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Abstrakt  

Název: Posturální stabilita u hráčů Ultimate frisbee 

Cíle: Cílem práce je objektivní změření a zhodnocení dynamické posturální 

stability záměrně vybrané skupiny českých hráčů Utimate frisbee (UF) a následné 

porovnání naměřených výsledků s „Athles Norm 20-30“ (AN 20-30) normou, 

stanovenou pro sportující populaci. Posturální stabilita výzkumného souboru probandů 

byla měřena jednorázově pomocí počítačové dynamické posturografie NeuroCom Smart 

EquiTest System. Dílčím cílem práce bylo popsat výsledky měření posturální stability 

vzhledem k pivotování. Tento charakteristický pohyb využívají hráči UF pro získání 

vhodné pozice pro hod diskem, přihrávku spoluhráči, během hry. 

Metody: Jedná se o vědecko-výzkumnou práci, konkrétně o kvantitativně 

observační průřezovou studii. Do výzkumného souboru (n = 28) byli na základě předem 

stanovených kritérií (být aktivním hráčem/hráčkou UF registrovaným/nou pod 

organizací ČALD (Česká asociace létajícího disku), věk 18–35 let, věnovat se UF 

alespoň 3 roky a mít nejméně jeden reprezentační start na mistrovství Evropy či ve vyšší 

soutěži) zařazeni hráči UF, kteří tato kritéria splňovali. Jako objektivní způsob 

hodnocení posturální stability bylo zvoleno měření na přístroji Smart EquiTest System 

od společnosti NeuroCom. Měření proběhlo v Laboratoři aplikované kineziologie UK 

FTVS. Každý proband podstoupil těchto sedm testovacích protokolů: Sensory 

Organization Test, Motor Control Test, Limits of Stability, Adaptation Test, Rhythmic 

Weight Shift, Weight Bearing Squat a Unilateral Stance. Naměřená data byla nejprve 

zpracována v programu Neurocom Balance Manager Software a následně byla 

převedena do programu Microsoft Excel 2010, ve kterém byly ke statistické analýze 

posloužily tyto statistické modely: Shapiro-Wilkův test normality, Welchův test a 

Studentův T-test. Pro vyhodnocení výsledků porovnání výzkumného souboru  

a AN 20-30 byla stanovena hladina statistické významnosti výsledků α = 0,05. 

Výsledky: Statisticky významné rozdíly v naměřených hodnotách byly nalezeny 

v těchto testovacích protokolech: LOS, MCT, RWS a ADT. Hráči UF byli významně 

úspěšnější v parametrech EPE, MXE, RT a MVL protokolu LOS a v obou testovaných 

směrech (předozadní, pravolevý) protokolu RWS. Horších výsledků než AN 20-30 

dosáhli hráči UF v parametru „toes down“ protokolu ADT, v parametru „latency“ 

protokolu MCT a v parametru DCL protokolu LOS. Rozdíl mezi DKK byl hodnocen u 



 

protokolu MTC parametrech „amplitude“ a „latency“. Rozdíl v těchto parametrech mezi 

DKK však nebyl potvrzen. Byla pozorována tendence k rozdílnému zatěžování DKK ve 

prospěch LDK, která se vyskytnula jak při měření testu MCT (WS), tak při sledování 

polohy COG v rámci jednotlivých podmínek SOT. 

Klíčová slova: dynamická posturální stabilita, NeruoCom Smart EquiTest 

System, Ultimate frisbee, AN 20-30 (“Athles Norm 20-30”), postura  



 

Abstract  

Title: Postural stability in Ultimate frisbee players 

Aims: The aim of the work is to objectively measure and evaluate the dynamic 

postural stability of a deliberately selected group of Czech Utimate frisbee (UF) players 

and then compare the measured results with the "Athles Norm 20-30" (AN 20-30) 

standard, set for the sporting population. The postural stability of the research group of 

probands was measured once using the computer dynamic posturography - NeuroCom 

Smart EquiTest System. A partial goal of the work was to describe the results of 

measuring postural stability with respect to pivoting. This characteristic movement is 

used by UF players to obtain a suitable position for passing to a teammateduring the 

game. 

Methods: This is a scientific research work, specifically a quantitative 

observational cross-sectional study. The research group (n = 28) was, on the basis of 

predetermined criteria (to be an active UF player registered under the organization 

ČALD (Czech Flying Disc Association), age 18–35 years, to attend UF for at least 3 

years and to have at least one national team start at the European Championships or in 

higher competition). UF players who met these criteria were included. Measurement on 

the Smart EquiTest System from NeuroCom was chosen as an objective way of 

evaluating postural stability. The measurement took place in the Laboratory of Applied 

Kinesiology, Charles University, FTVS. Each subject underwent the following seven 

test protocols: Sensory Organization Test, Motor Control Test, Limits of Stability, 

Adaptation Test, Rhythmic Weight Shift, Weight Bearing Squat, and Unilateral Stance. 

The measured data were first processed in the Neurocom Balance Manager Software 

program and then transferred to Microsoft Excel 2010, in which the following statistical 

models were used for statistical analysis: Shapiro-Wilk test of normality, Welch test and 

Student's T-test. To evaluate the results from the comparison of research group  

and AN 20-30, the level of statistical significance of the results α = 0.05 was 

determined. 

Results: Statistically significant differences in the measured values were found 

in the following test protocols: LOS, MCT, RWS and ADT. UF players were 

significantly more successful in the EPE, MXE, RT and MVL parameters of the LOS 

protocol and in both tested directions (LR and FB) of the RWS protocol.  



 

UF players achieved worse results than the AN 20-30 in the "toes down" parameter of 

the ADT protocol, in the „latency“ parameter of the MCT protocol and in the DCL 

parameter of the LOS protocol. The difference between lower limbs was assessed for 

the MTC protocol parameters „amplitude“ and „latency“. However, the difference in 

these parameters between lower limbs was not confirmed. A tendency to different load 

of lower limbs in favor of left leg was observed, which occurred both when measuring 

the MCT test (WS) and when monitoring the position of COG within the individual 

conditions of the SOT. 

Keywords: dynamic postural stability, NeruoCom Smart EquiTest System, 

Ultimate Frisbee, AN 20-30 (“Athles Norm 20-30”), posture 
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Seznam zkratek 

ADT  Adaptation Test 

AN  Athles Norm 20-30 

AS  ankle strategy 

BOS  base of support (opěrná báze) 

CNS  centrální nervový system 

COG  centre of gravity 

COP  centre of pressure  

CPD  dynamic computed posturography 

ČALD  Česká asociace létajícího disku 

DCL  directional control 

DK   dolní končetina 

DKK   dolní končetiny 

EPE  endpoint excurtion  

HK   horní končetina 

HKK  horní končetiny 

HS  hip strategy 

KS  kontrolní skupina 

LOS  Limits of Stability 

MCT  Motor Control Test 

MVL  movement velocity  

MXE  maximal excurtion  

RT  reaction time 

RWS  Rhythmic Weight Shift 

SOT  Sensory Organization Test 

STOG  spirit of the game (duch hry) 

UF  Ultimate frisbee 

US  Unilateral Stance 

VS  výzkumný soubor 

WBS  Weight Bearing Squat 
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1 Úvod 

Ultimate frisbee je týmový bezkontaktní sport, který vznikl ve druhé polovině 

minulého století. Do České republiky se dostal až v devadesátých letech dvacátého 

století. Problematice stability hráčů tohoto sportu jsem se věnovala již ve své bakalářské 

práci a nyní jsem se rozhodla toto téma více rozpracovat. Téma Ultimate frisbee je mi 

blízké, jelikož se sama v komunitě „frisbíčkářů“ pohybuji a tento sport aktivně hraji. 

Ultimate frisbee je sice mladým, avšak rychle rostoucím sportem se stále větší hráčskou 

základnou a byl jedním z kandidátů nově zařazených sportů na olympiádu, která se bude 

konat v roce 2024. Do vybraných a nově zařazených olympijských sportů se však 

Ultimate frisbee nedostalo. 

Jedná se o fyzicky náročný a dynamický sport, který klade nárok jak na hráčovu 

rychlost a obratnost, tak i na jeho vytrvalost a vnímání prostoru. Dobrá úroveň stability 

je nezbytná pro provádění rychlých změn směru a udržení dostatečně stabilní pozice při 

odhodu disku. Hráči hází diskem většinou stejnou rukou, obvykle tou dominantní,  

tím dochází k jednostranné zátěži pohybového aparátu.  

Dynamická stabilita jednotlivých hráčů UF je v této práci měřena na přístroji 

Neurocom Smartt EquiTest System. Jedná se o dynamickou počítačovou posturografii. 

Dynamická stabilita probanda je měřena pomocí sedmi standardizovaných testů. 

Následně je v této práci porovnána schopnost stabilizace hráčů Ultimate frisbee 

s „Athles Norm 20-30“, normou pro sportující populaci, kterou publikovala Vomáčková 

(2020). 

Vzhledem k tomu, že na téma dynamické posturální stability u hráčů Ultimate 

frisbee nelze dohledat mnoho publikací, doufám, že přínosem mé diplomové práce bude 

rozšíření poznatků o vlivu tohoto sportu na hráče, respektive o kvalitách, které hráči 

nejvyšší republikové (ČR) úrovně tohoto sportu mají. 
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2 Teoretická východiska 

 

2.1 Postura 

Posturou rozumíme aktivní držení všech segmentů, které se účastní pohybu, 

proti působení zevních sil. Povětšinou se jedná o aktivní vzdorování síle tíhové, 

a to ať už jsme v pohybu či v klidové poloze. Postura je tedy základní podmínkou pro 

fungování těla v gravitačním poli Země, je součástí jakékoli polohy či pohybu. Je 

nezbytná pro držení či pohyb našeho těla. (Kolář 2009; Pollock et al. 2000) 

Posturu chápeme jako základní podmínku pohybu v jejímž důsledku 

je umožněna lokomoce. Toto je výstižně obsaženo v již téměř sto let starém výroku: 

„Každý pohyb začíná a končí posturální aktivitou. Postura doprovází pohyb jako stín.“ 

(Magnus 1925) 

Během klidové polohy jsou segmenty těla díky posturální aktivitě určitým 

způsobem uspořádány, většinou vertikálně. Pokud však chceme přejít do pohybu tělo 

zaujme polohu pohotovostní. K celému procesu změny polohy dochází již během 

rozhodování o možném pohybu tak, aby byl pohybový aparát na zamýšlený pohyb 

připraven. CNS neustále vyhodnocuje aferentní informace z vnitřního i vnějšího 

prostředí a díky tomu je stabilizační proces neustále optimalizován. Během přípravy na 

pohyb dochází ke změně dráždivosti motoneuronů a k zaujetí cílové postury tak, aby 

byla co nejoptimálnější výchozí polohou pro provedení pohybu.(Véle 2006; Latash 

2008)  

Tento dynamický proces udržení vzpřímeného těla je většinou popisován 

ve dvou po sobě jdoucích fázích. Nejprve se tělo zaujímající klidovou polohu přepne do 

tzv. „stand by“ módu, tedy pohotovostní polohy. Poté následuje tzv. „atituda“, kterou 

chápeme jako již orientované držení těla je jeho jednotlivých segmentů optimální pro to, 

aby z něho vycházel zamýšlený pohyb. K udržení posturální stability je používán celý 

posturální systém, který využívá principu otevřených a uzavřených kinematických 

řetězců.( Peterka a Loughlin 2004; Vařeka 2002b; Véle 2006) 
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2.2 Posturální stabilita a stabilizace 

Posturální stabilita je schopnost udržet posturu proti pádu a jedná se o stabilitu 

celého těla. Základní podmínkou posturální stability ve statické poloze je poloha těžiště, 

které se v každém momentě promítá do opěrné báze (BOS – base of support). Není však 

nezbytně nutné, aby se těžiště promítalo do opěrné plochy. Opěrná plocha je část 

podložky, která je přímo v kontaktu s tělem. Opěrná báze je součtem všech opěrných 

ploch a plochy mezi nimi. Opěrnou bází tedy rozumíme prostor ohraničený 

nejvzdálenějšími opěrnými plochami. (Kolář 2009; Tanaka et al. 1999) 

Abychom udrželi rovnováhu a byla zachována posturální stabilita dochází 

na úrovni jednotlivých segmentů k posturální stabilizaci. Při posturální stabilizaci 

dochází díky tahu svalů k aktivnímu nastavování a držení jednotlivých segmentů těla 

proti působení zevních sil. (Kolář 2009) 

Tento komplexní systém udržování rovnováhy lze dělit na dvě navzájem 

propojené složky – stabilitu statickou a stabilitu dynamickou. V rámci statické stability 

jsou segmenty drženy v zaujaté poloze. Oproti tomu stabilita dynamická umožňuje 

pohyb segmentů tak, aby naplňoval cíle motoriky. Celý proces je řízen centrálním 

nervovým systémem a je neustále přizpůsobován tomu v jaké poloze či fázi pohybu 

se tělo nachází. (Diedrichsen et al. 2010; Véle 2006)  

V rámci udržení stability se uplatňuje i tzv. „reakční stabilizační funkce“ též 

známá jako posturální reaktibilita. Abychom překonali vnější odpor a mohli splnit cíl 

(např. skok, zvedání břemene, hod míčem či hod diskem atd.) dochází k vyvolání 

svalové kontrakční síly. Posturální reakce stabilizuje klouby a zpevňuje okolní tkáně, 

aby došlo k získání optimálního a co nejstabilnějšího punctum fixum. Tím pádem 

dochází ke zvětšení odolnosti pohybových segmentů vůči působení zevních sil. V rámci 

ustanovení punctum fixum se také zpevňuje jedna z úponových částí svalu, aby druhá 

úponová část svalu – punctum mobile, mohla optimálně provádět pohyb. Žádný cílený 

pohyb se bez této úponové stabilizace neobejde. (Kolář 2009) 
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2.2.1 Faktory ovlivňující posturální stabilitu 

Posturální stabilita je mimo jiné také významně ovlivňována věkem, s rostoucím 

věkem se posturální stabilita zhoršuje. (Russo et al. 2015; Liaw et al. 2009)  

Dále pohybovou aktivitou jedince, jeho sportovními a pohybovými zkušenostmi 

a samozřejmě také hmotností dané osoby. (Huang et al. 2020; Legrand et al. 2012; 

Russo et al. 2015; De Araújo et al. 2014) 

2.3 Biomechanické pojmy související s rovnováhou 

Opěrná plocha – Area of Support (AOS) je soubor všech bodů kontaktu 

s podložkou. Jinými slovy se jedná o část podložky, která je v přímém kontaktu s tělem. 

