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ABSTRAKT
Úvod: Předkládaná práce se zabývá vlivem minimalistické obuvi na plosku nohy.
Minimalistická obuv je trend posledních přibližně deseti let, nicméně její dlouhodobý efekt
na lidské tělo v současné době je jen málo prozkoumaný.
Cíl: Zjistit, jak a zda se projeví půlroční nošení minimalistické obuvi na chodidle,
respektive na plosce nohy. Předpokládali jsme rozšíření distální části chodidla a zlepšení
stavu podélné klenby nohy.
Metodika: Výzkum byl proveden srovnáním hodnot dvou proměnných, před
intervencí a po ní, u sledované skupiny (smíšený soubor 11 probandů) a kontrolní skupiny
(smíšený soubor 7 probandů). Do sledované skupiny byly vybrány osoby bez předchozí
zkušenosti s nošením minimalistické obuvi a intervenci tvořilo její půlroční nošení.
Kontrolní skupina chodila ve své běžné obuvi, stejné jako před výzkumem. Hodnocené
parametry (index plochonoží Chippaux-Šmiřák a úhel palce) byly získané v rámci dvou
měření. První měření proběhlo během října 2020 a druhé v březnu 2021. Na přístroji
PodoCam 2.0 byl zaznamenán otisk chodidla a následně převeden na index plochonoží
Chippaux-Šmiřák, druhá hodnota – úhel palce – byla naměřena využitím goniometru.
Výsledky: Použitím Welchova t-testu jsme potvrdili hypotézu 1 (p=0,009), tedy že
po půl roce nošení minimalistické obuvi dochází ke statisticky významnému snížení hodnoty
indexu plochonoží Chippaux-Šmiřák a taktéž hypotézu 2 (p=0,03), která předpokládá, že
dojde ke snížení úhlu palce.
Závěr: Dlouhodobé nošení minimalistických bot u zdravých jedinců má vliv na
snížení indexu plochonoží Chippaux-Šmiřák a na snížení úhlu palce.
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ABSTRACT
Background: Growing popularity of minimalist footwear brings up a lot of
questions. Studies on its long-term positive as well as negative effects are further needed.
Purpose: The aim of the thesis is to investigate how does wearing of minimalist
shoes for six months influences a human foot. Initially, we have expected a finger extension
in width, especially the lateral extension of the big toe. Additionally, we have assumed to
improve the medial longitudinal arch of the foot.
Methods: We had two groups of participants – the experimental one (11
participants), which was wearing minimalist shoes for six months and the control group (7
participants). The control group continued to wear its conventional footwear. For both of the
groups, plantar imprint on the podoscopic device PodoCam as well as the angle of the big
toe were measured. Subsequently, the footprints were transferred to Chippaux-Šmiřák index
for sequent evaluation.
Results: Welch test was used to verify our two hypotheses. The first one, six months
of wearing minimalist shoes decreases Chippaux-Šmiřák index, was statistically significant
(p=0,009). The second one, six months of wearing minimalist shoes decreases angle of the
big toe, was statistically significant as well (p=0,03). The hypotheses were accepted.
Conclusion: Wearing of minimalist shoes for six months decreases the ChippauxŠmiřák index and the angle of the big toe.
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1 Úvod
Fenomén minimalistické (barefoot) obuvi je na českém trhu okolo deseti let. Za tu
dobu se odborná veřejnost rozdělila na jeho odpůrce a příznivce. Předkládaná práce se ve
vybraném rozsahu zabývá vlivem této obuvi na lidskou nohu.
Právě nejednotnost a protichůdnost dosavadních poznatků mě přiměla ke zpracování této
problematiky. Zatímco přímý efekt minimalistické obuvi na nohu byl již opakovaně
probádán, efektu dlouhodobému se mnoho studií nevěnuje.
Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, shrnuje anatomii a kineziologii
chodidla, vývoj minimalistické obuvi a také dává ucelený přehled o dosavadním bádání
a poznatcích z českých i zahraničních studií. Druhá, empirická část, patří vlastnímu
výzkumu prováděném na jedenácti dobrovolnících, kteří po dobu půl roku aktivně nosili
minimalistickou obuv bez předešlé zkušenosti s tímto stylem obouvání.
Vycházíme z předpokladu, že se touto intervencí rozšíří distální část chodidla a zlepší stav
podélné nožní klenby. Za účelem ověření daného předpokladu, budeme měřit a porovnávat
index plochonoží Chippaux-Šmiřák a úhel palce.
Přínos práce vidím jako příspěvek do diskuze o vhodnosti a smysluplnosti nošení
minimalistických bot, která poutá pozornost odborné i širší laické veřejnosti.
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2 Teoretická část
2.1 Anatomie a kineziologie
2.1.1 Kosti bércové a kosti nohy
Bérec tvoří dvě kosti. Jedná se o silnější mediální holenní kost (tibii) a laterální
štíhlejší lýtkovou kost (fibulu).
Tibia je proximálně rozšířená na condylus tibialis et fibularis, které vytvářejí plošky
pro spojení s kostí stehenní (femurem) a fibulou. Na ventrální ploše pod oběma hrboly se
nachází mohutná drsnatina (tuberositas tibiae), kam se upíná šlacha čtyřhlavého svalu
stehenního. Ventromediální část tibie pokrývá pouze kůže, kdežto zbylá část je pokryta
svaly. Směrem distálním se holenní kost zaobluje ve hmatný vnitřní kotník (malleolus
medialis), na jehož laterální straně je konkavita pro kloubní spojení s kostí lýtkovou, která
ve své distální části vybíhá v kotník zevní (malleolus lateralis) (Borovanský 1955).
Fibula se skládá ze tří částí, z hlavičky (caput fibulae), z těla (corpus fibulae)
a distálně tvoří již zmíněný zevní kotník. Jako funkční opora je téměř bezvýznamná a dá se
použít jako náhrada při transplantaci (Borovanský 1955).
Obě kosti jsou vzájemně spojené vazivovou membránou (membrana interossea
cruris), která slouží jako místo začátků hlubokých svalů bérce (Hudák a Kachlík 2017).
Kosti nohy se dají rozdělit na sedm zánártních (ossa tarsi), pět nártních (ossa
metatarsi) a čtrnáct článků prstů (phalanges). Dohromady vytvářejí poměrně složitou
strukturu a svým postavením formují podélnou a příčnou klenbu (Hudák a Kachlík 2017).
Bércové kosti ve své distální části vytvářejí kloubní jamku ve tvaru vidlice, do niž
zapadá hlavice kosti hlezenní (trochlea tali) a společně tak vytvářejí kloub hlezenní
(articulatio talocruralis), spojující bérec se zánártím. Na talus laterodistálně navazuje kost
patní (calcaneus). Zánártní kosti pak dále zahrnují ventrálně kost loďkovou (os naviculare),
tři kůstky klínovité (ossa cuneoformia – mediale, intermedium, laterale) a kost krychlovou
(os cuboideum), které jsou nepravidelného tvaru (Čihák 2011).
Nártní kosti tvoří hřbet nohy a každá se dá rozdělit na bazi (basis), tělo (corpus)
a hlavici (caput). Jsou to dlouhé dorzálně konvexní kosti (Dylevský 2009). Nártní kosti
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i články prstů jsou uspořádány obdobně jako na ruce. Články prstů však pozbyly uchopovací
funkce, zkrátily se a slouží jako opora (Borovanský 1955).

2.1.2 Kloubní spojení
Skupina kloubů spojující skelet nohy je velmi provázaná a nezbytná pro odpruženou
chůzi. Řadí se do ní: hlezenní kloub, dolní zánártní kloub (articulatio subtalaris,
art. talocalcaneonavicularis,

art.

calcaneocuboidea),

art.

cuneonavicularis,

art. cuneocuboidea, artt. intercuneiformes, artt. tarsometatarsales, artt. intermetatarsales,
artt. metatarsophalangeae et artt. interphalangeae pedis (Hudák a Kachlík 2017).
Jako funkční klouby nohy označujeme Chopartův kloub a Lisfrankův kloub.
Hlezenní kloub spojuje tibii s fibulou a talem a podobá se kloubu kladkovému.
Kloubní pouzdro je zesílené po stranách, kdežto ventrálně a dorzálně je slabé, aby nebránilo
v pohybu. Podpůrnou funkci ještě doplňují ligamenta collateralia vějířovitě se pnoucí
z kotníku na talus a calcaneus. Kloub umožňuje plantární a dorsální flexi (Čihák 2011).
Dolní kloub zánártní je označení pro spojení talu s dalšími kostmi, jehož funkcí je
naklánění skeletu nohy vůči talu tj. inverze a everze (Hudák a Kachlík 2017).
Chopartův kloub představuje linii procházející talonaviculární štěrbinou a articulatio
calcaneocuboidea připomínající písmeno S. Jedná se o významné místo z hlediska
chirurgických zákroků a pružnosti (Čihák 2011).
Lisfrankův kloub v oblasti artt. tarsometatarsales a artt. intermetatarsales slouží jako
pružina vyrovnávající pasivními pohyby změny zatížení chodidla, přičemž čtvrtý a pátý
metatarz mají větší kloubní pohyblivost a o to lépe kopírují podložku (Čihák 2011).

