost ES=0,67, parametr Toes 

Down měl p=0,004 a také střední klinickou významnost ES=0,77. Při tomto testu 

dosahovala lepších výsledků experimentální skupina. Test LOS pak měl jako statisticky 

významné parametry EPE, kde p=0,01 a MXE, kde p=0,01. U obou testů byla střední 

klinická významnost, u EPE ES=0,67, u MXE=0,73. Oba parametry vyšly ve prospěch 

kontrolní skupiny.  
 Z testu RWS byl statisticky významný pouze parametr DCL S-LR, kdy p=0,03 
se střední klinickou významností ES=0,59 a lépe byli hodnoceni probandi 

experimentální skupiny. U testu UNI byl statisticky významný parametr stoj na PDK se 

zrakovou kontrolou, kde p=0,02 a klinická významnost byla střední (ES=0,55). Vyšel 

lépe pro kontrolní skupinu.  
 Z celkově hodnocených 46 parametrů bylo 10 se statistickou významností, 

u kterých bylo p ≤0,05.  Z nich 3 byly ve prospěch experimentální skupiny 

a 7 ve prospěch kontrolní skupiny. S vysokou klinickou významností byly hodnoceny 

2 parametry, které byly oba ve prospěch kontrolní skupiny a 8 se střední klinickou 
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významností, v kterých experimentální skupina prokazovala lepší výsledky 

u 3 a kontrolní skupina u 5 parametrů.  
 Když vezmeme v potaz výsledky i statisticky a klinicky nevýznamných 

parametrů, byla experimentální skupina lepší u 22 parametrů a kontrolní skupina 

u 24 parametrů.  
 Z tohoto plyne, že výsledky našeho výzkumu neodpovídají dosud zveřejněným 

výzkumům, které poukazovaly na lepší posturální stabilitu u sportovců. Odpovědí na 

naší výzkumnou otázku může být, že kontrolní skupina – pravidelně nesportující 

populace prokazovala mírně lepší úroveň dynamické posturální stability než kajakáři, 

věnující se tomuto sportu vrcholově. 
6. 2 Diskuse k hypotézám 
6. 2. 1 Hypotéza č. 1 
H1: Předpokládám, že výsledky testu Sensory Organization Test budou u experimentální 

skupiny statisticky významně lepší než u kontrolní skupiny. 
 Po vyhodnocení testu SOT byly nalezeny 4 statisticky významné parametry, 

které navíc byly se střední nebo velkou klinickou významností. Jednalo se o parametry 
COND1 s p=0,02 a ES=0,57, COND4 s p=0,0002 a ES=1,02, COMP s p=0,02 
a ES=0,68 a VIZ s p=0,002 a ES=0,87. S relativně vysokou statistickou významností 

pak vyšly dále COND5 (p=0,06), VES (p=0,08), COND2 (p=0,09) a COND6 (p=0,19). 

Všechny tyto 4 parametry byly podpořeny malou klinickou významností v rozmezí 

ES=0,47-0,34. Všechny uvedené parametry vyšly ve prospěch kontrolní skupiny. 

Jediným parametrem, který byl nepatrně ve prospěch skupiny experimentální byl SOM, 

který však měl jen nízkou statistickou významnost (p=0,56) a žádnou klinickou 

významnost (ES=0,15).   
 Tato zjištění jsou v rozporu s výsledky studie, kterou provedli Stambolieva et al. 