(Kolář 2009; Vařeka a Vařeková 2009) 

Opěrná báze – Base of Support (BOS) je plocha ohraničená nejvzdálenějšími 

body AOS. Je součtem všech opěrných ploch a plochy mezi nimi. (Kolář 2009; Vařeka 

a Vařeková 2009) 

Těžiště – Centre of Gravity (COG) je bod, kolem kterého je rovnoměrně 

rozložená tělesná hmotnost nezávisle na poloze těla. Určení polohy těžiště celého těla 

vyžaduje znalost polohy a hmotnosti segmentů těla. Tyto údaje se však zřídka kdy 

v experimentech, které zkoumají držení těla nebo lokomoci, získávají a poloha COG v 

důsledku toho často není přímo určena. Při analýze pohybu slouží pohyb COG jako 

index pohybu celého těla. Z pohledu kinetiky určuje poloha COG způsob, jakým se 

bude tělo vyrovnávat s působením vnějších sil. Jinými slovy, poloha COG 

charakterizuje polohu celého těla a podléhá kontrole držení těla. V klidném stoji se 

COG vždy promítá do plochy BOS. Pokud dojde k vychýlení COG mimo BOS, dochází 

ke ztrátě statické stability. Tento stav již nelze zvrátit pouhým působením vnitřních sil. 

Řešením se v takové situaci stává přenesení AOS, a tedy i změna BOS. (Tanaka et al. 

1999; Hall 2018; Benda et al. 1994) 

Centrum tlaku – Centre of Pressure (COP) je místo, kde by působil výsledný 

vektor síly, pokud by bylo možné předpokládat, že má jediný aplikační bod. (Cavanagh 

1978) Pozici COP lze získat přímo z údajů silové desky během měření stoje či chůze. 

Právě COP je vypočítáván z horizontálního momentu a vertikální síly. (Guskiewicz a 

Perrin 1996; Benda et al. 1994)  
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COP a COG jsou výrazně odlišné, ale související parametry. Existují metody, 

které odhadují polohu COG z dat COP. Nejzákladnějším předpokladem je, že se 

vertikální projekce COG na podlahu shoduje s COP. V praxi je tento předpoklad 

pravdivý pouze tehdy, když je tělo statické. Ale protože se tělo houpá i při stabilním 

postavení, je tento předpoklad obecně nesprávný. Pohyb COG bývá často odhadován 

prostřednictvím dvojnásobné časové integrace horizontální síly. (viz Obrázek 1) Síla se 

určuje přímo z tlakové desky. Neznámé počáteční podmínky se buď odhadují pomocí 

naměřených průměrných hodnot, nebo se předpokládá, že jsou nulové. (Benda et al. 

1994) Benda a kolektiv (1994) dále popisují i další metody používané v klinických 

aplikacích pro odhadnutí polohy COG. 

 

2.4 Systémy řízení a zajištění posturální stability 

Schopnost řídit rovnováhu a vykonávat pohyb je podmíněna integrací informací 

ze senzorického systému. Informace přicházející z oka, vestibulárního aparátu, 

sluchového ústrojí a proprioceptivního či exteroceptivního aparátu jsou podmětem pro 

vznik motivace k pohybu. (Buchanan a Horak 2003; Kolář 2009; Hatzitaki et al. 2002) 

Ke zpracování těchto aferentních informací dochází v CNS na různých úrovních. 

Následuje neurální odpověď eferentně k výkonnému aparátu – svalovým skupinám 

trupu, krku a končetin. (Hatzitaki et al. 2002) Pohyb a posturální stabilitu dále ovlivňují 

biomechanické a neurofyziologické aspekty a další faktory jako kognice a psychika. 

Například intenzita pohybového projevu je velmi významně ovlivněna právě emoční 

složkou. (Véle 2006; Psotta et al. 2011) Psychika může pohybový projev stimulovat 

i inhibovat. Véle (2006) píše o dvou otěžích, kterými psychika moduluje pohybový 

projev jedince. Optimální je, když jsou obě složky vyvážené. Pokud dojde k převaze 

stimulačního efektu, pohyby jsou nedostatečně koordinované a přehnané, proto zde 

hrozí možnost poškození pohybového aparátu. Zatímco převládne-li inhibiční efekt, 

pohybový projev je pomalý až tlumený. (Véle 2006)  

Obrázek 1 – vzorec dvojnásobné časové integrace horizontální síly (Benda et al. 1994) 

Legenda: xcg je časová historie polohy COG, x0cg je počáteční poloha COG, 

v0cg je počáteční rychlost COG, Fx je horizontální síla a M je hmotnost subjektu, (Benda et al. 1994) 
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Pohyb vychází z posturální aktivity a zároveň posturální aktivitou končí. 

Existuje zde proto stále nutnost posturální stabilizace. (Magnus 1925) Tělo zajišťuje 

posturální stabilitu kooperací tří vzájemně propojených systémů. (Vařeka 2002a; 2002b)  

2.4.1 Výkonný systém 

Muskuloskeletální aparát, jakožto výkonný systém pohybu, svým aktivním 

i pasivním subsystémem zajišťuje stabilitu. Aktivní subsystém tvoří svaly schopné 

vykonávat pohyb jako takový díky schopnosti řízené kontrakce a relaxace. Pasivní 

subsystém zahrnuje kostěný a vazivový aparát. Na udržení stability se podílí především 

antigravitační svaly. (Vařeka 2002b) 

2.4.2 Řídící systém 

Řízení posturální stability se odehrává v CNS, a to ve všech jejích třech 

úrovních – kortikální, subkortikální a spinální. Řídící systém analyzuje aferentní 

informace ze systému senzorického a na jejich základě tvoří „pokyny“ pro systém 

výkonný. Z CNS putuje přes PNS eferentní informace až ke kosternímu svalu,  

který svou následnou aktivitou zajišťuje posturální stabilitu (Latash 2008; Véle a Pavlů 

2012) 

2.4.3 Senzorický systém 

Jedná se o třetí složku komplexního systému, který tělo používá pro zajištění 

stability. Pomocí senzorického systému získáváme informace nejenom z vnitřního,  

ale i z vnějšího prostředí, abychom v něm mohli fungovat. Véle (2006) píše že: 

„Informace je zpracovaný senzorický podnět, kterému je přiřazen určitý význam.“ 

Senzorické podměty jsou zpracovávány všemi smysly. Pro řízení pohybu jsou stěžejní 

tyto: zrak, sluch, vestibulární aparát a propriocepce. (Lord a Menz 2000; Véle 2006) 

Hlavním systémem, ze kterého čerpá zdravý jedinec informace v klidném stoji na rovné 

klidné podložce, je proprioceptivní systém. Na tento systém je spoléháno ze 70 %, 

z dalších 20 % je spoléháno na vestibulární aparát a pouze z 10 % na zrak. Čím více  

je však podložka nestabilní, tím více jsou zpracovávány signály z vestibulárního aparátu 

a oka. (Peterka 2002)  
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Informace z proprioceptivního aparátu, který přijímá informace z vnitřního 

i vnějšího prostředí, hrají důležitou roli u sportu a aktivit běžného denního života, kdy 

se aktivně hýbeme. Jsou také nezbytné pro udržení rovnováhy v klidném stoji.  

(Rokyta 2016; Lee a Lin 2008; Véle 2006; Peterka 2002)  

Díky zraku má CNS informaci o aktuální pozici těla ve vnějším prostředí, také 

o povaze vnějšího prostředí či jeho pohybech. Vestibulární systém poskytuje informace 

o pohybu a poloze hlavy. Jeho receptory jsou schopny detekovat úhlové a gravitační 

zrychlení hlavy a také zrychlení při přemisťování. (Lord a Menz 2000; Psotta et al. 

2011) 

2.5 Strategie posturální kontroly 

Kontrola a udržení posturální rovnováhy v klidném vzpřímeném postavení 

je koordinována napříč několika synergiemi těla. Zajímavým operačním paradigmatem 

v úlohách dynamické posturální rovnováhy je organizační povaha několika společných 

stupňů volnosti. Koordinace je charakteristickým vyjádřením biologických systémů. 

Vede ke vzniku vztahů, které jsou závislé na více stupních volnosti. Tyto vztahy jsou 

přizpůsobovány pro řešení konkrétních úkolů a stupně volnosti jsou definovány 

v rovinách prostoru a času. (Dutt-Mazumder et al. 2018) Tyto synergie lze dělit podle 

času vzniku neurálního podmětu na anticipační a kompenzační. (Pollock et al. 2000) 

V rámci anticipační strategie posturální kontroly je destabilizační podmět očekáván. 

Díky zkušenosti a schopnosti učení jsou svaly trupu a končetin již předem aktivovány 

tak, aby následně došlo k co nejmenšímu vychýlení těžiště z rovnovážného stavu právě 

v momentě, kdy se uskuteční destabilizující situace. Kompenzační strategii využívající 

zpětnovazebných reakcí tělo používá k tomu, aby zabránilo pádu až po tom, co dojde 

k narušení rovnováhy. (Vařeka 2002b; Alexandrov et al. 2005; Santos et al. 2010)  

Je prokázáno, že čím méně byly svaly zapojeny během anticipační strategie, tím větší 

svalová aktivita byla zaznamenána u kompenzačních zpětnovazebných reakcí.  

(Santos et al. 2010)  
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Dále může být strategie posturální kontroly dělena na statickou a dynamickou. 

Pokud obě strategie selžou, dochází ke spuštění programu řízeného pádu. (Vařeka 

2002b; Winter 1995) Při snaze udržet rovnováhu na nezměněné opěrné ploše využívá 

tělo strategii statickou. V klidném stoji, jsou popsány dva primární režimy statické 

posturální koordinace. (Dutt-Mazumder a Newell 2017) Jedním z režimů je „hlezenní“ 

strategie – AS (ankle strategy), kde si můžeme posturální systém představit jako 

obrácené kyvadlo. Rovnováha je zde korigována předo-zadně. (Winter 1995; Vařeka 

2002b) Pro udržení medio-laterální stability tělo používá druhý režim – „kyčelní 

strategii“ – HS (hip strategy). (Nashner a McCollum 1985).  

Tyto dvě strategie však lze využívat zároveň, jedná se pak o „ankle-hip“ strategii 

pro udržení rovnováhy. (Horak a Nashner 1986) 

 

2.6 Hodnocení posturální stability 

2.6.1 Klinické hodnocení stability 

Klinicky lze hodnotit stabilitu statickou i dynamickou, avšak nejedná  

se o objektivní metodu hodnocení. Pro objektivní hodnocení stability je možné využít 

počítačovou posturografii. Data, která jsou díky počítačové posturografii získávána 

objektivně, zaznamenávají výchylky COG. (Kolář 2009) Klinické testy pro hodnocení 

stability se v klinické praxi používají k tomu, aby si terapeut utvořil představu 

o stabilizačních schopnostech pacienta. Klinické testy hodnotící statickou stabilitu jsou 

například Rhombergův test, Véle test či Trendelenburg test. Dynamickou stabilitu lze 

hodnotit například u vyšetření chůze a jejích modifikací (chůze po špičkách, po patách, 

po zúžené bázi nebo v podřepu). Vyšetření chůze se zaměřuje na rytmus chůze, délku 

a frekvenci kroku, odvíjení plosky, souhyb horních končetin a posturální jistotu při 

lokomoci. (Opavský 2003) Rovněž můžeme dynamickou stabilitu hodnotit například 

pomocí Timed up&go testu nebo Functional reach testu. (Bizovská et al. 2017)  

Pro hodnocení dynamické stability se dále používají Y Balance Test a Star Excursion 

Balance Test. (Coughlan et al. 2012) 
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2.6.2 Přístrojové hodnocení stability 

Díky přístrojovému hodnocení stability je do celé problematiky vnesena 

objektivita. Přístrojově lze hodnotit oba druhy stability, jak stabilitu statickou, tak 

stabilitu dynamickou. V obou případech se jedná o naprosto neinvazivní vyšetření. 

Přístroje pro hodnocení stability využívají tlakových senzorů pro snímání COP 

v průběhu testu. Pro hodnocení dynamické stability je používána tzv. počítačová 

dynamická posturografie (CPD – dynamic computed posturography). Od hodnocení 

statické stability se liší zejména ve využití typu přístroje. Pro účely vyšetření dynamické 

stability je přístroj vybaven plošinou, která je pohyblivá v horizontálním směru. Některé 

dokonalejší přístroje pak mají také pohyblivou vertikální zástěnu. Výstupem z vyšetření 

jsou data, která jsou zaznamenávána v průběhu testu. Shromážděná data jsou pak 

k dispozici pro výslednou analýzu. Díky CDP lze kvantifikovat a diferencovat 

senzorické, motorické či centrální adaptivní poruchy, které mají vliv na kontrolu 

rovnováhy. (Kwasnica 2017; Tanaka et al. 1999)  

Pro objektivní měření posturální stability v této studii byl použit přístroj 

NeuroCom Smart EquiTest System (viz. 4.3.2 Standardizované testy NeuroCom Smart 

EquiTest System) 

Mechanickým kritériem pro stabilitu je udržování COG nad opěrnou bází. 

V praxi se ve statické posturografii se měří pohyb COP při klidném stoji na měřící 

desce. Předpokládá se, že pohyb COP odráží pohyb COG. Tento předpoklad platí, 

pokud je zatížení měřící desky kvazistatické (zdraví jedinci). Za této podmínky lze 

odvozovat aproximaci kinematiky COG z pohybů COP naměřených na přístroji. Pohyb 

COG v rámci opěrné báze v horizontální rovině souvisí s limity stability jednotlivce a je 

také důležitým indexem pro testy rovnováhy. Bylo zaznamenáno, že změny opěrné báze 

jsou odrazem posturálních výchylek a strategie posturální kontroly. (Tanaka et al. 1999) 
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2.7 Hra Ultimite frisbee 

Jedná se o týmový fyzicky náročný sport. Hra zahrnuje intenzivní běžeckou 

aktivitu a vede k vysokému aerobnímu zatížení. (Krustrup a Mohr 2015) Také klade 

vysoké nároky na techniku hodu s diskem a celkovou manipulaci s tímto náčiním. Hráč 

musí během hry neustále vyhodnocovat situaci pod tlakem spádu hry a její fyzické 

náročnosti. Obzvlášť důležité je, aby hráč zvládal dostatečně dobře koordinovat své 

pohyby během hry. Jedná se o rychlé změny směru během náběhů pro disk či pohyby 

jednotlivých segmentů a celého těla během pivotování a následného hodu diskem, tak 

aby hody hráče byly precizní. (Filandr a Veselý 2007; Krustrup a Mohr 2015) 

2.7.1 Vznik Ultimate frisbee 

Nápad házení s talířem se datuje až do roku 1871, kdy si zaměstnanci v pekárně 

Frisbie Baking Company začali házet s mělkými formičkami na perníkové těsto 

vyrobenými z umělé hmoty. Jejich nápad zaujal natolik, že si s podobnými plastovými 

formami začali házet i lidé na veřejnosti. Po druhé světové válce si Frederick Walter 

Morrison všiml této oblíbené činnosti a rozhodl se vyrábět plastové disky pod názvem 

Pluto Platter. V roce 1951 rozjel sériovou výrobu těchto disků, které již měli podstatně 

vylepšené letové vlastnosti a v roce 1958 dostal dokonce patent na výrobu létajících 

talířů. (Malafronte 1998; Griggs 2009) 

Další posun při vzniku Ultimate frisbee (dále jen „UF“) tak jak ho dnes známe 

udělal v roce 1964 Ed Headrick, který přidal na plastový povrch drážky pro stabilitu 

letu. Tento první moderní disk získal patent v roce 1966 a Ed Headrick ho okamžitě 

začal s firmou Wham-O prodávat veřejnosti. (Malafronte 1998; Griggs 2009) Co však 

k popularizaci házení si s létajícím diskem chybělo byl pohyb a nějaký sport, u kterého 

by se házení dalo využít. V této oblasti se stal průkopníkem Joel Silver z New Jersey, 

kterého zaujala tehdejší varianta amerického fotbalu s diskem místo míče. S touto verzí 

sportu nazvaného frisbee fotbal ho seznámil na sportovním kurzu jeden z instruktorů 

Jared Kass. Ten s přáteli z univerzity občas tuto variantu hrál a již zde se poprvé 

objevila základní pravidla UF. Hráči hráli bezkontaktně, nesměli běhat s diskem a cílem 

obránců bylo srazit disk dříve, než soupeřící tým chytí disk v koncové zóně. Joel nebyl 

nikterak vášnivý sportovec, ale házení s diskem ho bavilo, a navíc mu učarovala 

myšlenka udělat na základě této hry plnohodnotné sportovní odvětví. (Leonardo 2008; 

Griggs 2009) 
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Joel Silver si nechtěl nechat celou věc jen pro sebe, a protože byl aktivní 

ve školské radě navrhl ustanovit tým lidí, který by se pokusil na zkoušku frisbee fotbal 

zařadit do školních osnov. K jeho údivu se celý plán zdařil a ihned poté se pustil 

s týmem dalších 3 lidí (Bernardem Hellringem, Jonny Hinesem a Chasem Leiwantem) 

do bližšího sepisování pravidel. Cílem bylo zkombinovat v této hře zajímavé prvky 

z ostatních sportů jakými byli například basketbal, americký fotbal nebo lední hokej. 