2.1.3 Svaly nohy
Dle Véleho (1997) lze svaly nohy rozdělit na dvě skupiny, a to na dlouhé zevní svaly
začínající na lýtku a na krátké vnitřní svaly, které začínají na samotném chodidle.
Lýtkové svaly se dělí na ventrální (m. tibialis anterior, m. extensor hallucis longus,
m. extensor digitorum longus), laterální (m. fibularis longus, m. fibularis brevis) a dorsální
(povrchové – m. triceps surae, m. plantaris, hluboké – m. popliteus, m. tibialis posterior,
m. flexor digitorum longus, m. fexor hallucis longus). Tyto svaly mají jak funkci statickou,
tak dynamickou. Umožňují pohyby chodidla jako je dorsální a plantární flexe, flexe prstů,
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inverze a everze a v neposlední řadě se podílí na tvorbě příčné i podélné klenby (Borovanský
1955).
Krátké svaly nohy se rozdělují do šesti skupin – zadní, palcová, malíková, střední,
musculi interossei a musculi lumbricales. Zadní skupina (m. extensor digitorum brevis,
m. extensor hallucis brevis) realizuje extenzi prstů. Významnou stabilizační, ale
i pohybovou úlohu tvoří palec, který je ovládaný hned třemi svaly (m. abduktor hallucis,
m. flexor hallucis brevis, m. adductor hallucis). Rovněž tři svaly jsou zodpovědné za pohyby
malíčku, především se jedná o flexi (m. abduktor digiti minimi, m. flexor digiti minimi
brevis, m. opponens digiti minimi). Střední skupina svalů (m. flexor digitorum brevis,
m. quadratus

plantae)

zajišťuje

zejména

podporu

podélné

klenby.

Za

flexi

metatarzofalangových kloubů zodpovídají mm. lumbricales (Hudák a Kachlík 2017).

2.1.4 Ontogeneze dolních končetin
Z hlediska časové posloupnosti vývoje dolních končetin můžeme toto období rozdělit
na tři fáze: embryonální, fetální a postnatální. Embryonální fáze trvá přibližně osm týdnů.
Během této doby (zhruba ve 4. týdnu) se již tvoří končetinový pupen, který svým tvarem
připomíná ploutev. Koncem 6. týdne je zřejmý vývoj pupenu v digitální ploténku, začínají
se formovat prsty a dochází k osifikaci. Postavení celých dolních končetin je výrazně
supinované až do takové míry, že ploska směřuje kraniálně. Postupně však dolní končetiny
začínají pronovat a přesouvat se ventrálně. Na konci embryonální fáze zaujímají nohy
postavení equinus-varus-adductus, plosky končetin se vzájemně dotýkají a proporční poměr
kostí dolních končetin se již velmi podobá tomu dospělých. Zároveň jsou už v této fázi
vyvinuté svalové, nervové a cévní struktury téměř ve finálním uspořádání. V 11. týdnu
vývoje se nohy dostávají do neutrálního postavení. Celkový vývoj dolních končetin je
zpravidla mírně opožděný oproti vývoji končetin horních (Vařeka a Vařeková 2009).
Motorický vývoj jedince po narození je naprosto zásadní pro formování postavení
nohy. Noha má během prvního půl roku života, stejně jako ruka, funkci uchopovací. Její
oporná aktivita začíná až v souvislosti s vertikalizací přibližně ve 3. trimenonu (SkaličkováKováčiková 2016).
V prvním roce života většinou přetrvává supinované postavení předonoží, zatímco
pata může být v mírné varozitě. Při vertikalizaci se však při menším oslabení a laxicitě
vaziva zadní část nohy může bortit do valgozity. Nicméně v dětském věku je určitá míra
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valgotizace paty fyziologická. Dle Dungla (2014) je za patologii považováno valgózní
postavení paty nad 20°. Do šestého roku by pak osa hlezenního kloubu měla být ideálně
v horizontální poloze. Podélná klenba není u novorozence zřetelná, neboť je zakrytá
tukovým polštářem. Ve 2. roce věku by již měla být patrná, avšak je dobré mít na paměti, že
plochá noha u dětí nutně neznamená plochou nohu v dospělosti (Vařeka a Vařeková 2009).

2.1.5 Klenby nožní a posturální stabilita
Abychom dosáhli vzpřímeného držení těla, je třeba dobře sladěná spolupráce
zejména těchto tří složek: senzorické, řídící a výkonné. Senzorická složka zpracovává
sluchové a zrakové podněty, její součástí je i propriocepce a exterocepce. Řízení probíhá
v CNS (mozek a mícha) a výkonnou složku obstarávají kosterní svaly (Vařeka a Vařeková
2009).
Pojem postura dle Koláře (2009) značí „aktivní držení pohybových segmentů těla
proti působení zevních sil“, především síle gravitační a je součástí každé polohy. Posturální
stabilita pak znamená takové držení těla, aby nedošlo k nezamýšlenému pádu. „Stabilita je
přímo úměrná velikosti plochy opěrné báze a hmotnosti“ (Kolář 2009). Při stoji tvoří
opěrnou bázi ploska nohy, od které kraniálně dochází pomocí svalové koaktivace k celkové
posturální stabilizaci (Kolář 2009). Noha má nejen významnou posturální funkci, ale je
i zdrojem proprioceptivních a exteroceptivních informací (Vařeka a Vařeková 2009).
Propriocepce je zprostředkovaná senzitivními vlákny hlubokého čití, díky kterým jsme
schopni rozlišit polohu (statestezie) a pohyb (kinestezie) jednotlivých komponent těla.
Reliéf nohy určuje klenba podélná a příčná. Podélná klenba se větví a probíhá jak po
mediální straně nohy od calcaneu k prvnímu metatarzu, tak po laterální straně od calcaneu
k pátému metatarzu (Hudák a Kachlík 2017). Nejvyšší místo klenby je v oblasti
fibrocartilago navicularis, které svým průběhem podpírá m. tibialis posterior (Čihák 2011).
Významnou úlohu pro tvorbu podélné klenby mají i flexory prstů, plantární aponeurosa a
m. tibialis anterior táhnoucí klenbu vzhůru. M. tibialis anterior zároveň s m. fibularis longus
vytváří šlašitý třmen udržující klenbu příčnou (Kolář 2009). Dle Vařeky a Vařekové (2003)
se na udržení klenby podílejí tři tkáňové struktury, kterými jsou kosti, vazivo a svaly. Velkou
důležitost má tonus svalstva, který k udržení klenby musí být v rovnováze (Kapandji 2019).
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Pokles podélné nožní klenby je asociovaný se subtalární pronací. Změna klenby se
může pojit s vnitřní rotací tibie, laxicitou kolenního vaziva, genu recurvatum, zvýšenou
anteverzí pánve a bolestí v bederní krajině (Zuil-Escobar et al. 2016).

2.2 Typologie nohy
2.2.1 Klasická klinická typologie nohy
Tato typologie rozeznává tři druhy klenby a nohu tak dělí na plochou, normální
a vysokou. Byť se jedná o poněkud zastaralý a dnes již překonaný koncept z dvacátých let
minulého století, je u nás stále nejrozšířenější, možná pro jeho poměrnou jednoduchost
(Vařeka a Vařeková 2009).
Plochá noha (pes planus) vzniká oslabením svalů a uvolněním vazů zodpovědných
za tvorbu klenby, přičemž dochází k poklesu mediální hrany chodidla (Kolář 2009). Důležité
je rozeznávat mezi příčnou plochou klenbou a podélnou, neboť příčná plochá klenba se může
vyskytnout i u vysoké nohy. Častým nálezem u podélně ploché nohy je valgozita paty (Kolář
2009).
O vysoké noze (pes cavus) hovoříme v případě prohloubené klenby a zvýšeném úhlu
mezi metatarzy a podložkou. V pokročilejších případech se mohou následně vyskytnout
tzv. drápovité nebo kladívkové prsty (Vařeka a Vařeková 2009).