v roce 2011, kteří porovnávali rychlost výkyvů a amplitudu v průběhu klidného stoje na 

silové plošině s a bez zrakové kontroly u kanoistů a kajakářů se stejně starými, 

netrénovanými jedinci. Z jejich výsledků vyšlo, že trénovaní jedinci dosahovali lepších 

výsledků se zrakovou kontrolou při nestabilní plošině, naopak při stabilní plošině 

dosahovali výsledků horších. Bez zrakové kontroly pak byl signifikantní rozdíl jen na 

nestabilní plošině, kdy měli trénovaní jedinci vyšší rychlost výkyvů, ale nižší 
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amplitudu. Jejich závěrem bylo že kanoisté a kajakáři jsou více závislí na informacích 

ze zrakového systému. (Stambolieva et al., 2011) 
 V našem výzkumu dosahovali nejhorších výsledků kajakáři právě v parametrech 
se zrakovou kontrolou, a to jak se stabilní plošinou (COND1), tak především 

s nestabilní plošinou (COND4) a bylo zjištěno, že mají výrazně horší schopnost využití 

informací ze zrakového ústrojí proti kontrolní skupině. Parametry se zrakovou 

kontrolou a pohyblivým prostředím a bez zrakové kontroly vyšly také ve prospěch 

kontrolní skupiny, ale bez signifikantního rozdílu. Z výsledku tak vyplývá, že kajakáři 

jsou schopni využít informace ze somatosenzorického systému podobně, jako kontrolní 

skupina, a informace z vestibulárního systému hůře. Lze tedy říct, že se kajakáři při 

jízdě na kajaku nejvíce spoléhají na somatosenzorický systém pro udržení rovnováhy. 
 1. hypotéza je tedy vyvrácena. 
6. 2. 2 Hypotéza č. 2 
H2: Předpokládám, že výsledky testu Motor Control Test budou u experimentální 

skupiny statisticky významně lepší než u kontrolní skupiny. 
Tato hypotéza je vyvrácena, protože u žádného z hodnocených parametrů nebyly 
nalezeny statisticky významné rozdíly při porovnání skupin.   
6. 2. 3 Hypotéza č. 3 
H3: Předpokládám, že výsledky testu Adaptation Test budou u experimentální skupiny 

statisticky významně lepší než u kontrolní skupiny. 
Tento test je hodnocen pomocí tzv. Sway Energy Score a jsou hodnoceny 

2 parametry – Toes Up a Toes Down. U obou parametrů byly nalezeny signifikantní 

rozdíly mezi experimentální skupinou. U Toes Up bylo p=0,01 a střední klinická 

významnost, kdy ES=0,67, u parametru Toes Down pak p=0,004 a ES=0,77, tedy také 

střední klinická významnost. V obou parametrech dosahovali lepších výsledků probandi 

experimentální skupiny. (Vomáčková, 2020) 
 Studie, zabývající se podobným problémem u rychlostních kajakářů, případně 

u jiného podobného vodního sportu nebyly nalezeny. Naše výsledky však odpovídají 

zjištěním u jiných sportů, například Bauer et al. (2008) zjistil, že atleti oproti 

nesportovcům dokážou při opakovaném výkyvu podložky rychleji stabilizovat těžiště 

těla. Perič a Dovalil (2010) pak uvádějí, že pravidelně trénující sportovci se dokážou 
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rychleji adaptovat na nové podněty. Při jízdě v nestabilním kajaku navíc musí kajakář 

neustále vnějším podnětům, které vychylují jeho těžiště, čelit, aby se v lodi udržel. 

Z tohoto důvodu se předpokládalo, že by měli mít tuto „schopnost“ lépe vyvinutou. 
 Z výše uvedených informací lze hypotézu č. 3 potvrdit. 
6. 2. 4 Hypotéza č. 4 
H4: Předpokládám, že výsledky testu Unilateral Stance budou u experimentální skupiny 

statisticky významně horší než u kontrolní skupiny. 
 Test hodnotí stoj na 1 DK se zrakovou kontrolou a bez zrakové kontroly. Je 

hodnocen pomocí tzv. Mean Velocity Score. Pouze u 1 parametru z 4 byla nalezena 
statistická významnost, a to u parametru Eyes Open, kdy p=0,02 a ES=0,55, tedy 

klinická významnost byla střední. Tento parametr, stejně jako parametr Eyes Open na 