V roce 1970 pak se celá hra začala mezi spolužáky stávat velice oblíbenou a ve stejné 

době také Joel Silver přišel s nápadem přejmenovat hru z frisbee fotbalu na dnešní 

název „Ultimate frisbee“. (Leonardo 2008; Griggs 2009) 

Ve chvíli, kdy se hra začala úspěšně rozjíždět, objevil se problém s tím, 

že zápasy začínaly pozdě večer a nebylo vždy snadné pro ně sehnat rozhodčího.  

Tak se Joel Silver s ostatními dohodli, že do pravidel zakomponují odstavec o tom, že 

když není přítomný rozhodčí, budou si hráči rozhodovat zápas sami podle svého 

svědomí a morálky, případně vyřeší sporné situace losem. (Leonardo 2008) Tím vznikl 

podklad pro jednu z nejcharakterističtějších věcí v UF a sice ke stanovení Spirit of the 

Game (dále jen „SOTG“) neboli ducha hry. (Filandr a Veselý 2007) 

 

2.7.2 Spirit of the Game (duch hry) 

SOTG je jeden z nejdůležitějších aspektů tohoto sportu i na vrcholné úrovni 

dodnes a zároveň specifikem, které UF odlišuje od většiny ostatních kolektivních 

sportů. Principem SOTG je souhrn činností, které by měly přispět k lepšímu 

sportovnímu zážitku ze hry pro všechny účastníky. Spoléhá na schopnost fair play 

a zavazuje všechny účastníky sportovního utkání k férové hře, znalosti pravidel 

a respektu k protihráčům. Diskuse protihráčů, kteří jsou účastni sporné situace by měla 

být věcná a měla by vést k vyřešení situace podle pravidel. Pravidla počítají také 

s možností, že se protihráči na hřišti neshodnou. Pokud se nedomluví, disk se vrátí zpět 

poslednímu hráči, který jej držel před spornou situací. SOTG zároveň počítá s pomocí 

zkušenějších hráčů při řešení nejasností ve hře ve prospěch fair play, aby si případní 

začátečníci mohli užít hru naplno. Nejdůležitějšími postavami v dodržování pravidel 

v rámci SOTG jsou tedy zúčastněné týmy samotné. Na turnajích se proto obvykle 

kromě všem známeho medailového umístění vyhlašuje také tým, který od ostatních 

zúčastněných týmu obdržel nejvíce bodů za fair play a je mu uděleno ocenění SOTG. 

(Filandr a Veselý 2007)  
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2.7.3 Historie UF u nás 

V Čechách se poprvé objevil plastový disk už v roce 1957, a to na spartakiádě 

ve skladbě mladších žáků. Krátce po Sametové revoluci, začátkem devadesátých let 

minulého století, se k nám z Itálie dostaly metodické materiály a několik disků pro hru 

UF. S létajícím talířem se tehdy v roce 1991 seznámili plavci z vysokoškolského klubu 

ČVUT – FEL. Jejich italští kolegové tehdy do Prahy dovezli několik disků a ony již 

zmiňované metodické materiály. Ve stejném roce bylo UF zařazeno do nabídky 

vyučovaných sportů na ČVUT. V roce 1993 vzniká ČAF (Česká asociace frisbee). ČAF 

později rozšíří svoji působnost na všechny diskové sport, jako je diskgolf, dogfrisbee 

a freestyle frisbee. V roce 1999 se ČAF přejmenovává na ČALD (Česká asociace 

létajícího disku). (ČALD 2021) 

S rostoucí hráčskou základnou UF vzniká po dvaceti letech od vzniku ČALD její 

dceřiná organizace ČAU (Česká asociace Ultimate). Právě ČAU od začátku roku 2019 

zastřešuje UF v ČR. Stále však spadá pod ČALD – organizaci zastřešující všechny 

diskové sporty u nás. (ČALD 2021) 

 

2.7.4 Pravidla hry 

UF je kolektivní, bezkontaktní sport a soutěže se většinou hrají turnajovým 

způsobem. O sporných situacích nerozhodují rozhodčí, ale sami hráči. Výše popsaný 

princip SOG klade důraz na fair play a sportovní chování, za které se týmy se navzájem 

po každém zápase hodnotí. Tým s nejlepším hodnocením získává na konci turnaje cenu 

Spirit of the Game. Existují čtyři kategorie, ve kterých se UF hraje: open – muži, 

women – ženy, mix – mixový tým, ve kterém jsou ženy i muži. Na hřišti proti sobě 

hraje je vždy sedm hráčů z každého týmu. Výjimkou jsou halové turnaje, zde se kvůli 

menšímu hřišti hraje varianta pět na pět. Standardní hřiště pro UF (viz Obrázek 2) má 

celkové rozměry 100x37m metrů a z toho je na obou koncích délky hřiště 18 m hluboká 

koncová zóna (end zone). Disk používaný pro hru je vyroben z tvrdého plastu 

v průměru měří 27 cm a váží 175 gramů. Hra začíná tzv. „pullem“, tedy výhozem disku. 

Bránící tým disk vyhodí, co nejdál od své zóny, kterou brání. O tom, který tým začne 

zápas útokem a který obranou, se před začátkem zápasu losuje. Cílem hry je nahrát více 

bodů než soupeřící tým. Bod získává tým tím, že jeho hráč chytí disk v koncové zóně 

soupeře. Tým s vyšším počtem získaných bodů na konci hry vítězí. (WFDF Ultimate 

Rules Committee 2017; Filandr a Veselý 2007)  
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Hra se končí buď uplynutím časového limitu, který je většinou nastaven 

na 100 min, nebo tím, že jeden tým nahraje 15 bodů. Hráč s diskem nesmí běžet ani 

chodit, může však disk nahrát spoluhráčovi, a to libovolným směrem a způsobem, disk 

se však během nahrávky nesmí dotknout země. Hráč s diskem má podle pravidel 10s 

na to, aby disk odhodil (přihrál). K hráči s diskem obvykle, ještě než stihne diskem 

hodit přihrávku, přistoupí jeho obránce a začne mu oněch 10s odpočítávat. Aby se hráč 

dostal do výhodnější pozice pro hod diskem, provádí tzv. pivot. Když se přihrávka 

nevydaří (disk spadne na zem nebo jej chytí někdo ze soupeřícího týmu) nebo je 

zahlášen tzv. „stall out“ (neboli hláška napočítáno, která znamená, že bránící  

hráč tzv. „marker“ napočítal házeči deset sekund a on tedy vyčerpal čas pro odhod 

disku), dochází ke ztrátě disku, tzv. „turnoveru“. Původně bránící tým získá disk a 

začne útočit na koncovou zónu soupeře. V případě, že jakýkoliv hráč chce nahlásit 

domnělé přestoupení pravidel, zastaví hru zahlášením signálu tzv. „hláškou“. (WFDF 

Ultimate Rules Committee 2017; Filandr a Veselý 2007) 

 

  

Obrázek 2 – schéma hřiště pro UF (WFDF Ultimate Rules Committee 2017) 
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2.7.5 Házení diskem 

Základní dovedností, která je, kromě pohybu po hřišti, nezbytná pro každého 

hráče, je přesné a ideálně i dostatečně rychlé házení létajícím diskem. Je to disciplína, 

která rozhoduje i v zápasech nejvyšší úrovně. Proto je třeba mít do detailu správně 

zvládnuté pohyby při jednotlivých hodech, a to i ve větrných či deštivých podmínkách. 

Asi nejčastěji využívanými hody při zápasech UF jsou forehand, backhand, over-head, 

hammer a scoober. (Filandr a Veselý 2007).  

 

Principem každého z těchto hodů by mělo být předat disku dostatečnou rotaci. 

Rotaci lze předat disku za předpokladu, že správně využijeme švihu v zápěstí a disk 

budeme držet dostatečně pevným stiskem. Síla v pažích není pro rychlost ani přesnost 

disku hlavním rozhodujícím faktorem. Při házení je tedy třeba zapojit celé tělo, ale 

klíčovým bodem pro kvalitu hodu se stává až zápěstí, které určuje směr a sílu hodu. 

(Malafronte 1998) Pro vybudování si vhodné pozice a prostoru pro hod diskem využívá 

hráč při hře tzv. „pivotování“. Při pivotování hráč dynamicky přenáší váhu mezi DKK. 

Kontralaterální DK k odhodové HK si hráč ustanoví jako pivotovou DK a tu nesmí 

přemisťovat. Druhá DK může dělat výpady všemi směry do okolního prostoru, proto se 

používá pro ipsilaterální DK k odhodové HK název výpadová DK. Principem 

úspěšného pivotování je rozhýbat obránce pomocí rychlého přenášení váhy mezi DKK a 

získat vhodnou pozici pro hod diskem. Hráč, ale musí stále udržovat dobrou stabilitu ať 

už kvůli rychlému přechodu do dalšího pivotu anebo, což je ve hře možná ještě 

důležitější, aby měl stabilní odhodovou pozici pro přesnou nahrávku spoluhráči. 

(Filandr a Veselý 2007; Kobylková 2014) 

Obrázek 3 – základní úchop disku, pohled zespoda (Solomon et al. 2014) 

Legenda: a) backhand, b) forehand 

a) b) 
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2.7.5.1 Backhand 

Backhand je základním a začátečníky nejpoužívanějším typem hodu. Jedná se 

o nejpřirozenější typ hodu. Pro přesné házení je však třeba dodržet některá základní 

pravidla. Házející hráč by měl stát bokem ke směru, kterým má disk letět. Základním 

odhodovou pozicí je pro tento hod výpad. Hráč má většinu své váhy na výpadové DK a 

druhá DK je ustanovena jako pivotová. Po ustanovení pivotu nesmí hráč s pivotovou 

DK hýbat z místa ustanovení pivotu. Disk je držen pevně v dlani. Palec je shora v 

opozici k ostatním prstům (viz Obrázek 3). Celý pohyb při hodu je uskutečňován v 

tomto pořadí: rotace trupu, nápřah dominantní horní končetiny, extenze v loketním 

kloubu a na závěr dorsální flexe zápěstí. V ideálním případě by měla kotníkem, 

kolenem a ramenem dominantní házecí strany procházet přímka. Náklonem disku k 

sobě či od sebe lze let modifikovat od rovného hodu až po dráhu letu do oblouku na 

jednu či druhou stranu. (Kobylková 2014; Splítek 2018) Velice detailně rozpracovávají 

biomechaniku tohoto typu hodu diskem Otero a Jáuregui (2014), kteří pečlivě popisují 

kinematiku hodu a techniku házení. (Otero a Jáuregui 2014) 

2.7.5.2 Forehand 

Druhým základním hodem je forehand (viz Obrázek 4). Hod, kterým je možné, 

při dodržení správné techniky, velice přesně a zároveň rychle přihrát spoluhráči 

(Sasakawa a Sakurai 2008). Při tomto hodu je postavení házeče otevřené, hrudníkem 

proti směru hodu. Podobně jako u backhandu nese váhu těla zejména výpadová DK. Na 

rozdíl od backhandového hodu není ke kvalitnímu forehandu třeba takový nápřah paže. 

Forehand však vyžaduje přesnější techniku držení disku i švihu zápěstím. Disk je držen 

opět palcem proti ostatním prstům, ale tentokrát se ukazovák a prostředníček podpírají 

o okraj disku zevnitř a zbylé dva prsty hranu podpírají zvenku (viz Obrázek 3). Ruka je 

držena v supinačním postavení. V průběhu hodu se mění rotace v rameni z vnitřní na 

zevní a loket přechází z lehké flexe do extenze. Cílem celého pohybu paže, který je 

završen ulnární dukcí v zápěstí, je předat, přes prsty na vnitřním okraji disku, disku 

dostatečnou rotaci pro let. (Kobylková 2014; Splítek 2018) 
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2.8 Dosavadní úroveň poznání o Ultimate frisbee 

UF se díky své popularitě a rozrůstající se základně hráčů stalo postupně 

předmětem různých studií, Ať už se jedná o studie zabývající se zraněními z tohoto 

sportu (viz Obrázek 5) (Hess et al. 2020; Marfleet 1991; Fajardo Pulido a Lystad 2020; 

Yen et al. 2010; Akinbola et al. 2015; Khoo et al. 2021) nebo studie biomechaniky 

a techniky hodů (Sasakawa a Sakurai 2008; Hummel 2003; Solomon et al. 2014; 

Winograd a Engsberg 2012) či studie zabývající se fyzickou náročností tohoto sportu 

(Slaughter a Adamczyk 2020; Krustrup a Mohr 2015; Connor et al. 2019; Leicht et al. 

2019). 

Nejčastějším zraněním, ke kterému při UF dochází je svalové poranění na dolní 

končetině. Co se týče typu zranění tak se nejčastěji jedná právě o svalové zranění 

(24.2% až 36.9% zranění) a druhým nejčastějším zraněním je pak podvrtnutí kloubu 

(7.6% až 49.1% zranění), na třetím místě se pak umisťují podlitiny či hematomy (10.6% 

až 22.7% všech zranění). (Fajardo Pulido a Lystad 2020) Hess a kolektiv (2020) také 

uvádějí že nejčastěji dojde k úrazu při běhu (32% zranění) 

  

Obrázek 4 – ilustrace fází hodu forehand (Sasakawa a Sakurai 2008)  
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Další zajímavá studie, která se zabývá tímto sportem, hodnotí vliv UF, jakožto 

„overhead“ sportu, na ramenní pletenec. (Koeble a Seiberl 2017) Charakteristickou 

adaptací ramenního kloubu v „overhead“ sportech je snížení funkčního poměru mezi 

silou vnější rotace a silou vnitřní rotace. To může být způsobeno buď zvýšením síly 

vnitřní rotace, nebo snížením síly vnější rotace, či kombinací obojího. (Kibler et al. 