2.2.2 Funkční typologie nohy
V druhé polovině 20. století vytvořil Merton L. Root nové rozdělení, které zachází
s nohou jako s dynamickým komplexem. Funkční typologie rozeznává: varózní zánoží,
varózní přednoží, valgózní přednoží a pes equinus. Pro Rootovu typologii je důležité
definovat tzv. neutrální postavení subtalárního kloubu. Jedná se o „bod ve kterém noha není
pronována ani supinována“ (Root, Orien, Weed, Hudges 1971). Toto rozdělení je významné
pro určení původu funkční poruchy v jednotlivých částech dolní končetiny či bederní páteře.
Následná terapie spočívá zejména v tzv. kompenzačním ortézování, které má zamezit
vlastním kompenzačním mechanismům zapřičiňujícím tzv. řetězení poruch (Vařeka
a Dvořák).
Varózní zánoží je nejčastější odchylka, avšak málokdy dělá problémy. Mírná forma
varozity je fyziologická (dle Michauda (1997) do 4°). Jedná se o stav, kdy je calcaneus
supinován a pata ve varózním postavení. Pro lidi s touto formou nohy je typická chůze, při
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které vytáčejí špičky ven. Kompenzací tohoto postavení může vzniknout tzv. hyperpronační
syndrom, jenž se manifestuje jako oploštění klenby, burzitidy až Haglundovy deformity
(Vařeka a Vařeková 2009).
Obr. 1 – Typologie nohou (normální noha, vysoká noha, plochá noha)

zdroj: Vani Pahwa, Arch Of The Foot and Foot Types, 2017

Ojedinělou deformitu představuje valgózní zánoží. Vzniká nejčastěji po úrazu nebo
kongenitálně. Rovněž výskyt varózního předonoží je dle dostupné literatury diskutabilní.
Naopak velmi často se objevuje valgózní předonoží, kdy je subtalární kloub
v neutrálním postavení a předonoží je vytočeno za malíkovou hranou nahoru. V důsledku
deformity může dojít k zaúhlení Achillovy šlachy, torzi měkkých tkání či plantární fascitidě.
Řešením jsou stélky upravené na míru s polohovatelnými klíny (Rybová 2020).
Jednou z nejčastějších patologií je vbočený palec (hallux valgus). Jedná se
o statickou komplexní deformitu multifaktoriální etiologie, která se projevuje prominencí
hlavičky palce, který je ve valgózním postavení a zároveň zvýšenou varozitou I. metatarzu
(Kolář 2009). Častou příčinou vbočeného palce bývá špatně zvolená obuv. Metodou volby
konzervativní terapie zůstává funkční dlahování, současně se uplatňuje senzomotorické
cvičení, nácvik malé nohy nebo například SM systém. Za fyziologický úhel mezi prvním
metatarzem a proximálním článkem prvního prstu je bráno přibližně 15°. Mírnou deformitu
představuje valgozita intermetatarzálního úhlu 17–25°, úhel v rozmezí 26–35° pak značí
deformitu závažnou. Při větší valgozitě než je 35° se již jedná o subluxaci (Dungl 2005).
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2.3 Chůze
Bipedální lokomoce slouží k přesunu těla z místa na místo a probíhá jako periodický
translatorní pohyb (Véle 2006). Jedná se o pohyb komplexní, řízený CNS, charakteristický
pro každého jedince. Aspekční vyšetření chůze (pohledem) dokáže ozřejmit mnoho poruch,
zejména neurologických (Kolář 2009).
Dle Véleho (2006) se chůze skládá ze tří odlišných fází zvlášť pro obě dolní
končetiny. První fáze – švihová – je náročná na udržení pánve v neutrálním postavení, neboť
končetina ztrácí kontakt s podložkou a posouvá se vzdušnou trajektorií vpřed. Navazující
fází je fáze oporná, kdy švihová končetina dopadá patou na zem a pád tak tlumí. Následují
malé pronační a supinační pohyby, při kterých se mění a nastavuje nožní klenba v pevnou
oporu. Součástí fáze je propulzní pohyb, kdy se odvíjí pata od podložky, flektuje noha
a oporná končetina se mění na končetinu švihovou. Průnikem těchto fázi je fáze dvojí opory.
Obě nohy mají kontakt s podložkou (špičkou na stojné noze a patou na noze švihové).
Fáze švihová i stojná by měly být na obou nohách symetrické a stejně dlouhé.
V případě patologie, která algicky působí na jednu končetinu se tento stereotyp mění
(Vaughan et al. 1999).
Podrobnější popis chůze představil Vaughan (1999). Chůzový mechanismus
rozčlenil na 8 period podle pohybů chodidla a to na:
1) Heel strike (úder paty) - iniciační pohyb, kdy je těžiště těla nejníže položené
2) Foot flat (kontakt chodidla)
3) Midstance (střed stojné fáze) – švihová noha předbíhá nohu stojnou, těžiště
těla je nejvýše
4) Heel-off (odlepení paty)
5) Toe-off (odlepení palce) – noha opouští podložku
6) Acceleration (zrychlení) – aktivace flexorů kyčle, které nohu sunou dopředu
7) Midswing (střed švihové fáze) – noha švihová předbíhá nohu stojnou
8) Deceleration (zpomalení) – terminální fáze, chodidlo se připravuje na iniciaci
prvního pohybu
Na tomto místě je důležité zmínit také význam palce, jako zásadního aktéra jak pro
stabilitu chůze, tak pro předšvihovou fázi chůze. Aktivita svalů palce a vnitřních svalů nohy
je vysoká zejména při rychlé chůzi a při chůzi naboso či na měkkém povrchu jako je písek.
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Naopak v botách je jejich aktivita nevelká. Krátké svaly nohy totiž slouží především
k uchopení povrchu a adaptaci na jeho různorodost (Véle 2006). Během stojné fáze se
zatížení chodidla přesouvá z posterolaterální části paty ventrálně přes laterální okraj plosky,
následně se síla stáčí mediálně k prvnímu a druhému metatarzu a končí na palci (Pribut
2017). Při deformitách palce, jako je hallux valgus, dochází ke změně chůzového stereotypu.
Krok se zkrátí a chůze je pomalejší. Přičemž veškeré deformity nohou zvyšují riziko pádu,
zejména v pokročilém věku (Menz a Munteanu 2005).

2.3.1 Evoluce (bosé) chůze a běhu
Existuje nespočet fosilních důkazů, že se již Australopithecus (z čeledi hominidů)
pohyboval před 4,4 miliony let bipedálně (Aiello a Dean 1990). Zatímco chůze jako druh
bipedální lokomoce byla již z evolučního hlediska značně zkoumána, málo studií se zaměřilo
na vliv běhu na evoluci člověka. Zástupci lidské rasy se jeví oproti ostatním savcům jako
velmi pomalí sprinteři. Na druhou stranu, ve vytrvalostním běhu si vedou velmi dobře a tato
schopnost dlouhodobého běhu mohla hrát v naší evoluci důležitou roli (Bramble
a Lieberman 2004). Carrier a kol. (1984) navrhli, že před vyrobením lovných zbraní (luků,
kopí) byla kořist lovená způsobem vytrvalého nahánění až uhnání.
Na rozdíl od současných běžců, první běžci téměř jistě obuv nepoužívali. První
archeologické záznamy mapující obuv pocházejí ze středozápadní oblasti USA a jsou okolo
8 300 let staré. Nepřímý anatomický důkaz pro nošení obuvi představuje gracilizace
(zjemnění) prstů nohy zjišťovaná na nálezech datovaných do doby cca před 30 000 lety.
I část současné populace stále chodí naboso. Její nohy se liší v anatomickém postavení (více
roztažené prsty) i funkci (rovnoměrněji rozdělené zatížení plosky) (Hatala a kol. 2013).

2.4 Fenomén minimalistické obuvi
Trend minimalistické obuvi se objevil v návaznosti na popularizační knihu Zrozeni
k běhu od Christophera McDougalla (2011), jež popisuje neuvěřitelné výkony bosých
ultramaratonských běžců v mexických kaňonech, kteří v tak extrémních podmínkách běhají
s minimální incidencí zranění.
Ačkoliv už před touto vlnou nové módy v obouvání slavil běh na boso řadu úspěchů.
Za zmínku stojí například příběh etiopského běžce Abebe Bikili, který na Letních

17

olympijských hrách v Římě 1960 vyhrál zlatou medaili v maratonu, přičemž celou trať
odběhl naboso.

2.5 Definice minimalistické obuvi
Abychom mohli nadále pracovat s pojmem minimalistická obuv, je nezbytné si ho
definovat. Zatímco v Česku se pro tentýž typ obuvi ustálil název „barefoot“ (anglicky bosý),
v zahraniční literatuře nalezneme označení minimalistická obuv. Jedná se o obuv, která
zajišťuje minimální zásah do přirozeného pohybu nohy díky vysoké flexibilitě, žádnému
podpatku, malé hmotnosti a nízké podrážce. Esculier a kol. (2015) minimalistickou obuv
definoval jako „obuv poskytující minimální zásah do přirozeného pohybu nohy díky své
vysoké pružnosti, nízkému rozdílu velikosti podrážky mezi patou a špičkou, nízké hmotnosti
a podrážce a absenci zařízení umožňující řízení pohybu a stability.“ Zkrátka chůze
v minimalistické obuvi se snaží co nejvíce přiblížit chůzi naboso.
Obr. 2 Ukázka minimalistické obuvi (značka Ahinsa)