PDK vyšel lépe ve prospěch kontrolní skupiny. Parametry Eyes Closed pro LDK i PDK 

pak vyšly lépe pro kontrolní skupinu, ale tyto parametry neměly statistickou 

významnost a jen malou významnost klinickou (ES=0,35, respektive ES=0,33). 
Z našich výsledků vyplývá, že kajakáři jsou při udržování vzpřímeného stoje méně 

závislí na zrakové kontrole, i když naše data nejsou podpořena statistickou 

významností.  (Natus Medical Incorporated, 2013) 
 Tyto výsledky částečně korelují s výsledky testu SOT, z kterého, podobně jako 

v tomto testu, vyšlo, že kajakáři jsou méně závislí na informacích ze zrakového 

systému. Tyto výsledky jsou tak opět v rozporu se závěry studie od Stambolievy et al. 

(2011), jejichž závěrem bylo, že kajakáři a kanoisté jsou naopak více závislí na zrakové 

kontrole než jejich nesportující vrstevníci. 
 Vzhledem k faktu, že pouze v jednom parametru byly statisticky významné 

rozdíly, nelze říct, že je jedna skupina statisticky významně lepší. Hypotézu č. 4 tedy 

nelze potvrdit.  
6. 2. 5 Hypotéza č. 5 
H5: Předpokládám, že výsledky testu Limits of Stability budou u experimentální 

skupiny statisticky významně lepší než u kontrolní skupiny. 
 Test LOS zkoumá schopnost vychýlení těžiště do 8 různých směrů. 

Z 5 hodnocených parametrů byly statisticky významné 2 – EPE s p=0,01 a ES=0,67 
a MXE s p=0,01 a ES= 0,73. Oba tedy vykazovaly střední klinickou významnost. 
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Poměrně vysokou statistickou významnost vykazoval i parametr DCL, který ukázal 

p=0,07 a ES=0,43. teda malou klinickou významnost. Všechny tyto parametry vyšly 

lépe u kontrolní skupiny. Jediným parametrem ve prospěch experimentální skupiny byl 

RT, ovšem bez signifikantní statistické významnosti a s malou klinickou významností 

(ES=0,44) (Natus Medical Incorporated, 2013). 
 Z důvodu, že pouze u dvou parametrů byly prokázány statisticky významné 

rozdíly, které navíc byly ve prospěch kontrolní skupiny, je hypotéza č. 5 zamítnuta. 
6. 2. 6 Hypotéza č. 6 
H6: Předpokládám, že výsledky testu Rhythmic Weight Shift budou u experimentální 

skupiny statisticky významně lepší než u kontrolní skupiny. 
 U tohoto testu byl signifikantní pouze parametr DCL S-LR, tedy směrová 
přesnost pohybu v laterolaterální směru mezi dvěma cíli při rychlosti 3sec/trans 
(v procentech). Statistická významnost byla p=0,03 a klinická významnost byla 

hodnocena jako střední, kdy ES=0,59. U tohoto parametru vyšly výsledky 

experimentální skupiny (84,67 %) lépe proti skupině kontrolní (81,98 %). U dalších 
hodnot parametru DCL byla experimentální skupina lepší ve všech rychlostech 
v laterolaterálním směru, v anteroposteriorním směru pak vyházely lépe hodnoty 

kontrolní skupiny. Parametr OAV (tedy úhlová rychlost přenášení COG mezi 2 cíli) pak 

vyšel výhradně ve prospěch experimentální skupiny. 
 Z důvodu, že pouze u jednoho z dvanácti sledovaných parametrů byl nalezen 

statisticky významný rozdíl mezi danými skupinami, je hypotéza č. 6 zamítnuta. 
6. 2. 7 Hypotéza č. 7 
H7: Předpokládám, že nebude statisticky významný rozdíl u všech testů mezi výsledky 

mužů a žen experimentální skupiny.  
 Při porovnání skupin žen a mužů byly nalezeny statisticky významné parametry 

pouze u testů MTC a RWS. U testu MTC se jedná o parametry Backwards SL a SR, 

u kterých bylo shodně p=0,04. Oba parametry pak vykazovaly vysokou klinickou 
významnost, kdy ES=0,99, respektive ES=0,83 a lepších výsledků dosahovaly ženy. 