2013) Ve srovnání s ostatními „overhead“ sporty mají hráči UF podobné funkční 

adaptace mobility ramenního pletence odhodové HK. Ke změně funkčního poměru 

následkem pro UF specifické pohybové zátěže ale nedošlo. Je však popsán rozdíl v síle 

zevní rotace ramenního pletence mezi odhodovou a neodhodovou HK.  

(Koeble a Seiberl 2017) 

Co se týče stability hráčů UF, byla dohledána pouze jedna studie zabývající se 

hodnocením dynamické stability hráčů UF. Dynamická stabilita hráčů byla hodnocena 

pomocí Y balance testu. Ve studii byla porovnávána stabilita hráčů, kteří byli zraněni 

v uplynulých šesti měsících, a hráčů bez zranění. Zranění hráči dosahovali horších 

výsledků než hráči, kteří v uplynulých šesti měsících žádné zranění neprodělali 

(α = 0,05). (Kuchta 2020) 

Vzhledem ke specifičnosti pohybů hráče v rámci hry je nasnadě otázka, zdali se 

pivotovování hráče bude promítat do jeho stabilizačních strategií a schopnosti přenášení 

COP mezi dolními končetinami. 

Obrázek 5 – místa zranění ze sezóny 2017 americké profesionální ligy (Hess et al. 2020) 
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2.9 Athles Norm 20-30 

Athles Norm 20-30 (dále jen „AN 20-30“), je norma, která byla vytvořena pro 

testovací baterii přístroje NeuroCom Smart EquiTest System. Tuto normu publikovala 

Vomáčková (2020) a je navržena pro sportující populaci ve věku 20-30 let. Norma 

přímo od výrobce testovacího systému NeuroCom Smart EquiTest System – „NC 

norm“ se nejeví být, dle výsledků předcházejících studií, pro sportovce dostatečně 

citlivá. Navíc výrobce systému neudává referenční hodnoty pro všechny parametry 

jednotlivých testovacích protokolů. V této práci je záměrně použita AN 20-30, nová 

norma cíleně zaměřená na obdobnou věkovou kategorii aktivně sportující populace. 

(Natus Medical Inc. 2014; Vomáčková 2020)  

Níže V tabulce 1 je uvedena charakteristika skupiny probandů, která se stala 

výchozím modelem pro predikci AN 20-30 (viz Tabulka 1 ): 

Jedná se o záměrně volený soubor n=245 z toho 107 mužů a 138 žen, ve 

věkovém rozmezí 20 – 30 let s průměrným věkem 24,04 roku, o průměrné tělesné výšce 

173,29 cm, průměrné tělesné váze 68,46 kg a průměrném BMI 22,67.  

(Vomáčková 2020) 

 
Tabulka 1 – popisná charakteristika AN 20-30 

  mean SD max min med 

věk (roky) 24,04 1,23 29,94 20,01 24,18 

výška (cm) 173,29 10,04 198,00 151,00 171,50 

váha (kg) 68,46 13,10 115,00 43,00 70,00 

BMI (kg*m
-2

) 22,67 3,04 40,75 14,88 22,32 

 

 

  

Legenda: mean – aritmetický průměr; SD – směrodatná  odchylka; max – maximální hodnota; 

min – minimální hodnota; med – medián; zdroj hodnot (Vomáčková 2020) 
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3 Cíle a hypotézy práce 

Tato práce navazuje na studie, které se zabývají UF a klade si za cíl rozšířit 

znalosti o stabilizačních schopnostech hráčů UF. Dohledatelné studie se zabývají 

především incidencí zranění. (viz 2.8 Dosavadní úroveň poznání o Ultimate frisbee) 

Kuchta (2020) zkoumal vliv zranění na dynamickou posturální stabilitu u hráčů UF.  

Ze studií různých autorů vyplývá, že kromě fyzické kondice sportovce, je 

posturální stabilita spolu se schopností ekonomizace pohybu a dobrou koordinací 

nepostradatelnou dovedností v jakékoli sportovní aktivitě. (Enoka 2008; Faraldo-García 

et al. 2012) Dále je popsán vliv pravidelného sportovního tréninku na snížení reakční 

doby, kterou lze snadno kvantifikovat v rámci hodnocení posturálních funkcí. (Can et 

al. 2014) Podrobněji popisuje problematiku vlivu tréninku a sportovní aktivity na 

posturální stabilitu Vomáčková (2020). Na základě těchto poznatků o vlivu tréninku na 

kvalitu posturální stability jsou níže stanoveny cíle práce. 

3.1 Cíl práce  

Hlavním cílem této diplomové práce je objektivní změření a zhodnocení 

dynamické posturální stability hráčů UF, kteří splnili předem definovaná kritéria pro 

zařazení do výzkumného souboru (viz 4.2 Charakteristika výzkumného souboruError! 

eference source not found.. Dynamická posturální stabilita výzkumného souboru 

probandů je měřena jednorázově pomocí počítačové dynamické posturografie 

NeuroCom Smart EquiTest System. Tento systém hodnotí efektivitu posturální 

stabilizace v bipedálním vzpřímeném stoji. Dále jsou stanoveny cíle dílčí. Prvním 

dílčím cílem je porovnání výsledků testů výzkumného souboru a normy vytvořené pro 

sportující populaci (AN 20-30), kterou publikovala Vomáčková (2020). Druhým dílčím 

cílem je zhodnotit výsledky hráčů UF v souvislosti s jednostrannou zátěží, která je 

způsobena především pivotováním, které hráč využívá pro získání vhodné pozice pro 

hod diskem. 
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3.2 Úkoly práce  

1. Prostudování a zpracování dosavadních poznatků a odborné literatury související 

s tématem diplomové práce. 

2. Rešerše a analýza odborných studií, které se zabývají sportem UF.  

3. Stanovení kritérií pro zařazení do výzkumné skupiny a nábor vyhovujících 

probandů k testování.  

4. Seznámení probandů s průběhem měření a jeho možnými riziky a získání 

informovaného souhlasu.  

5. Získání anamnestických údajů od probandů. 

6. Změření výšky, váhy a délky DKK u probandů výzkumné skupiny 

7. Měření dynamické posturální stability výzkumné skupiny s využitím přístroje 

NeuroCom Smart EquiTest.  

8. Analýza a statistické vyhodnocení naměřených dat výzkumného souboru. 

9. Srovnání dynamické posturální stability hráčů UF s AN 20-30 

10. Vyhodnocení vlivu jednostranné zátěže na dynamickou posturální stabilitu hráčů 

UF. 

11. Diskuse a závěr, konfrontace zjištěných výsledků se stanovenými hypotézami 

a poznatky v odborné literatuře. 
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3.3 Výzkumné otázky 

UF je fyzicky náročný a dynamický sport. Rychlé změny směru v běhu jakožto 

i přesné hody a chyty kladou nároky na kvalitu stabilizační funkce hráče. Tento sport 

klade na hráče vysoké nároky, zejména na jeho motorické a stabilizační dovednosti 

kvůli častému přenášení těžiště v rámci pivotování. Pivotování je typický prvek 

techniky, prováděný pro získání výhodné pozice pro hod diskem, charakteristický právě 

pro UF.  

Vzhledem k tomu, že si tato práce klade za cíl objektivní změření a zhodnocení 

dynamické posturální stability hráčů UF, jsou níže definovány tyto výzkumné otázky: 

1. Jak se projeví pivotování, často opakovaný technicky náročný pohybový prvek, 

na kterém je do značné míry založena technická stránka hry, ve schopnostech 

přenášet COP při testech dynamické posturální stability (LOS a RWS)? 

2. Jakým způsobem a ve kterých parametrech se liší naměřené hodnoty hráčů UF 

a AN 20-30 v rámci měření dynamické posturální stability? 

3. Má pivotování vliv na odlišné výsledky mezi dolními končetinami v testu MCT 

a SOT? 

3.4 Hypotézy 

Na základě výzkumných otázek byly stanoveny níže uvedené hypotézy: 

H1: Hráči UF budou dosahovat statisticky významně lepších výsledků oproti 

normě (AN 20-30) alespoň v jednom parametru každého z testů (RWS a LOS) 

hodnotících dynamickou posturální stabilitu. 

H2: V testu MCT v parametrech „latency“ a „amplitude“ bude alespoň 

v jednom z testovaných translačních pohybů statisticky signifikantní rozdíl mezi 

pivotovou a výpadovou dolní končetinou. 
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4 Metodika práce 

Tato diplomová práce je vědecko-výzkumnou prací. Konkrétně se jedná 

o kvantitativně observační průřezovou studii. 

4.1 Metodický postup práce  

Diplomová práce má dvě části. V teoretické části práce jsou zpracována 

teoretická východiska z dostupných informací českých i zahraničních zdrojů. Je dělena 

do jednotlivých kapitol, které ze zaobírají nejen historií UF, biomechanikou 

a kineziologií pohybů, které vykonává hráč UF, ale také problematikou dynamické 

posturální stability a technickou stránkou jejího měření zejména na přístroji NeuroCom 

Smart EquiTest System. Ze zpracování současných poznatků o dynamické stabilitě 

a také uceleného zpracování informací o UF vychází následné provedení vlastního 

výzkumu.  

Ve druhé části diplomové práce je zpracován průběh výzkumu, výsledky a jejich 

hodnocení.  

Zdrojem informací pro tuto diplomovou práci jsou monografie, učebnice, 

periodika, akademické práce, vědecké články a další. Tyto publikace byly vyhledávány 

pomocí vědeckých databází (PubMed, Google Scholar, Web of Science, EBSCOhost a 

Medvik) a také rešeršní databází Národní lékařské knihovny. Pro citaci veškerých 

zdrojů použitých v této práci je použita citační norma ČSN ISO 690, dle které jsou 

tištěné i elektronické zdroje citovány v platném znění. 
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4.2 Charakteristika výzkumného souboru  

Záměrně vybraný výzkumný soubor (VS) probandů, kteří se účastnili této studie 

je tvořen hráči UF ve věku 18-35 let splňující tato vstupní kritéria: být aktivním hráčem 

či hráčkou UF registrovaným/nou pod organizací ČALD (Česká asociace létajícího 

disku) ve věku 18–35 let, věnující se UF alespoň 3 roky a mající alespoň jeden 

reprezentační start na mistrovství Evropy či na mistrovství světa. Kritérii pro vyloučení 

z účasti na výzkumu jsou: jakékoliv, zejména akutní, onemocnění (nevolnost, horečka či 

poruchy vědomí a další neurologické deficity nebo psychiatrické poruchy) a rovněž 

probíhající rekonvalescence po úrazu či onemocnění. Probandi splňující kritéria pro 

zařazení do výzkumu se dobrovolně hlásili k účasti na výzkumu na základě výzvy 

předané všem registrovaným týmům UF v ČR. Celý výzkum probíhal se souhlasem 

organizace ČALD, pod kterou jsou hráči registrováni. 

Do výzkumného souboru bylo původně zařazeno 29 hráčů UF, finální počet VS 

je 28. Výsledky jednoho probanda nejsou v práci zpracovány z důvodu zranění 

Achillovy šlachy v roce 2018, které znatelně ovlivňuje stabilitu daného probanda. 

Výzkumný soubor (viz Tabulka 2 – popisná charakteristika výzkumného souboru 

(n=28)Tabulka 2) čítá 28 hráčů UF, kteří splňují vstupní kritéria  

(nVS =28). Jedná se o 19 mužů a 9 žen, 23 praváků (16 mužů, 7 žen) a 5 leváků (3 

muži, 2 ženy). Průměrný věk je 25 a půl roku. Hráči se průměrně 7 a půl roku věnují UF 

a průměrně stráví tréninkem 5 hodin týdně. 

Tabulka 2 – popisná charakteristika výzkumného souboru (n=28) 

 
mean SD max min med 

věk (roky) 25,59 5,17 35,97 18,41 24,81 

výška (cm) 177,98 9,35 192,00 161,00 179,50 

váha (kg) 71,00 10,35 87,00 51,00 72,50 

BMI (kg*m
-2

) 22,31 1,93 27,47 18,66 22,29 

FD DKK/výška 0,53 0,01 0,55 0,51 94,50 

trénink (h/týden) 5,02 1,99 10,00 2,00 5,00 

doba hraní UF (roky) 7,46 3,47 17,00 3,00 7,00 

Legenda: mean – aritmetický průměr; SD – směrodatná  odchylka; max – maximální hodnota;  

min – minimální hodnota; med – medián 



34 

 

Obrázek 6 – přístroj NeuroCom Smart EquiTest 

System (soukromý archiv autora)

V grafu 1 je jsou srovnány průměrné demografické hodnoty popisné statistiky 

VS (n=28) a výchozího souboru probandů pro stanovení AN 20-30 (n=245). 

(Vomáčková 2020) Z grafu je patrné, že ačkoli jsou porovnávané skupiny odlišně 

rozsáhlé, průměrné parametry jako věk, výška, váha a BMI jsou velice podobné, což 

zajišťuje homogenitu VS a použité normy AN 20-30. 

4.3 Přístrojové vybavení tohoto výzkumu 

Pro objektivní zhodnocení dynamické a statické posturální stability hráčů UF,  

je použit diagnostický nástroj NeuroCom Smart EquiTest System. 

4.3.1 Neurocom Smart EquiTest System 

Diagnosticko-terapeutický přístroj od 

firmy Neurocom® objektivně hodnotí 

rovnováhu a dynamickou i statickou posturální 

stabilitu (viz Obrázek 6). Sada testů odráží 

situace, kterým je člověk vystavován v běžném 

denním životě. Přístroj je schopen identifikace  

a kvantifikace smyslových a motorických 

funkcí probanda. (Natus Medical Incorporated 

2015b)  

 

  

25,59 

177,98 

71,00 

22,31 24,04 

173,29 

68,46 

22,67 

věk (roky) výška (cm) váha (kg) BMI (kg*m-2)

VS

AN

Graf 1 – srovnání průměrných demografickýh hodnot popisné statistiky výzkumného souboru (VS)  

               a atletické normy (AN 20-30) 
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Přístroj je vybaven duální tenzometrickou nášlapnou deskou dynamometru 

(45 cm x45 cm). Nášlapná plošina se symetricky dotýká čtyř tlakových převodníků a 

jednoho centrálního převodníku. Čtyři tlakové převodníky měří síly působící vertikálně 

a centrální převodník měří síly působící horizontálně. Následně je tlak, který je vyvinut 

dolními končetinami probanda vyhodnocen a software přístroje vypočítá polohu těžiště 

tzv. COP. Nášlapná tenzometrická deska je konstruována tak, aby mohla vykonávat 

translační pohyby v rozsahu ± 6,35 cm s maximální rychlostí 15 cm/s a rotační pohyby 

v rozsahu ± 10° s maximální rychlostí 50°/s (viz Obrázek 7) 

Dalším prvkem, který je součástí přístroje Neurocom Smart EquiTest System je 

vertikální zástěna. Tato zástěna vizuálně imituje okolní prostředí, které může být 

statické nebo se může pohybovat podle potřeby testování či terapie  

a to v rozsahu ± 10 ° rotace s maximální rychlostí 15°/s. (viz Obrázek 7Error! 

eference source not found.) (Natus Medical Incorporated 2015b)  

 

Bezpečnost testovaného je po celou dobu měření zajištěna závěsným jistícím 

aparátem, kterým je přístroj vybaven. Je tvořen bezpečnostními popruhy v různých 

velikostech, pomocí kterých je testovaný v průběhu celého vyšetření či terapie jištěn. 