zdroj: vlastní

2.6 Poznatky z dosavadních studií
Srovnání vlivu nošení různého typu obuvi na pohyb chodidla se věnovali francouzští
a angličtí vědci. Výsledky studie ukázaly, že účastníci chodící naboso vykazovali při chůzi
větší everzi nohy. Zároveň se v odrazové fázi u těchto jedinců měnila různě torze nohy,
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zatímco u obutých účastníků převažovala inverze. Proto autoři předpokládají, že obuv brání
přirozenému pohybu nohy a vnucuje určitý pohybový vzor (Morio a kol. 2009).
Významnou prevenci před pády a úrazy nohy představuje kvalitní posturální
stabilita. Americká studie porovnávala statickou posturální stabilitu u mladých aktivních
mužů ve třech rozdílných obuvích. Testování proběhlo naboso a ve dvou různých typech
prstové minimalistické obuvi od značky VibramTM five fingers. Ve studii byla statisticky
významně prokázána lepší statická posturální stabilita u lidí naboso než v této
minimalistické obuvi. Nicméně subjektivní hodnocení účastníku bylo opačné a to, že se
nejstabilněji cítili v minimalistických botách. Současně výzkumníci porovnávali rozdíl
stability u různých typů postavení nohy (neutrální, supinované, pronované), kde nedošli ke
statisticky významnému výsledku (Kodithuwakku Arachchige a kol. 2020).
Souvislost mezi stabilitou a různým typem obuvi zkoumali i Zech a kol. (2014), kteří
sledovali smíšený soubor 35 běžců, jež nebyli minimálně šest měsíců zraněni. Testování
spočívalo ve stoji na jedné noze a výskocích na tlakové plošině. Testy se opakovaly vždy
v jiném typu obutí, přičemž k dispozici byly čtyři varianty s různou mírou flexibility (bosé
nohy, minimalistická obuv, flexibilní polstrovaná obuv, konvenční běžecké boty).
Sledovanými parametry byla síla a tlak vyvinutý na podložku a doba potřebná k získání
stability. Při hodnocení doby potřebné ke stabilizaci po výskoku nebyl nalezen statisticky
významný rozdíl napříč všemi typy obutí. Kdežto hodnocení míry oscilace a vyrovnávání
chodidel během testování v jednotlivých typech obuvi ukázal statisticky významnou
odchylku u bosých probandů jak v mediolaterálním, tak v anterioposteriorním směru
(p <0,001). Autoři se domnívají, že vyšší míra flexibility obuvi a nízká podrážka nemá nebo
má pouze malý vliv na statickou i dynamickou posturální stabilitu.
Velmi zajímavé poznatky přinesli D’Août a kol. (2009), kteří odpověděli na otázky,
jestli a jaké jsou rozdíly ve tvaru a zatížení nohy u tří rozdílných skupin chodců. Porovnávali
představitele západní populace (chodící v konvenční obuvi) a obyvatele Indie, rozdělené na
dvě skupiny: na jedince, kteří chodí celoročně naboso, a na ty, kteří nosí lehčí boty – sandály.
Co se týče morfologických rozdílů, tak bosí i obutí Indové měli v poměru k celkové výšce
těla delší nohu. Nejširší nohu měli bosí Indové, ale i obutí Indové měli širší nohu než západní
populace. Zatížení plosky mezi skupinou obutých Indů a bosých Indů ukázalo rozdíl
v oblasti paty a II., III. a V. metatarsu, jež se zdálo být u bosé skupiny jednotněji rozložené.
U západní populace se tlak na plosku nejvíce projevil pod II. a III. metatarzem a patou,
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zatímco Indové celkově zatěžovali spíše palec a střední část plosky. Závěrem lze tedy říct,
že lidé chodící naboso mají širší nohu a rovnoměrněji ji zatěžují. Z evoluce můžeme usoudit,
že chůze naboso je přirozená. V moderní civilizaci je ovšem obuv nezbytná na umělém
povrchu. Současná data ukázala, že obuv nerespektuje přirozenou funkci a tvar nohy
a postupně tak mění její morfologii a biomechaniku.
Roth a kol. (2016) nabádají ke kritické analýze bosého běhu z dostupných
dat: Přechod na minimalistickou obuv mění chůzový vzor z došlapu přes patu na došlap více
na špičku nohy. Tím se mění celá biomechanika pohybu. Síly působí nyní proximálněji.
Elektromyografie prokázala vyšší aktivitu m. gastrocnemius a zároveň větší zatížení
Achillovy šlachy společně s m. tibialis posterior. Je kladen daleko větší nárok na samotné
chodidlo a při rychlém nebo nevhodném přechodu na tuto obuv se změna může projevit
zraněním.
Obr. 3 – Typy došlapů

zdroj: Jackson McCosker, 2015

Roth a kol (2016) dále uvádí, že běh v minimalistické obuvi může mít pozitivní vliv
na patellofemorální bolesti a syndrom chronického námahového kompartmentu. Nižší
incidence úrazů spojených s chůzí v minimalistických botách ovšem nebyla potvrzena.
Naopak existují obavy ze zvýšené úrazovosti nohy a kotníku, jako například únavové
zlomeniny metatarzů a plantární fascitidy.
Naproti tomu výsledky prospektivní studie z roku 2016 představují poněkud odlišné
trendy. Účastníky byly dvě skupiny běžců (107 bosých běžců, 94 obutých běžců), které si
pravidelně zaznamenávaly počet uběhnutých kilometrů a případná zranění. Následně se obě
skupiny mezi sebou porovnávaly. Hlubší analýza nepotvrdila vyšší incidenci úrazů
v porovnání obou souborů, nicméně naznačila, že obutí běžci jsou náchylnější na úrazy
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kolene či kyčle, zatímco bosí běžci mají vyšší riziko úrazu lýtka. V této studii byl výskyt
plantární fascitidy častější u obutých běžců než u bosých, a to v poměru 11:3 (Altman
a Davis 2016). S podobnými výsledky přišel i Sinclair (2014), který se zabýval vlivem obuvi
na kolenní kloub a kotník. Zjistil, že běh v minimalistické obuvi signifikantně zvyšuje sílu
působící na Achillovu šlachu a může tak přispět k jejímu zranění.
Co se týče role palce u nohy na statickou a dynamickou rovnováhu, zajímavé
poznatky přinesli Chou a kol. (2009). Sledovaný soubor tvořilo 30 žen s průměrným věkem
okolo 22 let. Byly provedeny následující balanční testy: stoj na jedné noze (se zavřenýma
i otevřenýma očima), stoj na obou nohách (se zavřenýma i otevřenýma očima) a dynamické
přenášení váhy ze strany na stranu a zepředu dozadu, přičemž každý test byl proveden jak
s volně ponechaným/ponechanými palcem/palci, tak s palcem/palci fixovaným/fixovanými
do 30° dorzální flexe, aby situace co nejvíce přiblížila stav bez palce. Zatímco při stoji na
dvou nohách nebyly zaznamenány žádné významné rozdíly mezi stáním s fixovanými
a nefixovanými palci, stoj na jedné noze se zavřenýma i otevřenýma očima potvrdil
statisticky významné (p <0,05) zvýšení houpaní a balancování s fixovaným palcem.
Probandi taktéž vykazovali lepší kontrolu nad přenášením váhy v případě, že palec nebyl
fixovaný, zejména při pohybu zepředu dozadu. Při stoji s fixovaným palcem měla noha
menší opěrnou bázi, což tělo vyvažovalo zapojením více svalů. Aktivací m. gluteus medius
testovaní vyrovnávali vychýlení do stran a zásadní úlohu hrály i plantární flexory nohy.
Vliv životního prostředí s sebou nese ve většině případů negativní konotaci
v souvislosti s působením na lidské tělo. Studie od Chevalier a kol. (2012) navrhuje, že
tzv. uzemnění (z anglického grounding), založené na přímém fyzickém kontaktu
s obrovským množstvím elektronů na povrchu země, působí pozitivně na mnoho
fyziologických pochodů v těle a může tak ovlivnit některé civilizační choroby jako jsou
chronický stres, poruchy spánku, vysoký krevní tlak nebo například psychickou pohodu.
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3 Výzkumná část
3.1 Cíle práce
K napsaní této práce mne motivovaly rozporuplné názory, protichůdné přístupy
a nedostatek ověřených dat týkajících se zvolené problematiky. Cílem výzkumu bylo
zjištění, zda je nošení minimalistické obuvi opravdu doporučeníhodné pro širokou veřejnost.
Jinými slovy, jestli má tento typ obuvi formativní a zároveň měřitelný dopad na lidské
chodidlo, případně jakým způsobem se nošení dané obuvi na chodidle projeví. Zaměřila
jsem se na plosku nohy a úhel palce, a to z toho důvodu, že široká přední část boty
a dostatečný prostor pro prsty tvoří předpoklad pro celkové rozšíření distální části nohy
a tím zmenšení úhlu mezi prvním metatarsem a prvním proximálním phalangem (Xiang
a kol. 2018). Zároveň z dosavadních dostupných studií vyplývalo, že chůze a běh
v minimalistické obuvi posilují svalstvo nohy (Holowka a kol. 2018). Proto jsem se snažila
ve výzkumu ověřit, jestli se ono posílení projeví na formování nožních kleneb, respektive na
otisku nohy na podoskopu.