U testu RWS se jednalo o parametr OAV S-LR, kdy p=0,02 a ES=1,01 a lepší byly opět 

ženy.  
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Dále bylo přítomno 10 dalších parametrů se střední klinickou významností. 

U testu SOT se jedná o parametry SOM, kdy ES=0,65 a VES, kdy ES=0,52, oba vyšly 

lépe pro skupinu žen. U testu MCT to pak byl parametr Backwards ML (ES=0,77), 
u kterého byly lepší ženy a Forwards ML (ES=0,76) a MR (ES=0,73), u kterých byli 
lepší muži. V testy ADT byli muži lepší v obou parametrech, přičemž parametr Toes Up 

byl navíc středně klinicky významný, kdy ES=0,54. Při testu LOS byly nalezeny 

klinicky významné parametry EPE (ES=0,58) a MXE (ES=0,75), ve všech parametrech 

dosahovali lepších výsledků muži. U testu RWS byl nalezen parametr DCL S-FB, který 

měl ES=0,6 a lepší v něm byli opět muži. V testu UNI měl pak střední klinickou 

významnost parametr Eyes Open na LDK, kdy ES=0,57 a lepších výsledků dosahovali 

muži. 
Celkově byly nalezeny 3 parametry se statistickou významností, které navíc 

měly i velkou klinickou významnost. Ve všech 3 byly lepší ženy. V dalších 10 pak byla 

nalezena střední klinická významnost (bez statistické významnosti), z nichž ve 3 byly 

lepší ženy a v 7 muži. Z celkového počtu 46 parametrů pak ženy prokazovaly lepší 

výsledky v 17 z nich, muži v 22 a v 7 byly nalezeny shodné výsledky. Naše výsledky 

jsou srovnatelné s výsledky měření, které provedla Havlová (2015), která měřila 

skupiny orientálních běžců a plavců mužů a žen. Z jejich výsledků vyplývá, že lepších 

výsledků sice dosahovali orientální běžci, při porovnání skupin mužů a žen však nebyly 

nalezeny signifikantní rozdíly. To potvrzuje i například studie Abramhamové 

a Hlavačky (2008), kteří testovali posturální stabilitu u dospělých jedinců, rozdělených 

do 3 věkových skupin. Z jejich výsledků vyplývá, že existují rozdíly v posturální 

stabilitě mezi jednotlivými věkovými skupinami, při vzájemném porovnání mužů a žen 

jednotlivých věkových skupin však nebyl prokázán signifikantní rozdíl.  
Z důvodu, že pouze u 3 sledovaných parametrů z 46 byly statisticky významné 

rozdíly mezi skupinami mužů a žen experimentální skupiny, je hypotéza č. 7 potvrzena. 
6. 2. 8 Hypotéza č. 8 
H8: Předpokládám statisticky významné rozdíly mezi skupinou elitních rychlostních 

kajakářů a ostatními probandy experimentální skupiny u testů SOT, MCT, ADT a LOS.  
 U žádného z testů při porovnání experimentální skupiny ve smyslu elitní 

kajakáři a ostatní kajakáři nevyšel statisticky významný parametr. Několik parametrů 

pak ukázalo na vysokou (test MCT – parametry Backwards ML, FR) a střední (test SOT 
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– parametry COND1, COND4, COND6 a VIZ; test MCT – parametry Backwards MR, 
Forwards SR, ML a MR; test ADT – parametr Toes Up) klinickou významnost. Z nich 
vyšlo 5 parametrů ve prospěch elitní skupiny kajakářů a 6 ve prospěch skupiny 

ostatních probandů experimentální skupiny. Nelze tedy říct, že by jedna skupina měla 

lepší posturální stabilitu než druhá. 
Vzhledem k absenci statisticky významných rozdílů a vyrovnanosti výsledků 

obou skupin je hypotéza č. 8 tedy zamítnuta  
6. 3 Diskuse k limitům práce 

Je třeba brát v potaz i limity výzkumu, které mohly mít vliv na výsledky práce. 