Součástí přístroje je rovněž počítač se dvěma zvlášť umístěnými LCD monitory. Jeden 

monitor využívá terapeut a ten druhý měřená osoba. K ovládání počítače a přístroje 

se používá soubor ovladačů: klávesnice, myš a bezdrátový ovladač. Získaná data jsou 

vyhodnocena v počítači speciálním softwarem – NeuroCom Balance Manager Software 

(Natus Medical Incorporated 2015b)  

  

Obrázek 7– parametry pohybu nášlapné desky (Natus Medical Incorporated 2015b) 
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Obrázek 8 – správná pozice chodidel na nášlapné desce (Natus Medical Incorporated 2015b) 

Dříve než je přistoupeno k samotnému testování je nutné zohlednit přítomnost 

kontraindikací testování a dalších faktorů, které by jej mohly ovlivnit. V případě, že by 

byla zjištěna některá z kontraindikací testování nebude provedeno. Výjimku tvoří 

studie, které se některou z kontraindikací zabývají a testují ji. Maximální hmotnost 

probanda může být 200 kg a maximální výška 203 cm. (Natus Medical Incorporated 

2015b) 

V případě, že nic nebrání v testování, je ze všeho nejdříve proband zajištěn 

pomocí závěsného systému tak, aby mu byl umožněn přirozený pohyb, ale byl zároveň 

chráněn proti pádu. Jistící aparát působí jako prevence vzniku zranění při ztrátě 

posturální stability. Vyšetřovaný stojí na desce naboso a snaží se udržovat nastavenou 

výchozí polohu po celou dobu měření. Výchozí poloha je nastavována individuálně 

podle výšky testovaného. Na správné nastavení nohou je kladen důraz v průběhu celého 

testování. (viz Obrázek 8) (Natus Medical Incorporated 2015b) 

 

 

 

 

 

4.3.2 Standardizované testy NeuroCom Smart EquiTest System 

NeuroCom Smart EquiTest obsahuje sedm standardizovaných testů: 

 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) 
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4.3.2.1 Senzory organization test (SOT) 

Senzory organization test objektivně identifikuje abnormality ve využití tří 

senzorických systémů (somatosenzorický systém, vestibulární systém a zrak), které 

se podílejí na posturální stabilitě. SOT kombinuje šest různých senzorických podmínek. 

(viz Obrázek 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOT 1  otevřené oči, stabilní podložka a okolí 

SOT 2  zavřené oči, stabilní podložka a okolí 

SOT 3  otevřené oči, stabilní podložka, pohyblivé prostředí 

SOT 4  otevřené oči, nestabilní podložka, nepohyblivé okolí 

SOT 5 zavřené oči, nestabilní podložka, nepohyblivé okolí 

SOT 6  otevřené oči, nestabilní podložka a pohyblivé prostředí 

(Natus Medical Incorporated 2015b; Dimensions et al. 2006) 

  

Obrázek 9 – podmínky SOT 1 – 6 (Natus Medical Incorporated 2015) 
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Úroveň posturální stability je v rámci SOT hodnocena pomocí následujících 

parametrů (Natus Medical Inc. 2014): 

 Equilibrium score (ES) – skóre rovnováhy 

 Strrategy analysis (SA) – analýza strategie 

 COG alignment (COGA) – COG zarovnání 

Skóre rovnováhy je vypočítáváno zvlášť pro každou podmínku porovnáním 

úhlového rozdílu maximálního a minimálního posunu COG v sagitální rovině. 

V anteroposteriorním směru byl hraniční posun těžiště stanoven na 12,5. Inverzní 

procento mezi 0 % a 100 % je pak uvedeno jako výsledek. Při skóre 100 % nebyly 

zaznamenány žádné přítomné titubace. V případě výsledku 0 % došlo k pádu. (Natus 

Medical Incorporated 2015b; Natus Medical Inc. 2014) 

 

4.3.2.2 Motor Control Test (MCT) 

Tento test měří schopnost testovaného reagovat na změnu z vnějšího prostředí. 

V rámci MCT se střídá sekvence malých, středních a velkých translačních pohybů 

ve směru dopředu a dozadu (viz Obrázek 10). V při posunech dojde k automatické 

posturální odpovědi. Přístroj lze nastavit na výšku testovaného, na základě zadané 

výšky systém sám odvodí optimální pohyb pro vyšetření.(Natus Medical Incorporated 

2015a; Natus Medical Inc. 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 – translační pohyby měřící desky (Natus Medical 

Incorporated 2015) 

Legenda: a) translace dopředu, b) translace dozadu 

a) b) 
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Toto jsou sledované parametry MCT (viz Obrázek 11) (Natus Medical Inc. 2014):  

 Weight symmetry (WS) = symetrie rozložení váhy během testu 

 WS=100 – symetrické rozložení váhy 

 WS<100 – větší zatížení LDK 

 WS>100 – větší zatížení PDK 

 Latency [ms] = průměrná doba odezvy probanda při translačních pohybech 

o Latency left (LLT) 

o Latency right (RLT) 

 Amplitude = síla a účinnost/efektivnost motorické odpovědi na translační pohyb 

o Amplitude left (LAM) 

o Amplitude right (RAM) 

 Strenght symetry (SS) = symetrie silové odpovědi během testu  

 x=100 – symetrická odpověď 

 x<100 – asymetrie ve prospěch LDK 

 x>100 – asymetrie ve prospěch PDK) 

 

   

Obrázek 11 – příklad výsledků MCT (Natus Medical Inc. 2014) 
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4.3.2.3 Adaption test (ADT) 

Adaptation test simuluje podmínky běžného života jako je například nerovný 

povrch. Test zjišťuje schopnost pacienta reagovat na nečekanou změnu sklonu 

podložky. Měřící deska se v tomto testu otáčí podél horizontální osy (viz Obrázek 12). 

Měřeným parametrem je tzv. Sway Energy Score (síla, kterou proband musí vynaložit 

k obnovení posturální stability). (Natus Medical Incorporated 2015b; Natus Medical 

Inc. 2014) 

Měří se dva směry: „Toes – up“ (TUP) = dojde k dorzální flexi v hlezenním 

kloubu; „Toes – down“ (TDN) = dojde k plantární flexi v hlezenním kloubu. Test se 

v každém směru opakuje 5x a rozsah rotace je vždy 8°. (Natus Medical Incorporated 

2015b; Natus Medical Inc. 2014) 

Cílem testu je zachovat rovnováhu a s každým dalším pokusem snížit množství 

vynaložené síly potřebné k jejímu obnovení. (Natus Medical Incorporated 2015b; Natus 

Medical Inc. 2014) 

 

  
b) a) 

Obrázek 12 – rotační pohyb měřící desky kolem horizontální osy  

(Natus Medical Incorporated 2015) 

Legenda: a) „toes – down“, b) „toes up“ 
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4.3.2.4 Unilateral Stance (US) 

Tento test hodnotí posturální stabilitu ve stoji na jedné DK. Nejprve je posturální 

stabilita stoje na jedné DK změřena se zrakovou kontrolou a poté se zavřenýma očima. 

Obě varianty jsou měřeny třikrát na každou nohu, výsledkem jsou tedy data ze dvanácti 

měření. Měřeným parametrem je výchylka COG. (Natus Medical Inc. 2014) 

4.3.2.5 Limits of stability (LOS) 

Limits of stability test kvantifikuje maximální vzdálenost, kterou může člověk 

naklonit své tělo (tj. úmyslně přesunout váhu) v daném směru, aniž by ztratil 

rovnováhu, nebo si musel odšlápnout. Prověřuje dynamickou posturální stabilitu. 

Proband vycentruje svoji polohu na snímající desce podle kurzoru na monitoru, který 

má pacient před sebou. Následně je jeho úkolem v co nejkratším čase přenést váhu bez 

pohybu DKK do jednoho z osmi krajních bodů (viz Obrázek 13). Na dosažení každého 

z osmi bodů má proband jeden pokus trvající 8s. (Natus Medical Inc. 2014; Angin et al. 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 13 – rozmístění koncových bodů v testu LOS (Angin et al. 2014) 
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Měřenými parametry LOS jsou (Natus Medical Inc. 2014): 

 Reaction Time (RT) [s] = reakční doba 

- čas mezi objevením vizuálního signálu a pohybem vyšetřovaného 

 Movement Velocity (MVL) [°/s] = rychlost pohybu/vychýlení  

- průměrná rychlost pohybu COG (ve stupních za sekundu) 

v určitém směru 

 Directional Control (DC) [%] = směrová kontrola 

- hodnotí kontrolu nad pohybem, který vyšetřovaná osoba cílí na 

vyznačený bod, je to rozdíl mezi velikostí pohybu v zamýšleném 

směru a velikostí pohybu, kterým se COG odchýlil od přímky 

 Endpoint Excursion (EE) [%] = odchylka koncového bodu  

- vzdálenost, kterou COG překoná v prvním pohybu 

 Maximum Excursion (ME) [%] = maximální odchylka  

- největší vzdálenost, kterou COG překoná 

U RT představuje vyšší skóre horší výkon, zatímco u MV, EE, ME a DC vyšší 

skóre představuje lepší výkon. RT a MV jsou vyjádřeny jako absolutní hodnoty a EE, 

ME a DC jsou vyjádřeny jako procento maximálních teoretických hodnot LOS.  

(Reyes et al. 2018) 
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4.3.2.6 Rhythmic Weight Shift (RWS) 

Test RWS kvantifikuje schopnost probanda rytmicky přenášet COG zleva 

doprava (laterolaterálně) a dopředu dozadu (anteroposteriorně) mezi dvěma cíli třemi 

odlišnými rychlostmi (pomalou (3 s), střední (2 s) a rychlou (1 s)). Během přenášení 

těžiště nesmí dojít ke ztrátě kontaktu chodidla s podložkou. Proband přenášením COG 

kopíruje pohyb pravidelně kmitajícího kurzoru mezi dvěma body na obrazovce. 

Vzdálenost koncových bodů je 50 % vzdálenosti LOS (viz Obrázek 14). 

V testu RWS jsou měřeny tyto parametry (Natus Medical Inc. 2014): 

 On-Axis (intentional) COG Movement Velocity (V) = rychlost pohybu 

- dva směry pohybu (laterolaterální (LR), anteroposteriorní (FB)) 

- tři rychlosti (pomalá (S), střední (M), rychlá (F)) 

 Directional Control (DC) = směrová kontrola 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.7 Weight Bearing Squat (WBS) 

WBS test hodnotí rozložení hmotnosti probanda mezi jeho dolními končetinami. 

Rozložení váhy těla je hodnoceno v těchto pozicích (Natus Medical Inc. 2014): 

 vzpřímený stoj, 0° v kolenních kloubech 

 vysokém podřep, kolenní klouby svírají úhel 30° 

 hlubší dřep, kolenní klouby svírají úhel 60° 

 dřep, kolenní klouby svírají úhel 90° 

Pro nastavení příslušných úhlů v kolenních kloubech byl použit dvouramenný 

goniometr.  

Obrázek 14 – popis grafiky displeje u testu RWS (Natus 

Medical Inc. 2014)   
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4.4 Sběr dat 

Výzkum byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 203/2020. 

Vyjádření Etické komise je přiloženo k této diplomové práci (viz Příloha č. 1). 

Laboratorní měření všech jedinců výzkumné skupiny probíhalo v období od prosince 

2020 do března 2021 v Kineziologické laboratoři katedry fyzioterapie UK FTVS. 

Všichni účastníci byli zletilí a studie se účastnili dobrovolně. Každý účastník vyplnil 

anamnestický dotazník vytvořený hlavním řešitelem pro účely této práce, který zjišťoval 

základní anamnestická a demografická data (viz Příloha č. 3). Dále proběhlo poučení 

každého účastníka výzkumu o postupu laboratorního testování, jeho obsahu, 

bezpečnosti a neinvazivní povaze celého měření. Probandi byli informování, že rizika 

výzkumu, kterého jsou účastni, nebudou vyšší než běžně očekávaná rizika v rámci 

provádění tohoto typu výzkumu. Každý proband podepsal před zahájením samotného 

měření informovaný souhlas (viz Příloha č.2.), kde proband souhlasí s podstoupením 

výzkumného měření a se zpracováním naměřených hodnot pro účely výzkumné práce, 

také potvrzuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů v anonymizované podobě. 

Následně byla testovanému změřena tělesná výška, váha a délka jeho dolních  

končetin – anatomická i funkční. Poté byl probandovi oblečen postroj jistícího systému, 

proband byl zajištěn ve stoji na měřící desce a bylo přistoupeno k samotnému měření 

testovacích protokolů NeuroCom Smart EquiTest System. Měření probíhalo dle 

standardních podmínek. (Natus Medical Inc. 2016) Probandi podstoupili měření všech 

parametrů testovacích protokolů SOT, LOS, MCT, ADT, RWS, UNI a WBS. Změření 

jednoho probanda trvalo přibližně 90 minut. 
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4.5 Analýza a zpracování dat 

Všechna naměřená data zaznamenána do programu NeuroCom Data Analyzer 

byla následně převedena do programu Microsoft Excel 2010, ve kterém byly vytvořeny 

přehledné tabulky. Na základě importovaných dat do tabulek Microsoft Excel 2010 byla 

pomocí integrovaných funkcí spočtena popisná statistika těchto dat (mean, median,  

SD – standard deviation (směrodatná odchylka), minimum, maximum, 25 percentil,  

95 percentil). Rozložení dat bylo testováno pomocí Shapiro-Wilkova testu normality. 

Data výsledků jednotlivých měření u výzkumného souboru mají normální rozložení.  

