
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. 
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