Jak již bylo zmíněno, pro hodnocení dynamické posturální stability byl vybrán systém 
NeuroCom Smart EquiTest. Na vysoké validitě a reliabilitě se shoduje řada autorů. 

Harro et al. (2019) zkoumali test-retest reliabilitu a validitu pro testy SOT, LOS 
a MCT u dospělých jedinců. Hodnocena je pomocí koefientu ICC – intraclass 
correlation coefficient. U parametru Composite Score testu SOT zjistili ICC=0,9, 
u parametru Latency testu MTC pak ICC=0,85. Testu SOT se pak věnovali i Tsang et 
al. (2004), který stanovil test-retest reliabilitu pro jednotlivé parametry testu SOT 

následovně: COND1 ICC=0,81, COND2 ICC=0,84, COND3 ICC=0,72, COND4 
ICC=0,9, COND5 ICC=0,93, COND6 ICC=0,87. Jayakaran et al. (2011) tyto výsledky 

potvrdil, kdy z jeho studie vyšlo pro parametry COND1 – COND4 a COND6 ICC 
v rozmezí 0,67=0,9.  

Testu LOS se pak věnovali Linniger et al. (2018). Ti zjišťovali test-retest 
reliabilitu dvakrát. Jejich výsledky byly: RT 1. měření ICC=0,062, 2. měření ICC=0,88; 

MVL 1. měření ICC=0,92, 2. měření ICC=0,95; DC 1. měření ICC=0,92, 2. měření 

ICC=0,93; EPE 1. měření ICC=0,77, 2. měření ICC=0,76; MXE 1. měření ICC=0,89, 

2. měření ICC=0,94. 
Z provedených výzkumů vyplývá, že systém NeuroCom Smart EquiTest má pro 

hodnocení dynamické posturální stability dostatečnou reliabilitu a validitu. Je proto 
třeba vzít v úvahu případné opakované měření, ovšem při druhém měření by výsledky 

mohly být ovlivněny. Bylo by tedy třeba, aby v případě druhého měření byly otestovány 

obě skupiny.  
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Byla snaha, aby skupiny byly co nejvíce homogenní. Experimentální skupina 

byla o něco mladší (22,24 ± 3,49 kajakáři; 25,4 ± 2,1 kontrolní skupina) je vyšší (178,13 

± 9,09 kajakáři, 174,4 ± 11,5 kontrolní skupina) a má vyšší hmotnost (76,33 ± 11,16 

kajakáři, 68,7 ± 12 kontrolní skupina) i BMI (23,93 ± 1,68 kajakáři, 22,7 ± 2,4 kontrolní 

skupina). To se shoduje se zjištěními Acklanda et al (2003). BMI u kajakářů je na horní 

hranici normy a 1. stupně obezity. U obezity bylo zjištěno, že může posturální stabilitu 

ovlivňovat negativně. (Capodaglio et al. 2012). Abychom toto mohli vzít v potaz, bylo 
by například vhodně udělat i bioimpedanční měření pro zjištění tělesného tuku a aktivní 

tělesné hmoty. Je totiž důvod se domnívat, že vlivem tréninku budou mít kajakáři spíše 

nižší procentu tělesného tuku a vyšší BMI bude z důvodu většího osvalení.  
Dalším faktorem je skladba kontrolní skupiny. Ta byla složena ze studentů 

FTVS. Nevíme, v rámci, jakého studijního programu studují, je však pravděpodobné, 