Naměřená data výzkumné skupiny byla porovnána s normou pro sportující populaci 

(AN 20-30), kterou publikovala Vomáčková (2020). Pro porovnání dat obou skupin byl 

použit Welchův t-test. Welchův t-test vzájemně porovnává rozložení dat výzkumné 

skupiny a normy. Pro vyhodnocení výsledku testu byla nastavena hladina statistické 

významnosti α = 0,05. Platí-li, že p ≤ 0,05 je test statisticky signifikantní. Statisticky 

signifikantní výsledky jsou v tabulkách zaznamenány zelenou barvou. Dále byl v rámci 

statistické analýzy dat použit Studentův T-Test, a to pro porovnání hodnot PDK a LDK 

v parametrech „latency“ a „amplitude“ u testu MCT. 
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5 Výsledky 

Data výzkumné skupiny z naměřených testů SOT, LOS, MCT, ADT, RWS, 

UNI, WBS byla porovnána s AN 20-30. Pouze v testech LOS, MCT, RWS a ADT však 

existují parametry, ve kterých se statisticky významně (na hladině statistické 

významnosti α = 0,05) liší hodnoty výzkumné skupiny a normy. Dále jsou 

v jednotlivých podkapitolách popsány výsledky jednotlivých testů, ve kterých  

hráči UF dosahovali statisticky významně odlišných výsledků než norma. Výsledky 

testů, u kterých nebyl prokázán rozdíl mezi AN 20-30 a VS jsou uvedena v přílohách 

práce (viz Příloha č. 4–6). Dále je v kapitole 5.5 Poloha COG v testu SOT uveden 

výskyt COG, který je vztažen k pivotové a výpadové dolní končetině. 
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5.1 Výsledky testu LOS 

Testovací protokol LOS je jedním z testů, ve kterém dosahovali hráči UF 

statisticky významně lepších výsledků (p <0,05) než hodnoty uvedené v normě  

AN 20-30 (viz Tabulka 3).  

Ve směru dopředu (F) byli hráči UF lepší než norma AN 20-30 v pouze v 

parametru Reaction Time (RT). Čili reagovali rychleji na výzvu ke změně těžiště než 

norma AN 20-30. V ostatních měřených parametrech Movement Velocity (MVL), 

Directional Control (DCL), Endpoint Excurtion (EPE) a Maximal Excurtion (MXE) 

nedosahovali hráči UF ve směru dopředu statisticky významně rozdílných výsledků. 

Ve směrech dopředu-doprava (RF) a doprava (R) byli hráči UF lepší než norma 

AN 20-30 v parametrech RT, EPE a MXE. Nepodařilo se prokázat, že by hráči byli 

v pohybu těmito směry rychlejší (parametr MVL) či přesnější (parametr DCL) než 

norma AN 20-30. 

Ve směrech doprava-dozadu (RB), dozadu (B) a doleva-dozadu (LB) byli hráči 

UF lepší než norma v parametrech EPE a MXE, v ostatních parametrech se odlišnost 

s normou AN 20-30 neprokázala. 

Ve směru doleva (L) byli hráči UF lepší než norma AN 20-30 v parametrech 

MVL, EPE a MXE. V ostatních parametrech se odlišnost s normou AN 20-30 

neprokázala. 

Ve směru doleva-dopředu (LF) byli hráči UF lepší než norma AN 20-30 

v parametrech RT a MVL. V parametru DCL byl tento směr jediným směrem, ve 

kterém hráči dosáhli statisticky významně rozdílných výsledků v porovnání s AN 20-30 

avšak výsledky VS jsou horší než norma AN 20-30. V parametrech EPE a MXE se 

odlišnost s normou AN 20-30 neprokázala. 
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Tabulka 3 – výsledky testu LOS, porovnání hodnot VS a AN 20-30 

test parametr 
AN 20-30 

mean 

AN 20-30 

SEP 

VS 

mean 

VS 

SD 

Welch t-

test 

P value t-

test 

LOS RT-F 1,03 0,51 0,82 0,39 2,69 0,01 

LOS RT-RF 0,71 0,32 0,53 0,21 4,16 0,00 

LOS RT-R 0,73 0,29 0,60 0,23 2,81 0,01 

LOS RT-RB 0,64 0,29 0,61 0,24 0,66 0,52 

LOS RT-B 0,65 0,30 0,60 0,19 1,18 0,24 

LOS RT-LB 0,69 0,30 0,62 0,15 1,82 0,07 

LOS RT-L 0,65 0,27 0,61 0,20 1,04 0,31 

LOS RT-LF 0,66 0,28 0,58 0,21 2,08 0,04 

LOS MVL-F 4,16 2,11 4,00 1,85 0,41 0,69 

LOS MVL-RF 5,14 2,25 5,73 2,70 -1,10 0,28 

LOS MVL-R 5,30 2,32 6,05 2,59 -1,47 0,15 

LOS MVL-RB 4,55 1,88 5,07 2,12 -1,26 0,22 

LOS MVL-B 3,15 1,88 3,61 1,78 -1,28 0,21 

LOS MVL-LB 5,08 2,05 5,37 1,57 -0,90 0,37 

LOS MVL-L 6,38 2,45 7,27 1,99 -2,17 0,04 

LOS MVL-LF 5,99 2,34 7,19 2,58 -2,36 0,02 

LOS DCL-F 90,47 6,76 89,57 5,53 0,79 0,43 

LOS DCL-RF 85,47 9,27 85,04 8,47 0,25 0,80 

LOS DCL-R 84,51 7,96 85,25 6,28 -0,57 0,57 

LOS DCL-RB 72,36 12,84 74,93 10,56 -1,19 0,24 

LOS DCL-B 78,20 12,65 82,54 11,00 -1,95 0,06 

LOS DCL-LB 70,01 13,04 70,32 13,00 -0,12 0,90 

LOS DCL-L 84,78 7,74 85,93 5,71 -0,97 0,34 

LOS DCL-LF 83,36 8,67 76,25 10,29 3,52 0,00 

LOS EPE-F 69,60 21,80 73,46 14,06 -1,29 0,20 

LOS EPE-RF 86,20 17,40 92,86 13,05 -2,46 0,02 

LOS EPE-R 76,80 14,55 83,32 12,30 -2,60 0,01 

LOS EPE-RB 77,62 18,69 89,14 15,02 -3,74 0,00 

LOS EPE-B 58,10 15,64 67,79 13,45 -3,55 0,00 

LOS EPE-LB 82,84 17,66 92,18 14,32 -3,19 0,00 

LOS EPE-L 81,65 12,70 89,36 10,33 -3,65 0,00 

LOS EPE-LF 91,82 14,54 93,64 9,37 -0,91 0,37 

LOS MXE-F 92,28 11,99 94,18 9,78 -0,95 0,35 

LOS MXE-RF 99,53 9,68 103,11 8,66 -2,04 0,05 

LOS MXE-R 92,83 7,78 97,82 7,32 -3,39 0,00 

LOS MXE-RB 94,81 12,37 103,32 7,76 -5,11 0,00 

LOS MXE-B 78,91 13,02 88,07 6,63 -6,09 0,00 

LOS MXE-LB 96,35 10,63 105,54 8,06 -5,51 0,00 

LOS MXE-L 94,51 7,94 98,36 6,20 -3,01 0,00 

LOS MXE-LF 100,96 8,70 102,18 7,50 -0,80 0,43 

 
Legenda: Athles Norm 20-30 (AN 20-30); Výzkumný soubor (VS); Standard Error of Prediction 

(SEP); Standard Deviation (SD);Dopředu (F); Dopředu-doprava (RF); Doprava (R); Doprava-

dozadu (RB); Dozadu (B); Doleva-dozadu (LB); Doleva (L); Doleva-dopředu (LF); Reaction Time 

(RT); Directional Control (DCL); Endpoint Excurtion (EPE); Maximal Excurtion (MXE); Movement 

Velocity (MVL) 
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5.2 Výsledky testu MCT 

V testu MCT (viz Tabulka 5) se statisticky významně liší výsledky parametrů 

Latency left (LLT) a Latency right (RLT) (viz Tabulka 5). Tyto parametry popisují 

rychlost prvního odporu probanda proti posuvu podložky udávanou v ms. Z porovnání 

parametru LLT při posunu desky dozadu ve všech třech velikostech výchylky (LLT-B-S; 

LLT-B-M; LLT-B-L) vyplývá, že hráči UF dosahují horších výsledků než norma  

AN 20-30. Také v parametru RLT při posunu desky dozadu při malé a střední výchylce 

(RLT-B-S; RLT-B-M) jsou hráči UF pomalejší, tedy dosahují horších výsledků než 

norma AN 20-30. 

V tabulce 4 jsou v průměrné hodnoty parametrů MCT latency a MCT amplitude 

pro PDK a LDK. Neprokázal se však statisticky významný rozdíl mezi PDK a LDK 

ani v reakčním čase ani v amplitudě 

Tabulka 4 – vzájemné porovnání výsledků testu MCT u VS pro PDK a LDK v parametrech Latency a Amplitude  

  

Latency Amplitude 

mean LDK mean PDK T-test mean LDK mean PDK T-test 

SB 145,00 140,00 0,56 4,00 4,00 0,84 

MB 135,00 135,00 0,69 7,00 7,00 0,87 

LB 130,00 120,00 0,36 11,00 11,00 0,63 

SF 140,00 145,00 0,23 2,50 3,00 0,30 

MF 130,00 130,00 0,59 5,00 5,00 0,20 

LF 130,00 130,00 0,68 7,00 8,00 0,55 

 

 

. 

  

Legenda: Aritmetický průměr pro levou DK (Mean LDK), Aritmetický průměr pro pravou DK (Mean 

PDK), Malá výchylka vzad (SB); Střední výchylka vzad (MB); Velká výchylka vzad (LB) Malá výchylka 

vpřed (SF); Střední výchylka vpřed (MF); Velká výchylka vpřed (LF) 
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Tabulka 5 – výsledky testu MCT, porovnání hodnot VS a AN 20-30 

test parametr 
AN 20-30 

mean 

AN 20-30 

SEP 

VS 

mean 

VS 

SD 

Welch t-

test 

P value t-

test 

MCT WS-B-S 97,38 7,30 98,00 6,09 -0,50 0,62 

MCT WS-B-M 97,73 7,15 97,93 7,67 -0,13 0,90 

MCT WS-B-L 97,74 7,18 97,75 7,11 -0,01 1,00 

MCT WS-F-S 97,81 7,28 97,46 7,39 0,23 0,82 

MCT WS-F-M 97,89 7,26 97,61 7,65 0,19 0,85 

MCT WS-F-L 97,96 7,43 97,46 8,61 0,29 0,77 

MCT LLT-B-S 132,41 14,34 141,07 15,95 -2,75 0,01 

MCT LLT-B-M 126,73 12,54 133,57 11,93 -2,86 0,01 

MCT LLT-B-L 122,69 10,90 127,86 9,17 -2,76 0,01 

MCT LLT-F-S 140,20 18,63 139,29 20,17 0,23 0,82 

MCT LLT-F-M 135,43 20,26 134,64 19,15 0,20 0,84 

MCT LLT-F-L 127,22 11,95 131,43 18,80 -1,16 0,26 

MCT RLT-B-S 133,55 14,66 139,64 11,05 -2,66 0,01 

MCT RLT-B-M 125,10 12,90 134,29 14,25 -3,26 0,00 

MCT RLT-B-L 121,80 11,44 125,36 11,05 -1,61 0,12 

MCT RLT-F-S 141,10 18,56 145,00 19,72 -1,00 0,33 

MCT RLT-F-M 135,22 18,08 133,57 15,45 0,53 0,60 

MCT RLT-F-L 126,90 12,43 129,64 12,61 -1,09 0,28 

MCT LAM-B-S 4,52 3,50 4,75 3,51 -0,32 0,75 

MCT LAM-B-M 7,20 3,76 7,57 3,99 -0,47 0,64 

MCT LAM-B-L 11,00 4,65 12,07 5,75 -0,95 0,35 

MCT LAM-F-S 3,22 3,03 2,75 1,71 1,24 0,22 

MCT LAM-F-M 6,53 3,38 6,11 2,66 0,77 0,45 

MCT LAM-F-L 9,46 3,66 8,14 3,31 1,97 0,06 

MCT RAM-B-S 4,35 3,18 4,50 3,14 -0,24 0,81 

MCT RAM-B-M 7,07 3,55 7,68 3,88 -0,80 0,43 

MCT RAM-B-L 10,65 4,58 10,93 4,08 -0,34 0,74 

MCT RAM-F-S 3,21 2,81 3,04 1,88 0,44 0,66 

MCT RAM-F-M 6,53 3,12 6,07 2,54 0,88 0,38 

MCT RAM-F-L 9,42 3,49 8,36 2,95 1,77 0,08 

MCT SS-B-S 97,16 18,28 96,82 19,45 0,09 0,93 

MCT SS-B-M 99,21 15,88 100,46 14,00 -0,44 0,66 

MCT SS-B-L 98,13 14,90 96,25 14,17 0,66 0,51 

MCT SS-F-S 100,44 19,94 105,07 23,73 -0,99 0,33 

MCT SS-F-M 100,18 15,20 100,00 17,14 0,05 0,96 

MCT SS-F-L 99,68 12,09 102,14 12,93 -0,96 0,34 

 

 

  

Legenda: Athles Norm 20-30 (AN 20-30); Výzkumný soubor (VS); Standard Error of Prediction 

(SEP); Weight symmetry (WS); Latency left (LLT); Latency right (RLT); Amplitude left (LAM); 

Amplitude right (RAM); Strenght symetry (SS); Dopředu (F); Dozadu (B); Malá výchylka (S); Střední 

výchylka (M); Velká výchylka (L) 
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5.3 Výsledky testu RWS 

V tomto testu hráči UF výrazně uspěli v porovnání s normou (viz Tabulka 6). 

Statisticky významně lepší byli v rychlosti přenášení těžiště v laterolaterálním směru při 

pomalé a střední rychlosti kurzoru (LR-V-S; LR-V-M). Hráči UF byli rychlejší také 

ve všech třech rychlostech kurzoru ve směru anteroposteriorním (FB-V-S; FB-V-M;  

FB-V-F). Co se týče přesnosti pohybu (Directional Control) dosahovali hráči UF lepších 

výsledků v laterolaterálním směru při pomalé a rychlé rychlosti kurzoru (LR-DC-S;  

LR-DC-F) a ve směru anteroposteriorním v rychlé rychlosti (FB-DC-F). 

 

Tabulka 6 – výsledky testu RWS, porovnání hodnot VS a AN 20-30 

test parametr 
AN 20-30 

mean 

AN 20-30 

SEP 

VS 

mean 

VS 

SD 

Welch t-

test 

P value t-

test 

RWS LR-V-S 3,11 0,36 3,29 0,31 -2,80 0,01 

RWS LR-V-M 4,69 0,50 4,92 0,54 -2,08 0,05 

RWS LR-V-F 9,49 1,32 9,95 1,42 -1,61 0,12 

RWS FB-V-S 2,19 0,31 2,47 0,29 -4,65 0,00 

RWS FB-V-M 3,23 0,37 3,65 0,31 -6,47 0,00 

RWS FB-V-F 5,88 0,97 6,75 0,87 -4,85 0,00 

RWS LR-DC-S 82,40 4,68 84,96 2,86 -4,02 0,00 

RWS LR-DC-M 86,07 4,36 86,57 3,26 -0,73 0,47 

RWS LR-DC-F 90,06 3,89 91,43 2,56 -2,44 0,02 

RWS FB-DC-S 79,33 7,71 80,00 7,63 -0,44 0,67 

RWS FB-DC-M 82,74 6,93 82,75 6,47 -0,01 0,99 

RWS FB-DC-F 86,49 6,18 88,50 4,63 -2,04 0,05 

 

  
Legenda: Athles Norm 20-30 (AN 20-30); Výzkumný soubor (VS); Standard Error of Prediction 

(SEP); Laterolaterální směr (LR); Anteroposteriorní směr (FB); Úhlová rychlost (V); Directional 

Control (DC); Malá rychlost kurzoru (S); Střední rychlost kurzoru (M); Velká rychlost kurzoru (F) 
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5.4 Výsledky testu ADT 

V testu ADT se statisticky významně liší výsledky Sway Energy Score 

u prvního naklopení „toes down“ (TDN-1) (viz Tabulka 7). Hodnota Sway Energy Score 

naměřená u hráčů UF je v tomto případě vyšší než hodnota normy, což znamená, 

že museli vynaložit větší sílu na obnovení posturální stability. Tedy dosáhli horších 

výsledků než norma. 