3.2 Hypotézy
Cílem práce bylo ověřit, jestli má dlouhodobé chození v minimalistických botách
vliv na stavbu nohy, zejména na měkké tkáně. Za tímto účelem jsme formulovali následující
hypotézy.
Hypotéza 1: Šest měsíců aktivního nošení minimalistické obuvi způsobuje snížení
indexu plochonoží Chippaux-Šmiřák.
Hypotéza 2: Šest měsíců aktivního nošení minimalistické obuvi způsobuje snížení
hodnoty úhlu svírající proximální článek palce s jeho metatarzální kostí.
K obecným hypotézám 1 a 2 jsme formulovali také jejich konkrétnější verze ve
formátu hypotézy a alternativy. Znění těchto verzí je statisticky přesnější a vhodné pro
přímočarou aplikaci statistických testů. Přirozenou změnu zkoumaných parametrů v běžné
populaci jsme zachytili přidáním kontrolní skupiny. Písmeno A v dolním indexu označuje
alternativní hypotézu, podobně číslice 0 označuje nulovou hypotézu. Pro první hypotézu
máme:
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H10: Ve sledované skupině (tj. skupině která po dobu šesti měsíců aktivně nosí
minimalistickou obuv) nedochází k většímu snížení střední hodnoty indexu plochonoží
Chippaux-Šmiřák, než u kontrolní skupiny.
H1A: Ve sledované skupině (tj. skupině která po dobu šesti měsíců aktivně nosí
minimalistickou obuv) dochází k většímu snížení střední hodnoty indexu plochonoží
Chippaux-Šmiřák, než u kontrolní skupiny.
Pro druhou hypotézu:
H20: Ve sledované skupině (tj. skupině která po dobu šesti měsíců aktivně nosí
minimalistickou obuv) nedochází k většímu snížení střední hodnoty úhlu palce než
u kontrolní skupiny.
H2A: Ve sledované skupině (tj. skupině která po dobu šesti měsíců aktivně nosí
minimalistickou obuv) dochází k většímu snížení střední hodnoty úhlu palce než u kontrolní
skupiny.
Pro upřesnění poznamenejme, že v kontrolní skupině snížení střední hodnoty
nepředpokládáme, avšak ani nevylučujeme.

3.3 Metodika
Nábor účastníků probíhal pomocí sociální sítě Facebook, dále pak formou poptávky
mezi studenty fyzioterapie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vybráni byli pouze po
fyzické stránce aktuálně zcela zdraví dobrovolníci, bez předešlých operací chodidla či zad
a negravidní. Žádný z přihlášených netrpěl vážnější formou hallux valgus a neměl
diagnostikované plochonoží. Dalším kritériem pro zařazení do výzkumu byl fakt, že
účastníci šetření neměli do začátku výzkumu s minimalistickou obuví zkušenost. Soubor
probandů v předkládaném výzkumu se skládal z mužského i ženského pohlaví ve věkovém
rozmezí od 15 do 60 let. Výzkum schválila Etická komise 3. lékařské fakulty Karlovy
univerzity v Praze (viz příloha 1).

3.3.1 Charakteristika sledované skupiny
Do studie se zapojilo celkem 12 zájemců, z toho 5 žen a 7 mužů. Průměrný věk
sledovaného souboru čínil 32 let. Konečné měření a statistické zpracování zahrnuje pouze
11 probandů, neboť jeden účastník byl v době druhého měření dlouhodobě v zahraničí.
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Smíšený soubor byl vybrán z toho důvodu, že vliv pohlaví na hodnotu indexu ChippauxŠmiřák nebyl potvrzen (Vařeka a Vařeková 2009). Zároveň byla vytvořena kontrolní
skupina, která čítala 7 účastníků. Průměrný věk kontrolní skupiny byl 25 let, tento kontrolní
soubor prošel stejným podoskopickým vyšetřením ve stejném období jako soubor sledovaný
a po dobu intervence ve formě chození v minimalistické obuvi probandi z kontrolní skupiny
chodili ve své běžné, konvenční obuvi.

3.3.2 Vyšetření
Úvodní vyšetření probíhalo v prvních dvou týdnech v říjnu 2020. Každému jedinci
byly odebrány základní anamnestické údaje (věk, výška, váha, utrpěné úrazy a nynější
onemocnění). Zároveň byli probandi seznámeni s průběhem studie a svou dobrovolnou účast
stvrdili podepsáním informovaného souhlasu (viz příloha 2). K získání sledovaných
parametrů na dolních končetinách byly vybrány fyzioterapeuty běžně používané metody
a přístroje, a to podoskop a goniometr.
Zároveň stojí za zmínku, že se pro účastníky výzkumu podařilo získat konopné
barefoot tenisky od české značky Bohempia. Při úvodním setkání každý dostal jeden pár.
Účastníci nicméně mohli chodit i ve svých vlastních botách od jiných značek, splňujících
parametry minimalistické obuvi.
Úvodní měření probíhalo v rozmezí od 4.10.2020 do 16.10.2020. Účastníci výzkumu
ve sledovaném souboru byli instruováni, aby nosili minimalistickou obuv co nejčastěji dle
svých možností. Někteří nosili minimalistické boty například i v práci. Účast ve studii byla
zcela dobrovolná. V případě bolestí, zhoršení současného stavu či jakékoli nevole
pokračovat ve výzkumu, měla být účast ukončena. K tomu nedošlo ani v jednom případě.
Druhé a zároveň závěrečné vyšetření se uskutečnilo v týdnu od 24.3.2021 do
28.3.2021. Celková intervenční doba nošení minimalistické obuvi činila průměrně 172 dní.
Během poslední schůzky byli dobrovolníci též dotazováni ohledně subjektivních
dojmů z průběhu studie.

24

3.3.3 Podiatrické vyšetření
Samotné podiatrické vyšetření probíhalo na zapůjčeném přístroji PodoCam 2.0.
Přístroj sestával z klasického podoskopu s polarizovaným světlem od české firmy ING
corporation a dvou Full HD webkamer, které umožnily pořídit snímek plosek nohou zespodu
a snímek nohou zezadu. Zadní snímek slouží k hodnocení postavení pat a případné
diagnostice varozity či valgozity. Každému účastníkovi byl vytvořen snímek ve stoji, který
následně prošel vyhodnocením plochonoží pomocí indexu plochonoží Chippaux-Šmiřák pro
každou nohu zvlášť. Při měření nebyl stoj účastníků korigován, aby výsledky byly co
nejobjektivnější.
Obr. 4 – Přístroj PodoCam 2.0

zdroj: Klára Chalupová, 2018

3.3.4 Goniometrie
Goniometrie neboli nauka o měření úhlů je planimetrická metoda, která slouží
k zaznamenání rozsahu pohybu v kloubu. Pevné rameno goniometru se přikládá paralelně
k fixovanému, proximálnímu segmentu tak, aby střed goniometru mohl kopírovat osu
otáčení sledovaného kloubu a pohyblivé rameno kopírovalo pohyb distálního segmentu
(Janda a Pavlů 1993). Hodnocený parametr byl měřen za pomoci plastového goniometru.
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Zaznamenávaly se hodnoty na pravé a levé noze, jež odpovídaly úhlu, který svírá proximální
článek palce a jeho metatarzální kost (dále jako úhel palce).
Obr. 5 – Měření úhlu palce

zdroj: vlastní

3.3.5 Práce s daty
Snímky vytvořené pomocí zmíněného PodoCam 2.0 byly vyhodnocovány
plantografickou metodou (Chippuax-Šmiřák) analyzující otisk chodidla. K převedení
snímku na sledované hodnoty dle metody Chippaux-Šmiřák byl použit program GeoGebra
volně přístupný na webovém prohlížeči. Hodnoty indexů byly zaznamenány v programu
Microsoft Excel k následnému statistickému zpracování. Nejprve byla data podrobena
popisné a explorační analýze, jejichž úkolem je seznámit výzkumníka s datovým souborem
a jeho základní charakteristikou formou grafů a tabulek, odstranit chyby a lépe se zorientovat
v dalších možnostech statistické analýzy usnadňující následnou interpretaci zjištěných
výsledků.
Hlubším zkoumáním jevů a souvislostí se zabývá inferenční statistika. Slouží
zejména k ověření hypotéz pomocí statistických metod, na základě kterých lze poté tvořit
úsudky o našich předpokladech, a tvrzení tak vyvrátit nebo v opačné situaci použít výrok, že
hypotézu vyvrátit nelze.
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3.3.6 Metoda Chippaux-Šmiřák
K nejčastěji využívaným metodám k diagnostice plochonoží patří metoda ChippauxŠmiřák. Její index [i] je definován jako poměr mezi nejužším a nejširším místem otisku
chodidla (Klementa 1987). Otisk se proloží vnější tečnou spojující patu s přední částí nohy.
K tečně se vytvoří dvě kolmice tak, aby procházely nejužším [a] a nejširším [b] místem
otisku. Na závěr se výsledek převede na procenta tím, že je vynásoben 100. Tato metoda
hodnotí převážně podélnou klenbu (Vařeka a Vařeková 2009). Vybrali jsme ji především
z toho důvodu, že je hojně využívána a snadno replikovatelná.
i [%] = (a / b) × 100
Obr. 6 Vyhodnocení snímku metodou Chippaux-Šmiřák

zdroj: vlastní

Nohu je možné na základě indexu rozdělit do jedné ze tří skupin (plochá, normálně
klenutá a vysoká). Jako vysoká noha je označována ta, které otisk má mezeru mezi přední
částí a patou. Plochou a normálně klenutou nohu pak určuje procentuální hodnota poměru
mezi nejužším a nejširším místem (viz Tabulka 1).