že značná část kontrolní skupiny je složena ze studentů studijního programu Tělesná 

výchova a sport. V průběhu studia tohoto studijní programu musí student prokázat 

značné výkonnostní a pohybové schopnosti v rámci mnoha sportů, jako jsou atletika, 

gymnastika, míčové sporty, plavání a další. Je proto zřejmé, že tato kontrolní skupina 

zcela neodpovídá běžné nesportující populaci. Výsledky kontrolní skupiny navíc byly 

převzaty. Nemáme tedy jistotu, zda vyšetření obou skupin probíhalo stejně, ani zda 

někdo z probandů kontrolní skupiny už stejné vyšetření absolvoval někdy dříve. Při 

výzkumu nebyl brán v potaz aktuální stav testovaných, jako je únava, denní doba, 

psychický stav a další faktory, které mohou výsledky ovlivnit.  
Z našich výsledků nelze říct, že by rychlostní kajakáři měli lepší dynamickou 

posturální stabilitu než běžná nesportující populace. Pro jednoznačné závěry by byl 

vhodný další výzkum. V případě dalšího výzkumu by pro přesnější výsledky byly 

vhodné vyšší počty probandů, vhodnější složení kontrolní skupiny, které by lépe 

odpovídalo celkové populaci a také by bylo vhodné provést měření kontrolní skupiny.  
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7 Závěr 
Cílem této práce bylo porovnání dynamické posturální stability rychlostních 

kajakářů s běžnou populací, která vrcholově nesportuje. Dále byla porovnána 

dynamická posturální stabilita mezi muži a ženami, věnující se vrcholově rychlostní 

kanoistice a také byla zhodnocena u elitních rychlostních kajakářů oproti neelitním, 

výkonnostně horším rychlostním kajakářům.  
V rámci teoretických východisek je pojednáno o rychlostní kanoistice jako 

sportu, její historii a také současnosti, dále je pak větší pozornost věnována tématům 

týkající se fyziologických, kineziologických a biomechanických aspektů jízdy na kajaku 

a nejběžnějším zraněním u rychlostních kajakářů. Druhá část teoretických východisek je 

věnována posturální stabilitě a jejím složkám, posturálním strategiím, hodnocením 

posturální stability, a nakonec je i popsán dosavadní stav výzkumu stability 

v souvislosti s rychlostní kanoistikou.  
Z výsledků, které byly zjištěny, nelze jednoznačně určit, která z hodnocených 

skupin má lepší posturální stabilitu, protože jen u malého procenta testovaných 

parametrů byly statisticky významné rozdíly u obou skupin (při porovnání 

experimentální skupiny s kontrolní 10 z 46, tedy 21,7 %), z toho byli kajakáři lepší 

pouze v 3 hodnocených parametrech a kontrolní skupina v 7. Při dalších porovnáních 

(tedy mužů a žen experimentální skupiny a elitní a ostatní probandi experimentální 

skupiny) bylo statisticky významných rozdílů u hodnocených parametrů ještě méně.  
 Z celkem 8 vymezených hypotéz byly pouze 2 potvrzeny (H3, H7) a 6 zamítnuto. 

Z důvodu zamítnutí hypotéz a částečným rozchodem s výsledky jiných, zahraničních 

studií by bylo vhodné v podobném výzkumu pokračovat. 
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Anamnestický dotazník  
v rámci diplomové práce Hodnocení posturální stability u 

rychlostních kanoistů 
Osobní informace 
Jméno, příjmení: 
Datum narození: 
Email: 
Dominantní končetina: 
Váha: 
Výška: 
Sportovní aktivita: 1. Jak dlouho se věnujete rychlostní kanoistice?   2. Kolik hodin týdně trénujete?   3. Kolik hodin týdně věnujete regeneraci a kompenzačním cvičením? Jakým způsobem? 
 
Anamnestická data: 1. Podstoupil/a jste nějakou operaci? Pokud ano, kdy, jakou a jak dlouhá byla rekonvalescence? 
 2. Prodělal jste závažné poranění? Pokud ano, kdy, jakou a jak dlouhá byla rekonvalescence? 
 

3. Trápí vás v současné době nějaké zdravotní obtíže?      4. Léčíte se s něčím dlouhodobě?    5. Užíváte dlouhodobě nějaké léky? 
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