 

Tabulka 7 – výsledky testu ADT, porovnání hodnot VS a AN 20-30 

test parametr 
AN 20-30 

mean 

AN 20-30 

SEP 

VS 

mean 

VS 

SD 

Welch t-

test 

P value t-

test 

ADT TUP-1 75,35 17,68 77,50 15,72 -0,67 0,51 

ADT TUP-2 64,94 14,59 62,93 12,22 0,79 0,43 

ADT TUP-3 59,06 12,86 55,46 10,18 1,69 0,10 

ADT TUP-4 57,33 13,51 57,71 11,01 -0,17 0,87 

ADT TUP-5 53,61 11,44 53,71 10,11 -0,05 0,96 

ADT TDN-1 51,35 10,84 56,21 10,63 -2,26 0,03 

ADT TDN-2 43,32 9,10 47,39 12,01 -1,72 0,09 

ADT TDN-3 41,55 8,93 45,89 11,43 -1,93 0,06 

ADT TDN-4 41,23 9,30 44,79 9,38 -1,88 0,07 

ADT TDN-5 39,98 8,99 43,18 9,36 -1,70 0,10 

 

 

 

  

Legenda: Athles Norm 20-30 (AN 20-30); Výzkumný soubor (VS); Standard Error of Prediction 

(SEP); Toes up (TUP); Toes down (TDN); Číslo opakování (1-5) 
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5.5 Poloha COG v testu SOT 

Na obrázku (viz Obrázek 15) je znázorněn výskyt COG před zahájením každé 

podmínky z testu SOT. Obrázek je svislou a horizontální černou čárou rozdělen na čtyři 

kvadranty. Název každého kvadrantu je vztažen k výpadové/pivotové dolní končetině 

(výpadová vpředu, pivotová vpředu, pivotová vzadu, výpadová vzadu). Jednotlivé 

sloupečky značí výskyt těžiště v daném kvadrantu u příslušné podmínky testu  

(SOT 1 – 6). Pokud porovnáváme zatížení pivotové a výpadové dolní končetiny, 

z obrázku poměrně jasně vyplývá, že pivotová dolní končetina je zatěžována více než 

končetina výpadová. Pokud porovnáme předo-zadní zatížení, vidíme, že hráči UF stojí 

spíše více na patách. Porovnáme –li nejvyšší procentuální zastoupení výskytu COG 

v prvním a druhém kvadrantu, vidíme, že nejvyšší hodnota (18 % COG-SOT3 a COG-

SOT5) z prvního kvadrantu odpovídá nejnižší hodnotě (18 % - COG-SOT5) z druhého 

kvadrantu. Největší rozdíl v zatížení výpadové a pivotové DK byl naměřen v SOT2 

a SOT6. Pokud porovnáme nejvyšší procentuální hodnotu čtvrtého kvadrantu  

(32% COG-SOT1 a COG-SOT4) s hodnotami ze třetího kvadrantu vidíme, že 32% je 

druhý nejnižší výsledek výskytu COG a to konkrétně v podmínce SOT6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Obrázek 15 – výskyt COG v jednotlivých podmínkách SOT 
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6 Diskuse 

V dohledatelné literatuře jsou k dispozici hlavně studie zabývající 

se problematikou zranění v UF či biomechanikou hodů diskem. Stabilitou hráčů UF 

se alespoň z části zabývá Kuchta (2020) a dále pak ve své práci hodnotí stabilitu hráčů 

UF Juranová (2019), tato práce však neporovnává naměřené hodnoty stability hráčů UF 

s jakoukoli referenční hodnotou či kontrolní skupinou. Kuchta (2020) použil Y balance 

test pro hodnocení rozdílu stability mezi skupinou hráčů, kteří prodělali v uplynulých 

šesti měsících zranění DK a skupinou hráčů bez zranění. Nekladl si však za cíl 

hodnocení úrovně stabilizačních schopností hráčů UF. Juranová (2019) se zaměřovala 

na hodnocení stability hráčů UF pomocí přístroje Imoove 300 a porovnávala výsledky 

jednotlivých testovacích podmínek mezi sebou. (Juranová 2019) 

Tato diplomová práce je první studií, která porovnává stabilizační schopnosti 

hráčů UF s normovanými hodnotami pro sportující populaci. Využití normy AN 20-30 

zlepšuje možnosti objektivního hodnocení stability a do budoucna umožňuje lepší 

porovnávání jednotlivých sportů vůči sobě. 
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6.1 Diskuse k výzkumné otázce č.1 

Jak se projeví pivotování, často opakovaný technicky náročný pohybový prvek, na 

kterém je do značné míry založena technická stránka hry, ve schopnostech přenášet 

COP při testech dynamické posturální stability (LOS a RWS)? 

Testovací protokoly LOS a RWS byly vybrány pro sledování dynamické 

posturální stability hráčů UF zejména proto, že hodnotí schopnost přenášení těžiště.  

Ať už se jedná o vychylování těžiště v rámci BOS, anebo přenášení váhy mezi DKK. 

Právě v těchto dvou testech, které hodnotí dynamickou posturální stabilitu dosahovali 

hráči UF nejčastěji významně lepších výsledků než AN 20-30. Podrobněji jsou tyto 

výsledky diskutovány v kapitole 6.4 Diskuse k hypotéze H1.  

Tato práce si nekladla za cíl vysledovat korelaci či kauzalitu jednotlivých 

parametrů. Nicméně by bylo do budoucna zajímavé ozřejmit alespoň korelaci lepších 

výsledků než AN 20-30 s dobou aktivní hráčské kariéry či hráčskou úrovní. VS v této 

studii byl záměrně vybrán tak, aby jej tvořil vzorek nejlepších hráčů UF v ČR. Vyvstává 

však otázka, zda se liší stabilizační schopnosti hráčů začátečníků a hráčů reprezentantů, 

kteří tvořili VS v této práci. Tato práce může sloužit jako první základ pro další studie 

zabývající se stabilizačními schopnostmi hráčů UF. Ať už v porovnání schopností  

hráčů UF se sportovci z jiných sportů, anebo sledovat vliv UF na hráče, jak je popsáno 

výše v tomto odstavci. Dále se díky AN 20-30 nabízí možnost sledovat sportovně 

specifické odchylky ve stabilizačních schopnostech sportovců. 
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6.2 Diskuse k výzkumné otázce č.2 

Jakým způsobem a ve kterých parametrech se liší naměřené hodnoty hráčů UF 

a AN 20-30 v rámci měření dynamické posturální stability? 

Ve čtyřech ze sedmi testů NeuroCom Smart EquiTest System byly v alespoň 

jednom parametru statisticky významně rozdílné výsledky mezi VS a AN 20-30.  

Jsou to tyto testy: LOS, MCT, RWS a ADT. Ne vždy však statisticky významný rozdíl 

ve výsledcích znamená lepší výsledek VS. V testech MCT a ADT byly významně 

odlišné výsledky naměřené u hráčů UF horší než norma. Konkrétně se jednalo 

o parametry „latency“ u testu MCT a „toes down“ u testu ADT. U testu ADT měli hráči 

UF vyšší Sway Energy Score u prvního naklopení „toes down“, vynakládali tedy v při 

první výchylce větší energii na kompenzaci této výchylky a udržení rovnováhy. 

V ostatních měřeních protokolu ADT se hráči UF od normy AN 20-30 nelišili. 

Výsledky testu MCT jsou podrobněji diskutovány v kapitole 6.5Diskuse k hypotéze H2 

a výsledky testů RWS a LOS v kapitole 6.4 Diskuse k hypotéze H1. 
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6.3 Diskuse k výzkumné otázce č.3 

Má pivotování vliv na odlišné výsledky mezi dolními končetinami v testu MCT a SOT? 

Tyto dva testy byly vybrány pro sledování rozdílu mezi DKK kvůli tomu,  

že po celou dobu testů stáli probandi na extendovaných dolních končetinách a obě dolní 

končetiny byly po celou dobu testů zatíženy v celé ploše. 

V testu MCT byly měřeny dva parametry zvlášť pro PDK a zvlášť pro LDK – 

„latency“ a „amplitude“. Rozložení váhy bylo hodnoceno v parametru „weight 

symmetry“ a symetrie silové odpovědi v parametru „strength symmetry“.  

Jak je popsáno níže v kapitole 6.5 Diskuse k hypotéze H2, nenašel se žádný statisticky 

významný rozdíl mezi LDK a PDK v parametrech „latency“ a „amplitude“. Průměrný 

výsledek parametru „weight symmetry“ ve všech měřených translačních výchylkách byl 

ve prospěch LDK. Jinými slovy, hráči průměrně zatěžovali více LDK, která je zároveň 

pro většinu měřených hráčů (praváků) pivotovou nohou (n(VS) = 28, z toho 

n(VS praváci) = 23). To však nelze říct o parametru „strength symmetry“ kde v translaci 

dozadu vyšla lehká asymetrie ve prospěch LDK při malé a velké výchylce (SS-B-S = 

96,82; SS-B-L = 96,25), zatímco při středním vychýlení (SS-B-M = 100,46) byla 

průměrná hodnota silové odpovědi přibližně symetrická. V translacích dopředu pak 

vychází při malé a velké výchylce (SS-F-S = 105,07; SS-F-L = 102,14) lehká asymetrie 

ve prospěch PDK a ve středním vychýlení (SS-F-M = 100,00) vyšla průměrná hodnota 

naprosto symetricky.  

Výskyt COP v testu SOT (viz Obrázek 15), ze kterého je patrná asymetrie 

rozložení váhy ve prospěch pivotové DK v testu SOT odpovídá trendu, který byl 

pozorován i v testu MCT v parametru „weight symmetry“.  

Lze tedy říci, že byla pozorována tendence více zatěžovat pivotovou dolní 

končetinu. Tento jev však nebyl dále statisticky vyhodnocen. 
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6.4 Diskuse k hypotéze H1 

H1: Hráči UF budou dosahovat statisticky významně lepších výsledků oproti 

normě (AN 20-30) alespoň v jednom parametru každého z testů (RWS a LOS) 

hodnotících dynamickou posturální stabilitu. 

Ve čtyřech ze sedmi testů NeuroCom Smart EquiTest System byly v alespoň 

jednom parametru statisticky významně rozdílné výsledky mezi VS a AN 20-30.  

Jsou to tyto testy: LOS, MCT, RWS a ADT. V obou testech, které hodnotily 

dynamickou posturální stabilitu (LOS a RWS) dosahovali hráči UF statisticky 

významně lepších výsledků. Obzvlášť v testu RWS byli hráči UF velice úspěšní. Ve 2/3 

parametrů tohoto testu byli hráči UF lepší než AN 20-30. Konkrétně byli hráči lepší 

v rychlosti přenášení váhy laterolaterálně (LR) při malé a střední rychlosti  

kurzoru (p(LR-V-S) = 0,01; p(LR-V-M) = 0,05) a ve všech třech rychlostech  

kurzoru v anteroposteriorním směru (FB) (p(FB-V-S) = 0,00; p(FB-V-M) = 0,00;  

p(FB-V-F) = 0,00). Ve směrové kontrole byli hráči UF významně lepší laterolaterálním 

směru při malé a velké rychlosti kurzoru (p(LR-DC-S) = 0,00; p(LR-DC-F) = 0,02) 

a v anteroposteriorním směru při velké rychlosti kurzoru (p(FB-DC-F) = 0,05) 

Druhým testem dynamické posturální stability, ve kterém hráči dosahovali 

významně lepších výsledků, než AN 20-30 je LOS. V tomto testu byli hráči úspěšnější 

v parametrech RT (p(RT-F) = 0,01; p(RT-RF) = 0,00; p(RT-LF) = 0,04;  

p(RT-L) = 0,01), MVL (p(MVL-L) = 0,04; p(MVL-LF) = 0,02),  

MXE (p(MXE-RF)= 0,05; p(MXE-R) = 0,00; p(MXE-RB) = 0,00; p(MXE-B) = 0,00; 

p(MXE-LB) = 0,00; p(MXE-L) = 0,00) a EPE (p(EPE-RF) = 0,02; p(EPE-R) = 0,01; 

p(EPE-RB) = 0,00; p(EPE-B) = 0,00; p(EPE-LB) = 0,00; p(EPE-L) = 0,00)  

Je ovšem překvapivé, že v testu LOS v parametru DCL (p(DCL-LF) = 0,00) ve směru 

dopředu doleva jsou hráči UF horší než norma. Tento trend horší směrové kontroly 

u sportovců však popisuje také Živcová (2020) u basketbalistů. Živcová (2020) však ve 

své práci použila kontrolní skupinu vybranou ze studentů Fakulty tělesné výchovy 

a sportu (Vomáčková et al. 2020) (n=50), se kterou porovnávala výsledky výzkumné 

skupiny basketbalistů (n=24). Basketbalisté podobně jako hráči UF pivotují, mění 

rychle směr v rámci hry a ve hře je velice důležitá precizní práce s náčiním.  
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Je také možné, že kvůli touze dosáhnout krajního bodu co nejrychleji byl pohyb 

méně precizní a koordinovaný a soutěživost hráčů tak negativně ovlivnila jejich 

směrovou kontrolu. Tato teorie by mohla být podpořena rychlým reakčním časem (RT) 

hráčů UF. Právě RT na pokyn k výchylce těžiště je u VS v polovině směrů významně 

rychlejší než norma. Lepší reakční čas, jak je popsáno výše, mají hráči UF právě 

ve směru dopředu, doleva-dopředu, doprava-dopředu, doleva a doprava. Tyto směry 

se shodují s výsečí prostoru ve, ve které hráč při hře pivotuje a je zvyklý do ní 

dynamicky a rychle přenášet své těžiště.  

Co se týče výchylky těžiště (MXE a EPE), v té jsou hráči UF také významně 

lepší. Je to právě velký rozsah výchylky těžiště, který hráč využívá nejvíce při odhodu 

diskem v rámci pivotování. Než hráč ve hře odhodí disk většinou udělá několik pivotů, 

aby si připravil výhodnou pozici pro hod diskem. Právě pivotováním – rychlým 

přenášením váhy – mezi dolními končetinami, hráč s diskem rozpohybovává svého 

obránce a získává prostor pro hod diskem. Schopnost efektivního přenášení váhy 

se prokázala právě v testu RWS, ve kterém byli hráči významně úspěšnější než norma 

v obou sledovaných parametrech.  