27

Tabulka 1 – Hodnocení stupně plochonoží dle metody Chippaux-Šmiřák
Plochá noha

Normálně klenutá
noha

Vysoká noha

1. stupeň

45,1–50 %

0,1–25 %

méně než 1,6 cm

2. stupeň

50,1–60 %

25,1–40 %

1,6–3 cm

3. stupeň

60,1–100 %

40,1–45 %

více než 3 cm

zdroj: Josef Klementa, Somatometrie nohy, 1987

3.4 Výsledky
Předkládané výsledky hodnotí index plochonoží Chippaux-Šmiřák jedenácti
probandů, kteří po dobu přibližně šesti měsíců nově nosili minimalistickou obuv. Dalším
sledovaným parametrem byl úhel palce. Z odebraných anamnestických údajů byl
účastníkům spočítán index tělesné hmotnosti neboli BMI, jenž porovnává tělesnou výšku,
váhu a věk. Všichni sledovaní se vešli do indexu v rozmezí 18,5−25,0, který vymezuje
kategorii ideální váhy. Vliv BMI na architekturu nohy a současně index plochonoží je
významný (Aurichio a kol. 2011), z tohoto důvodu bylo namístě index tělesné hmotnosti
zohlednit.
Pro lepší orientaci v předkládaných výsledcích, je na tomto místě potřeba ozřejmit
rozdíl mezi procenty (%) a procentním bodem (p.b.). S vyjádřením skutečnosti v procentech
se setkáváme poměrně často. Procento odpovídá podílu části z celku. Procentní bod se často
využívá k přiblížení vývoje ukazatele, který již je v procentech vyjádřen. Umožňuje nám
tedy v podobě absolutního čísla zaznamenat rozdíl relativních hodnot.

3.4.1 Explorativní analýza naměřených dat indexu plochonoží
Chippaux-Šmiřák
Co se týče hodnocení plochonoží dle metody Chippaux-Šmiřák u sledované skupiny
a zařazení každého chodidla zvlášť do určité kategorie viz výše Tabulka 1, můžeme
konstatovat, že v úvodním měření bylo dvacet nohou diagnostikováno jako normálně
klenuté (1. stupeň měly tři nohy, 2. stupeň mělo jedenáct nohou a 3. stupeň šest nohou) a dvě
chodidla spadala do kolonky plochá noha (stupeň 1. a 2.). Po druhém měření se hodnocení
změnilo následovně: normálně klenutých chodidel se vyskytlo dvacet jedna, přičemž do
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1. stupně dané kategorie patřilo šest nohou, do 2. stupně sedm a do 3. stupně osm nohou.
Pouze jedno chodidlo bylo označeno jako ploché 1. stupně. Největší naměřený rozdíl mezi
indexy před nošením minimalistické obuvi a po něm představovalo u jednoho probanda
zmenšení o 15,52 % na pravé noze. Naopak největší změna indexu ve smyslu zvětšení byla
o 4,72 %.
Graf 1 – Výsledky průměrných hodnot indexu plochonoží Chippaux-Šmiřák

zdroj: vlastní šetření

Graf 1 porovnává průměrné hodnoty indexu plochonoží Chippaux-Šmiřák u sledované
i kontrolní skupiny před začátkem chůze v minimalistické obuvi a po šesti měsících nošení
na pravé i levé noze.
Ve sledované skupině došlo průměrně k většímu rozdílu na levé noze. Průměrná
hodnota indexu Chippaux-Šmiřák na levé noze v úvodním měření byla 35,75 %. Po
intervenci se hodnota průměrného indexu levé nohy snížila na 32,24 %. Rozdíl tedy
představoval 3,51 p.b.. Na pravé noze byla změna průměrných hodnot menší. První měření
na pravé noze ukázalo průměrný index 34,72 %. Konečný otisk pravého chodidla po
intervenci měl v průměru 32,86 %. I u pravé nohy se tedy průměrně index snížil, a to
o 1,86 p.b.
V kontrolní skupině (bez intervence) vyšly průměrné indexy následovně: Na levé
noze v úvodním měření činil index 31,06 %, v druhém měření pak 30,49 %. V průměru se
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Graf 2 – Změny hodnot indexu plochonoží Chippaux-Šmiřák před a po intervenci

zdroj: vlastní šetření

změnil o 0,57 p.b. Průměr na pravé noze po prvním měření představoval 29,12 %, po druhém
měření se zvýšil na 32,48 %. Index na pravé noze se průměrně zvýšil o 3,36 p.b.
V celkovém souhrnu můžeme konstatovat, že ve sledované skupině došlo ke snížení
indexu plochonoží na jedné noze u 4 probandů, ke snížení na obou nohou také u 4
a k žádnému snížení nedošlo u 3 probandů.
V Grafu 2 můžeme sledovat změny indexu plochonoží u jednotlivých nohou
probandů, na levé straně u sledovaného souboru a na pravé straně u souboru kontrolního.
Na Grafu 2 není rozlišeno, zda se jedná o pravou či levou nohu, ani jakému účastníkovi patří,
byť dle rozložení a změny indexu mezi prvním a druhým měřením můžeme v některých
případech usuzovat, že dané hodnoty patří jedné osobě (viz dva nejvýše položené indexy
kontrolní skupiny se stoupající tendencí). Graf 2 přehledně ilustruje míru variability změn.
U některých probandů lze například vidět výrazněji klesající tendenci indexu než u jiných.
Graf 3 ukazuje formou barevných obdélníků boxplotu (neboli krabicového
diagramu) základní popisné statistiky naměřených hodnot indexu ve sledované i kontrolní
skupině, a to před intervencí i po ní. Maxima a minima jsou vyznačeny horními a dolními
konci svislých čar. Dolní a horní hrana boxplotu značí první a třetí kvartil (tři kvartily
rozdělují statistický soubor na čtvrtiny). Tlustá vodorovná čára uvnitř pak symbolizuje
výběrový medián. Vidíme, že u sledované skupiny se maximální hodnoty indexu snížily,
zatímco u kontrolní skupiny vzrostly. Významný je též rozdíl mediánu indexů před
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Graf 3 – Boxplot indexu plochonoží Chippaux-Šmiřák před a po intervenci

zdroj: vlastní šetření

intervencí a po ní, kde došlo ve sledovaném souboru k většímu snížení než u souboru
kontrolního.

3.4.2 Explorativní analýza naměřených dat úhlu palce
Obdobně jako jsme představili naměřené hodnoty indexu plochonoží, provedeme
explorativní analýzu dat i pro získané hodnoty úhlu palce. Jelikož jsou naměřené hodnoty
úhlu palce v celých číslech a pohybují se v řádu jednotek, pro jejich popis namísto boxplotu
Graf 2 – Histogram rozdílu úhlu palce

zdroj: vlastní šetření
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použijeme vhodnější histogram (grafické znázornění distribuce dat pomocí sloupcového
grafu).
Graf 4 sleduje v podobě histogramu změny mezi hodnotou úhlu palce z prvního
a druhého měření u sledované a u kontrolní skupiny. Z tohoto grafu lze vyčíst, že u pěti
chodidel ve sledované skupině nedošlo k žádné změně, u tří chodidel bylo naměřeno snížení
úhlu o 1 stupeň a rovněž u tří chodidel bylo zaznamenáno snížení o stupně 2. Ke snížení
úhlu palce o 3, 5, 6 a 8 stupňů došlo vždy u jednoho chodidla. Největší snížení bylo
evidováno na dvou chodidlech sledovaného souboru a to o 9 stupňů. Naopak zvýšení úhlu
palce o 1 stupeň bylo naměřeno u dvou chodidel. Ke zvýšení úhlu palce o 2, 3 a 6 stupňů
došlo pokaždé u jednoho chodidla. Co se kontrolní skupiny týče, nebyly změny tak
rozptýlené. U šesti chodidel bylo naměřeno snížení úhlu palce o 1 stupeň. Beze změny
evidujeme tři chodidla. Ke zvětšení úhlu palce o 1 stupeň došlo u čtyř chodidel a u jednoho
chodidla se úhel palce zvětšil o 2 stupně.
Z Grafu 5 lze vyčíst průměry naměřených hodnot úhlu palce. Žlutou barvou je
znázorněna sledovaná skupina. Vidíme, že k největšímu průměrnému rozdílu došlo na pravé
noze sledované skupiny, a to z průměrného úhlu před intervencí 7,55° na 5,09° po intervenci.
Průměrný rozdíl úhlu palce na pravé noze sledované skupiny tedy činil 2,46°. Pokles hodnot
byl zaznamenaný i na levé noze. Před intervencí měla na levé noze sledovaná skupina
průměrně úhel o velikosti 7,27°, po intervenci se průměrný úhel snížil na 6,45°. Průměrně
se úhel palce u sledované skupiny na levé noze snížil o 0,82°. Podíváme-li se na kontrolní
Graf 3 – Průměry získaných hodnot úhlu palce

zdroj: vlastní šetření
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skupinu, kterou představuje barva modrá, průměr hodnot úhlu palce poklesl pouze na levé
noze z původního průměru 7° na 6,71°, což znamená průměrné snížení o 0,29°. Na pravé
noze došlo naopak ke zvýšení hodnot průměru úhlu palce z 7,86° v prvním měření na 8,14°
v druhém měření. Na pravé noze kontrolní skupiny došlo průměrně ke zvýšení úhlu palce
o 0,28°.