Tyto výsledky se shodují s předpokladem, že hráči UF budou úspěšní v testech 

hodnotících dynamickou posturální stabilitu a zároveň lze říci, že hypotéza H1 je 

potvrzena. 
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6.5 Diskuse k hypotéze H2 

H2: V testu MCT v parametrech „latency“ a „amplitude“ bude alespoň 

v jednom z testovaných translačních pohybů statisticky signifikantní rozdíl mezi 

pivotovou a výpadovou dolní končetinou. 

Výsledek porovnání parametru „latency“ mezi VS a AN 20-30 u LDK ve všech 

třech velikostech výchylky ve směru dozadu (p(LLT-B-S) = 0,01; p(LLT-B-M) = 0,01; 

p(LLT-B-L) = 0,01) a při malé a střední výchylce ve směru dozadu u PDK  

(p(RLT-B-S) = 0,01; p(RLT-B-M) = 0,00) je poněkud překvapivý. Výsledek ukazuje, 

že hráči UF měli delší dobu odezvy než AN 20-30 u levé dolní končetiny, která je pro 

většinu měřených hráčů pivotovou DK, ve všech třech velikostech výchylky dozadu  

a u pravé dolní končetiny v malé a střední výchylce dozadu. Na tomto místě je však 

vhodné zmínit, že během měření testu MCT nastaly minimálně u poloviny měřených 

hráčů technické potíže, a právě parametr „latency“ musel být opakovaně přeměřován. 

Z tohoto důvodu je možné, že výsledky nemusejí být vypovídající a bylo by vhodné test 

případně v budoucnu opakovat pro potvrzení či vyvrácení tohoto fenoménu. 

Nicméně z porovnání parametrů „latency“ a „amplitude“ testu MCT mezi 

výpadovou a pivotovou DK nevyšel žádný statisticky signifikantní výsledek. Proto je 

hypotéza H2 zamítnuta.  
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6.6 Diskuse k limitům práce 

Tato studie je již několikátou v řadě prací, které vznikly pod záštitou katedry 

kineziologie UK FTVS. Díky vzájemnému předávání zkušeností mezi kolegy a již 

etablovanému a jednotně zpracovanému systému měření probandů a zpracovávání 

a vyhodnocování dat bylo možné vyvarovat se chyb typických pro pilotní studie jako 

jsou například nedostatky v metodickém postupu během testování a nejednotná 

instruktáž ze strany vyšetřujícího.  

Objektivitou, validitou a reliabilitou, měření dynamické posturální stability 

přístrojem NeuroCom Smart EquiTest System, který byl použit v této studii, se 

zabývalo již několik autorů. Například Pickerill a Harter (2011) testovali ve své práci 

validitu a reliabilitu testovacího protokolu LOS, který je jedním ze sedmi základních 

testovacích protokolů, tento přístroj dynamické počítačové posturografie nabízí.  

Jejich studie prokazuje vysokou spolehlivost měření na tomto přístroji, ale poukazuje 

však na jeden podstatný limit studií, které se zabývají zkoumáním posturální stability. 

Dokud nebude existovat standardizovaný posturograf, který by soužil jako „zlatý 

standard“ pro hodnocení posturální stability, nebude možné vzájemně porovnávat 

výsledky jednotlivých studií, které používají různé přístroje pro hodnocení posturální 

stability. Každý přístroj – dynamický počítačový posturograf totiž poskytuje unikátní 

data. Do budoucna je tedy potřebné standardizovat a určit jednu metodu měření 

posturální stability jako „zlatý standard“. (Pickerill a Harter 2011)  

Vysokou reliabilitu pro testovací protokoly MCT, LOS a SOT uvádí i studie, 

kterou publikovali Harro a kol. (2016). Tito autoři testovali test-retest reliabilitu a 

validitu u zdravých dospělých jedinců. Pro parametr Composite Equilibrium Score 

testovacího protokolu SOT byl stanoven „intraclass correlation coefficient“ (ICC) = 

0,90, v parametru Vestibular ratio byl stanoven ICC = 0,71. Pro testovací protokol MCT 

v parametru Latency byl stanoven ICC = 0,85 a pro testovací protokol LOS v parametru 

EPE byl stanoveno ICC = 0,77.(Harro a Garascia 2019)  
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Další studie zabývající se validitou a reliabilitou měření na přístroji NeuroCom 

Smart EquiTest System testovala také testovací protokoly MCT, LOS a SOT, avšak u 

pacientů s Parkinsonovou nemocí. V této studii byl pro parametr Composite 

Equilibrium Score testovacího protokolu SOT stanoven rovněž ICC = 0,90, v parametru 

Vestibular ratio byl stanoven ICC = 0,80. Pro testovací protokol LOS v parametru EPE 

byl stanoveno ICC = 0,87. Pro testovací protokol MCT v parametrech Latency a 

Amplitude byl stanoven ICC = 0,92. (Harro et al. 2016) Autoři také uvádějí standardní 

chyby měření pro COMP (4,2 %), VES (0,1) u testovacího protokolu SOT,  

u testovacího protokolu LOS v parametru EPE (5 %) u testovacího protokolu MCT 

v parametrech RT (0,17 s), Latency (2,7 ms) a Amplitude (1 °/s) (Harro et al. 2016).  

V jiné studii byla test-retest reliabilita ICC pro Equilibrium Score testovacího 

protokolu SOT u podmínek 1–4 a 6 stanovena v rozmezí 0,67– 0,90. V parametrech 

Strategy score a Composite score byla u všech šesti podmínek prokázaná vysoká 

reliabilita (> 0,75) koeficientů. (Jayakaran et al. 2011)  

Jiný kolektiv autorů stanovil test-retest reliabilitu pro všech šest podmínek SOT. 

Toto jsou koeficienty reliability pro jednotlivé podmínky: COND1 = 0,81;  

COND2 = 0,84; COND3 = 0,72; COND4 = 0,90; COND5 = 0,93 a COND6 = 0,87 

(Tsang et al. 2004). Další autoři stanovili test-retest reliabilitu v rámci dvou měření 

taktéž pro testovací protokol LOS. Pro parametr RT je ICC(1) = 0,62 a ICC(2) = 0,88. 

Pro parametr MVL je ICC(1) = 0,92 a ICC(2) = 0,95 a pro parametr DCL je ICC(1) = 

0,92 a ICC(2) = 0,93. Pro parametr MXE je ICC(1) = 0,89 a ICC(2) = 0,94  

a pro parametr EPE je ICC(1) = 0,77 a ICC(2) = 0,76). (Lininger et al. 2018) 

Lze tedy usuzovat o vysoké objektivitě měření pomocí přístroje NeuroCom 

Smart EquiTest System. Je ovšem také nutné zmínit v této souvislosti lidský faktor,  

a to zejména během opakovaného měření, kde mimo jiné hraje roli schopnost 

motorického učení. (Karšayová 2019) 
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Aby byl výzkumný soubor homogenní, byl výběr probandů záměrně empirický 

a probandi museli splňovat předem stanovená výše popsaná kritéria. 

I když se VS (n = 28) a AN 20-30 (n = 245) liší počtem naměřených jedinců, 

demografická data obou skupin jsou velice podobná. Byť byl VS tvořen skupinou 

vybraných hráčů UF z ČR reprezentační úrovně, nejedná se o vzorek dostatečně 

zastupující průměrného hráče UF u nás ani ve světě, a proto nelze vztáhnout výsledky 

studie obecně na všechny hráče UF.  

Výsledky naměřené v rámci této studie stability hráčů UF a publikované v této 

práci byli také bezpochyby ovlivněny celosvětovou pandemií onemocnění COVID-19, 

které pozastavilo veškeré sportovní aktivity po celou dobu zimní sezóny, ve které 

probíhalo měření probandů VS. Pandemie COVID-19 rovněž do značné míry ovlivnila i 

sezónu v létě 2020, jelikož byly některé soutěžní turnaje zrušeny již hned po začátku 

propuknutí pandemie a odloženy na náhradní termíny. Pandemie COVID-19 jistě 

neměla vliv jenom na fyzickou kondici hráčů, ale i na celkové psycho-sociální 

nastavení. Kromě celé situace způsobené pandemií COVID-19 bylo měření jistě do 

určité míry ovlivňováno běžnými vlivy, které se uvádějí ve studiích tohoto typu, jako 

jsou: cirkadiální rytmy, hodina samotného měření, celková či momentální únava, míra 

stresu, spánková deprivace či pocity hladu.  
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7 Závěr 

V této diplomové práci, která se zabývá hodnocením dynamické i statické 

posturální stability hráčů UF, byli stabilizační schopnosti hráčů UF porovnány  

s AN 20-30 (normovanými hodnotami pro sportující populaci). Jedná se o první studii, 

která využívá tuto normu. Využití AN 20-30 zlepšuje možnosti objektivního hodnocení 

stability a do budoucna umožňuje lepší porovnávání jednotlivých sportů vůči sobě. 

Byl stanoven hlavní cíl práce: objektivní změření a zhodnocení dynamické 

posturální stability záměrně vybrané skupiny hráčů UF. Posturální stabilita výzkumného 

souboru probandů byla měřena jednorázově pomocí počítačové dynamické 

posturografie NeuroCom Smart EquiTest System. Následně byla naměřená data 

statisticky zpracována a pomocí Welchova t – testu porovnána s AN 20-30.  

Statisticky významné rozdíly v naměřených hodnotách byly nalezeny v těchto 

testovacích protokolech: LOS, MCT, RWS a ADT. Ne vždy se však jednalo o lepší 

výsledek pro VS. Hráči UF byli významně úspěšnější v parametrech EPE, MXE, RT 

a MVL protokolu LOS a v obou testovaných směrech (LR i FB) protokolu RWS. 

Horších výsledků než norma dosáhli hráči UF v parametru „toes down“ protokolu ADT, 

v parametru Latency protokolu MCT a v parametru DCL protokolu LOS.  

Dílčím cílem práce bylo popsat výsledky měření posturální stability vzhledem 

k pivotování. Tento charakteristický pohyb využívají hráči UF pro získání vhodné 

pozice pro hod diskem, přihrávku spoluhráči, během hry. Rozdíl mezi DKK byl 

hodnocen u protokolu MTC parametrech Amplitude a Latency. Rozdíl v době odezvy 

(Latency) a účinnosti (Amplitude) však nebyl potvrzen. Data byla testována pomocí  

t-testu. Dále je v práci popsán rozdíl v zatížení DKK ve prospěch LDK, který se 

vyskytnul jak při měření testu MCT (WS), tak při sledování polohy COG v rámci 

jednotlivých podmínek SOT. 

V návaznosti na tuto práci by bylo zajímavé ozřejmit korelaci lepších výsledků 

než AN 20-30 s dobou aktivní hráčské kariéry či hráčskou úrovní. VS v této studii byl 

záměrně vybrán tak, aby jej tvořil vzorek nejlepších hráčů UF v ČR. V této souvislosti 

se nabízí otázka, zda se liší stabilizační schopnosti hráčů začátečníků a hráčů 

reprezentantů, kteří tvořili VS v této práci.  
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Tato práce je pilotní studií tohoto tématu a může být prvním základem pro další 

studie zabývající se stabilizačními schopnostmi hráčů UF.  

Díky využití AN 20-30 jako referenční hodnoty pro porovnání stabilizačních 

schopností hráčů UF lze výsledky následně porovnávat s výsledky jiných studií, které 

budou prováděny na přístroji NeuroCom Smart EquiTest System a budou rovněž 

používat tuto normu (AN 20-30). Velká výhoda využití AN 20-30 je také možnost 

sledovat sportovně specifické odchylky ve stabilizačních schopnostech sportovců 

z různých sportů. 
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Příloha 4 – výsledky testu SOT 

set of 

variables 

designati

on 

AN 20-30 
mean 

AN 20-30 
SEP 

VS 

mean 

VS 

SD 

Welch t-

test 

Pvalue t-

test 

SOT EQL-1 94,03 2,61 93,63 2,60 0,77 0,45 

SOT EQL-2 92,67 2,48 92,05 2,86 1,10 0,28 

SOT EQL-3 91,53 3,07 91,12 3,24 0,64 0,53 

SOT EQL-4 85,34 5,78 85,70 5,85 -0,31 0,76 

SOT EQL-5 69,46 7,05 67,08 7,99 1,51 0,14 

SOT EQL-6 69,19 8,61 67,75 7,78 0,92 0,36 

SOT STRA-1 96,04 2,48 95,44 1,44 1,90 0,06 

SOT STRA-2 95,67 2,10 95,20 1,67 1,37 0,18 

SOT STRA-3 94,82 2,61 93,74 3,05 1,80 0,08 

SOT STRA-4 90,13 3,48 90,43 2,45 -0,58 0,56 

SOT STRA-5 81,89 5,27 80,99 4,53 0,98 0,33 

SOT STRA-6 83,60 5,39 81,99 7,33 1,13 0,27 

SOT 
RAT-

SOM 
0,99 0,03 

0,98 0,03 
0,39 0,70 

SOT RAT-VIS 0,91 0,07 0,92 0,07 -0,64 0,52 

SOT 
RAT-

VEST 
0,74 0,09 

0,72 0,09 
1,18 0,25 

 

 
Příloha 5 – výsledky testu WBS 

set of 

variables 

designati

on 

AN 20-30 

mean 

AN 20-30 
SEP 

VS 

mean 

VS 

SD 

Welch t-

test 

Pvalue t-

test 

WBS LWBS-0 51,02 3,54 51,68 2,87 -1,11 0,28 

WBS RWBS-0 48,98 3,54 48,32 2,87 1,11 0,28 

WBS 
LWBS-

30 
49,96 3,54 

50,89 4,13 
-1,13 0,27 

WBS 
RWBS-

30 
50,04 3,54 

49,11 4,13 
1,13 0,27 

WBS 
LWBS-

60 
50,41 3,54 

50,46 2,80 
-0,08 0,93 

WBS 
RWBS-

60 
49,59 3,54 

49,54 2,80 
0,08 0,93 

WBS 
LWBS-

90 
50,27 3,54 

49,79 3,82 
0,63 0,53 

WBS 
RWBS-

90 
49,73 3,54 

50,21 3,82 
-0,63 0,53 

 
Příloha 6 – výsledky testu UNI 

set of 

variables 

designati

on 

AN 20-30 
mean 

AN 20-30 

SEP 

VS 

mean 
VS SD 

Welch t-

test 

Pvalue t-

test 

UNI LSV-EO 0,55 0,13 0,57 0,11 -0,70 0,49 

UNI LSV-EC 1,42 0,29 1,44 0,23 -0,33 0,74 

UNI RSV-EO 0,58 0,13 0,74 0,76 -1,07 0,29 

UNI RSV-EC 1,47 0,32 1,48 0,20 -0,27 0,79 
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