3.4.3 Porovnání změn indexů plochonoží Chippaux-Šmiřák s úhly
palců
Tabulka 2 – Korelace změn indexů plochonoží s úhly palců

Bez snížení (úhel)
Snížení na jedné
noze (úhel)
Snížení na obou
nohou (úhel)

Bez snížení (index)

Snížení na jedné
noze (index)

Snížení na obou
nohou (index)

0

1

2

1

1

1

2

2

1
zdroj: vlastní šetření

Tabulka 2 dává ucelený přehled korelace obou sledovaných hodnot ve skupině, která
nosila minimalistickou obuv, získaných po závěrečném měření. Můžeme si všimnout, že bez
snížení jak indexu, tak úhlu palce nebyl žádný účastník. U jednoho probanda jsme
zaznamenali snížení indexu pouze na jedné noze a zároveň bez snížení úhlu palce. Dvěma
testovaným se zmenšil index plochonoží na obou chodidlech, nicméně úhel palce se nesnížil.
Ke snížení úhlu palce na jedné noze, ale současně bez snížení indexu došlo u jednoho
účastníka. Snížení na jedné noze jak úhlu palce, tak indexu plochonoží registrujeme
u jednoho probanda. Taktéž jeden zkoumaný měl snížení indexu na obou nohou a snížení
úhlu palce na noze jedné. Snížení úhlu palce na obou nohou bez snížení indexu zaznamenali
dva účastnící. Rovněž dvěma sledovaným se zmenšil úhel palce na obou nohou, ale index
plochonoží se pokaždé snížil pouze na jedné noze. Pouze u jednoho probanda došlo ke
snížení úhlu palce na obou nohou a zároveň zmenšení indexu plochonoží Chippaux-Šmiřák
taktéž na obou nohou.
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3.4.4 Výběr statistických testů
V hypotézách 1 i 2 porovnáváme střední hodnoty u dvou nezávislých skupin –
sledované a kontrolní, které navíc nejsou stejně početné. Za statistický test zvolíme Welchův
test, tedy modifikaci dvouvýběrového t-testu bez předpokladu shody rozptylů, založenou na
vhodné úpravě kritických hodnot. Tento test je vhodný právě pro porovnání středních hodnot
dvou nezávislých, libovolně velikých skupin, u kterých nemusíme předpokládat shodnost
rozptylů. Data byla zpracována v programu R, ve stejném programu byly zhotoveny i grafy.

3.4.5 Ověření hypotéz 1 a 2
Hypotéza 1:
Hypotéza H1A předpokládá statisticky významné snížení střední hodnoty indexu
plochonoží Chippaux-Šmiřák po půl roce nošení minimalistické obuvi u sledované skupiny
v porovnání se skupinou kontrolní. Použitím Welchova t-testu jsme získali p-hodnotu 0.009,
což značí, že na hladině významnosti α=0.05 zamítáme H10 ve prospěch H1A. Potvrdili
jsme, že u sledované skupiny dochází k většímu snížení střední hodnoty indexu plochonoží
než u kontrolní skupiny. Přijímáme tedy hypotézu HA1.
Hypotéza 2:
Hypotéza H2A předpokládá statisticky významné snížení hodnoty úhlu palce po půl
roce nošení minimalistické obuvi u sledované skupiny, zatímco u kontrolní skupiny ke
snížení nedojde. Opět byl použit Welchův t-test, kterým jsme získali p-hodnotu 0.03. Na
hladině významnosti α=0.05 tedy ještě zamítáme H20 ve prospěch H2A. Jinými slovy jsme
potvrdili, že u sledované skupiny dochází ke statisticky významně většímu snížení hodnoty
úhlu palce než u kontrolní skupiny. Přijímáme tedy hypotézu H2A.

3.4.6 Subjektivní hodnocení účastníků
Všech jedenáct dobrovolníků plánuje v chůzi v minimalistické obuvi pokračovat
a chůzi v těchto botách hodnotí jako příjemnou. Jeden účastník dokonce zmínil, že se mu
zmírnila bolest, kterou popisuje jako bolest v kříži. U nikoho z probandů se neobjevily nové
bolesti spojené s účastí ve výzkumu. Tři účastníci zaznamenali subjektivní pocitové posílení
svalů chodidla a zlepšení stavu nožní klenby, ostatní necítili změnu.
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4 Diskuze
Výsledky předkládané práce byly nepochybně ovlivněny mnoha faktory. Byť jsme
přijali obě hypotézy, tedy že se po půl roce nošení minimalistických bot index plochonoží
Chippaux-Šmiřák snížil a taktéž že došlo u sledované skupiny ke statisticky významnému
zmenšení úhlu palce, nelze z tohoto zjištění dělat závěry o noze jako takové a její funkčnosti.
Abychom mohli objektivně zhodnotit prospěšnost nošení minimalistické obuvi, bylo by
třeba sledovat mnohem větší soubor po delší dobu a zároveň měřit více parametrů. Otázkou
tedy zůstává, o čem naše zjištění vypovídá.
Na biomechanice chodidla se signifikantně podílí mediální podélná nožní klenba.
Soudružnost kleneb je ovlivňována uspořádáním kostí, kloubů a v neposlední řadě také
napětím vazů. Mezi různými autory ovšem nepanuje shoda o významu svalové aktivity
jakožto složky udržující integritu kleneb (Vařeka a Vařeková 2009). Například
Kapandji (2019) je toho názoru, že vazy se zapojují zejména při výrazném statickém
zatížení. Svaly naopak pracují při pohybu, ačkoliv při jejich selhání vazivový aparát dlouhou
dobu sám klenby neudrží. Studie vedená Basmajianem (1985), zkoumající svalovou aktivitu
na EMG, došla k závěrům, že svaly jsou primárně aktivovány k získání a udržení stability,
přizpůsobení se povrchu, pohybu a pouze v případě strukturální patologie nohy a jejím
oslabení se svaly zapojují již při statickém stoji.
Kriticky je třeba se stavět i k objektivitě statického podoskopického vyšetření, neboť
dostupné metody a indexy plochonoží ve výpočtu nezohledňují případnou valgozitu či
varozitu kotníku, která je pro snímek zásadní. Na druhou stranu úvodní i následný otisk
chodidla byl měřen na stejném (ve smyslu nijak nekorigovaném) kotníku, tudíž se lze
domnívat, že změna indexu plochonoží by mohla být reálná. Nicméně Cobey a Sella (1981)
jsou toho názoru, že otisky nohou jsou nespolehlivou diagnostickou metodou. Tvrdí, že větší
míra reliability by byla získána měřením ve více polohách či určením postavení subtalárního
kloubu pomocí rentgenového snímku, neboť pouhá rotace holenní kosti změní vzhled
plantogramu, ba dokonce dle otisku měkkých tkání při valgózním postavení kotníku může
být chodidlo označeno mylně za vysoké, tedy že má vysoko klenutou podélnou klenbu. Otisk
tak nekoreluje se symptomy. Zároveň byla provedena řada studií se záměrem komparace
metod vyhodnocujících plantogramy. Kopecký (2004) například porovnával tři metody
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(Chippaux-Šmiřák, Mayer a Sztriter-Godunov) na 1257 probandech a zjistil značné rozdíly
mezi jednotlivými postupy. Metoda Chippaux-Šmiřák hodnotila nohu jako normálně klenutou
u 85 % účastníků, zatímco dle metody Sztriter-Godunov byla normálně klenutá noha přítomna
u 45,2 % a u Mayera pouze v 42,7 % případů. Dle Vařeky a Vařekové (2009) výška mediální
podélné klenby naopak koreluje s vyhodnocením otisku planty pomocí indexu plochonoží
Chippaux-Šmiřák, který je zároveň ve shodě s rentgenologickým vyšetřením. V souladu
s tímto tvrzením je i studie od Queen a kol. (2007), která hodnotila a porovnávala různé
indexové metody. Za nejvíce spolehlivou metodu označili tzv. footprint index, následovaný
Staheli indexem a indexem Chippaux-Šmiřák.
Zajímavé výsledky by mohla přinést studie zaměřující se na souvislost mezi přechodem
na minimalistickou obuv a patologiemi s tím spojenými. O něco podobného se pokusili Ridge
a kol. (2013), kteří zkoumali vliv přidaného stresu na dolní končetiny u rekreačních běžců, kteří
přešli z konvenční běžecké obuvi na deset týdnů na minimalistickou. Magnetická rezonance
zaznamenala statisticky významný nárůst edému kostní dřeně alespoň u jedné kosti na noze.
Závěry tedy nabádají k velmi pomalému a postupnému přechodu na minimalistickou obuv.
Výzkumů spojených s „bosou“ obuví zaměřujících se primárně na chůzi, nikoliv na běh je
bohužel velmi málo. Můžeme předpokládat, že by zavedení minimalistických bot k chůzi
a nikoli běhu s sebou neslo menší riziko zhoršení.
Vzhledem k tomu, že předkládaná studie probíhala v chladnějších měsících, je
zřejmé, že doba strávená aktivním pohybem venku byla o něco kratší, než kdyby byl výzkum
prováděný v jiném ročním období, ideálně v letních měsících, kdy předpokládáme, že by
změna indexu Chippaux-Šmiřák mohla být ještě výraznější a stejně tak změna úhlu palce.
Se změnou počasí a teploty by se pravděpodobně částečně změnil i povrch na kterém by se
probandi

pohybovali.

Bohužel

většina

účastníků

neměla

k dispozici

zateplené

minimalistické boty a je těžké jednotně určit, kolik času v botách strávili. Někteří ozřejmili,
že obuv nosili stále, dokud nebyl venku sníh, zhruba dvě hodiny denně. Ovšem jakmile
nasněžilo, boty vyměnili za klasické zimní. Jiní v botách chodili obden. Celkové testování
tedy trvalo přibližně šest měsíců, nicméně čas reálně strávený chůzí v minimalistické obuvi
u celého sledovaného souboru je nesnadné objektivně určit. Lze se domnívat, že porovnání
výsledků s obdobným výzkumem prováděným v letních měsících, by mohlo ukázat obdobný
trend ba dokonce výraznější.
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Není minimalistická obuv jako minimalistická obuv. I přesto, že „barefoot“ obuv má
určité specifické parametry, každá bota je jiná. Rozdíly jsou zejména mezi jednotlivými
značkami. Například již zmíněné darované páry od značky Bohempia nemají tak tenkou
podrážku ve srovnání třeba se značkami Ahinsa nebo Vivobarefoot a mohou tak být
vhodnější pro začátečníky nebo pro chůzi na tvrdém povrchu v městském prostředí.
I rozdílná obuv tedy mohla mít vliv na konečný výsledek. Úplné sjednocení obuvi v tomto
smyslu bylo bohužel mimo možnosti provedeného šetření. Za účelem předcházení
nejednotnosti obuvi a s tím spojeným biasem, vytvořili Esculier a kol. (2015)
v mezinárodním týmu odborníků tzv. minimalistický index neboli standardizovanou definici
minimalistické obuvi, která by pro budoucí studie mohla být velmi nápomocná. Pomocí
číselné škály se hodnotí pět různých kvalit obuvi (váha, výška podrážky, podpatěnka,
flexibilita a jiné podpůrné technologie), na jejichž základě je následně spočten
minimalistický index.
V souladu s našim zjištěním stran zmenšení úhlu palce po půl roce nošení
minimalistické obuvi, informuje studie Campitelli a kol. (2016), jež se zabývala dopady
chození a běhání v prstových minimalistických botách „Vibram FiveFinger Bikila“. Zjistila
statisticky významný nárůst tloušťky m. abductor hallucis na ultrazvukovém vyšetření po
šesti měsících pohybu a to o 18,8 % ve zmíněné obuvi (p=0,005). Lze konstatovat, že
maximální vědomá kontrakce (MVC), tedy dosažení co největšího volního zapojení svalu
postupným náborem motorických jednotek, je přímo úměrná tloušťce svalu (Strasser et al.
2013). Posílení abduktoru palce může podpořit optimální stav mediální podélné klenby,
která by dále mohla mít vliv na zamezení pronačního přetížení a zranění chodidla. Plochá
noha a pronační postavení chodidla je asociováno se zvýšenou bolestivostí nohy, ačkoliv
bolesti se liší dle lokalizace a rovněž dle pohlaví. Plochá noha u mužů byla spojena s bolestí
klenby, zatímco chodidlo v pronačním postavení vykazuje častější generalizovanou bolest
či bolest okolo paty. Naopak supinační postavení nohy nebo pes cavus nezaznamenalo
zvýšenou incidenci bolestí. U žen byl dokonce potvrzen nižší výskyt bolesti zadní části nohy
při supinačním postavení chodidla a při pes cavus nižší výskyt bolesti v části přední (Menz
a kol. 2013).
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5 Závěr
Předkládaná práce se zabývá vlivem půlročního nošení minimalistické obuvi na
plosku nohy. Stanoveny byly dvě hypotézy, jež si daly za úkol ověřit, zda a případně jaké
dopady má tato intervence. Hypotéza 1 předpokládala, že šest měsíců aktivního nošení
minimalistické obuvi způsobuje snížení indexu plochonoží Chippaux-Šmiřák. Hypotéza 2
kladla otázku, jestli šesti měsíční intervence v podobně pravidelného nošení minimalistické
obuvi sníží úhel, který svírá proximální článek palce a jeho metatarzální kost.
Studie se zúčastnilo jedenáct probandů, pro které bylo chození v minimalistické
obuvi zcela novou zkušeností. Do měření byla zahrnuta i kontrolní skupina čítající sedm
dobrovolníků, která nebyla podrobena žádnému zásahu, ovšem nesměla chodit
v minimalistické obuvi. Obě skupiny prošly dvoufázovým měřením. První se uskutečnilo
v říjnu 2020 a druhé, stejné, během března 2021. Otisk plosky jsme získali za pomoci
přístroje PodoCam, z něhož byl následně vypočten index plochonoží Chippaux-Šmiřák před
intervencí a po ní. Druhý parametr (úhel palce) jsme získali využitím plastového goniometru.
Naměřené hodnoty jsme podrobili statistické analýze dat. Použitím Welchova testu
jsme ověřili naše hypotézy. Obě hypotézy byly přijaty na hladině významnosti α=0.05
(hypotéza 1 s p-hodnotou 0,009 a hypotéza 2 s p-hodnotou 0,03).
Potvrzením obou hypotéz můžeme konstatovat, že nošení minimalistických bot má
vliv na otisk chodidla. Je všeobecně známo, že struktura má vliv na funkci. Zdá se, že jsme
prokázali, že je tomu i naopak. Nošením minimalistické obuvi se noha postupně navrací do
postavení jako u zpravidla bosých chodců. Prstce se v distální části rozšiřují a svaly nohy
sílí, což by mohlo mít pozitivní dopad na její funkčnost. K ověření námi získaných poznatků
je ovšem potřeba další výzkum. Na místě je samozřejmě zaměřit se i na eventuální negativní
dopad, který by mohl být s nošením minimalistické obuvi v současném prostředí (zpevněné
povrchy) spojený.
Přestože studií věnujících se problematice minimalistické obuvi a chůzi naboso
v poslední době přibývá, předkládaná práce je jedna z mála, která sledovala dlouhodobější
vliv této obuvi. Vzhledem k nízkému počtu účastníku ve sledovaném souboru by bylo
vhodné provést studii rozsáhlejšího formátu s výrazně větším souborem a nejlépe na
podstatně delší časové ploše. Doporučením pro případné pokračovatele by bylo vhodně
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zvolit roční období na testování a zvážit pořízení snímků v dynamické zátěži a taktéž
možnost využit jiných diagnostických metod, například rentgenu, ultrazvuku a podobně.
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Příloha 2: Informovaný souhlas
Informovaný souhlas účastníka studie
Vliv barefoot obuvi na plosku nohy
Průběh a popis studie
Cílem tohoto projektu je zjistit vliv aktivního nošení barefoot bot na plosku nohy potažmo
nožní klenbu.
Ve studii budou zaznamenány některé demografické údaje (věk, pohlaví, váha a výška). Stav
plosky nohy bude hodnocen pomocí digitálního podoskopu, kdy na základě provedeného
snímku lze posoudit statiku a dynamiku nohy, rozdílné zatížení obou končetin a prstů, či
stanovit míru plochonoží. Dále pak bude změřen úhel mezi palcem a metatarzální kostí, šířka
a délka nohy. Orientačně bude proveden kineziologický rozbor.
Toto vyšetření bude provedeno před začátkem chození v barefoot obuvi a po skončení doby
studie (po 6 měsících).
Součástí výzkumu bude i krátký dotazník na konci studie, cílený na subjektivní zkušenosti
a pocity z nošení těchto bot.

Já, níže uvedený, dávám souhlas k účasti ve studii s názvem:
Vliv barefoot obuvi na plosku nohy
Jméno: …………………………………………………………………………...................
Rodné číslo: …………………………………………………………………………..........
Identifikační kód……………………………………………………………………………
1. Zcela dobrovolně souhlasím s účastí v této studii.
2. Byl(a) jsem plně informován(a) o účelu této studie, o procedurách s ní souvisejících a o
tom, co se ode mne očekává. Měl(a) jsem možnost položit jakýkoliv dotaz, týkající se
použité metody i účelu této studie a potvrzuji, že všechny mé dotazy byly zodpovězeny.
3. Souhlasím, že budu plně spolupracovat s lékaři studie a budu je ihned informovat, pokud
se objeví změny mého zdravotního stavu nebo nečekané či neobvyklé projevy.
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4. Vím, že mohu kdykoli svobodně ze studie odstoupit, aniž by to mělo vliv na kvalitu
mého dalšího léčení.
5. Chápu, že informace v mé zdravotnické dokumentaci jsou významné pro vyhodnocení
výsledků studie.
Souhlasím s využitím těchto informací s vědomím, že bude zachována důvěrnost těchto
informací.

Koordinátor studie:
Anna Fürstová
anna.frana@volny.cz
774 868 903
Podpis pacienta:
Jméno pacienta:
Datum:
Já, níže podepsaný (klinický pracovník), tímto prohlašuji, že jsem dle mého nejlepšího
vědomí vysvětlil/a cíle, postupy, výhody a rovněž také rizika a diskomfort vyplývající z této
studie účastníku této studie nebo jeho zákonnému zástupci (jméno a
příjmení)………………………………………………………..
Účastník poskytl svůj informovaný souhlas k účasti ve studii. Kopie informovaného
souhlasu bude dobrovolníkovi poskytnuta.
Datum: ………………………………………………………………………….
Podpis výzkumného pracovníka: …………………………..
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