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Abstrakt
Název:
Zhodnocení efektu kruhového tréninku s využitím labilních ploch na posturální stabilitu
u běžné populace
Cíle:
Hlavním cílem této práce je zhodnotit efekt kruhového tréninku s využitím labilních
ploch na statickou a dynamickou posturální stabilitu u běžné populace.
Metody:
Tato práce je zařazena mezi kvantitativní experimentální studie. Výzkum probíhal od
června 2021 do ledna 2022. Výzkumu se zúčastnilo 40 probandů běžné populace.
Probandi byli náhodně rozděleni do dvou skupin po dvaceti. Intervenční skupina cvičila
po dobu 2 měsíců s labilními plochami během kruhových tréninku, kontrolní skupina
cvičila kruhové tréninky bez jakýchkoliv labilních ploch. Pro vyšetření dynamické a
statické posturální stability byly využity funkční testy: Star Excursion Balance test,
Unipedal Stance test, Timed Up and Go test, Sit to Stand test a Functional Reach test.
Tyto testy byly využity před a po dané intervenci. U obou dvou skupin byly využity tyto
statistické metody: Shapiro – Wilkův test, párový T – test, Mann – Whitney U test.
Hladina statistické významnosti byla stanovena pomocí α = 0,05. Pomocí Cohenova d
byla vypočítána klinická významnost.
Výsledky:
Výsledky studie prokázaly, že labilních plochy mají určitý vliv na posturální stabilitu.
Rozdíl s velkou klinickou a statistickou významností byl zjištěn u Star Excursion Balance
testu, Unipedal Stance testu, Timed Up and Go testu a Sit to Stand testu. U posledního
Functional Reach testu nebyla zjištěna statistická významnost, klinická však ano.
Klíčová slova:
posturální stabilita, postura, labilní plochy, kruhový trénink, běžná populace, Star
Excursion Balance test, Unipedal Stance test, Timed Up and Go test, Sit to Stand test,
Functional reach test

Abstract
Title:
Evaluation of the effect of circuit training with the use of labile surfaces on the postural
stability in the general population
Objectives:
The main aim of this diploma thesis is to evaluate the effectiveness of circuit training
using unstable surfaces on the static and dynamic postural stability in the general
population.
Methods:
This study is among quantitative experimental studies. The research was done from June
2021 to January 2022. The research involved 40 probands of the general population. The
probands were randomly divided into two groups of twenty. The intervention group
practiced during circuit traings for 2 months with unstable surfaces, the control group
practiced circular training without any unstable surfaces. Dynamic and static postural
stability was measured by functional tests: Star Excursion Balance test, Unipedal Stance
test, Timed Up and Go test, Sit to Stand test and Functional Reach test. These tests were
used before and after the intervention. The following statistical methods were used in
both of their groups: Shapiro-Wilk test, paired T-test, Mann-Whitney U test. The level of
statistical significance was determined using α = 0.05. Clinical significance was
calculated by using Cohen's d.
Results:
The results of the study showed that unstable surfaces have some effect on postural
stability. The difference with great clinical and statistical significance was found in the
Star Excursion Balance test, Unipedal Stance test, Timed Up and Go test and Sit to Stand
test. No statistical significance was found for the last Functional Reach test, but there was
a clinical significance.
Key words:
Postural stability, posture, lable surfaces, circuit training, general population, Star
Excursion Balance test, Unipedal Stance test, Timed Up and Go test, Sit to Stand test,
Functional reach test
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spina iliaca anterior superior
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senzomotorická stimulace
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takzvaný
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VP
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1 Úvod
Kruhovému tréninku se věnuji již šest let. Ať již z pozice trenéra, či z pozice cvičence.
Ráda sleduji různorodost cvičení a využití rozmanitých cviků. V posledních letech jsem začala
kruhový trénink z pozice trenérky propojovat i s oblastí fyzioterapie a věnovat se cvičení také
po zdravotní stránce. Velmi mě zaujalo téma posturální stability a začala jsem pátrat, jak by se
posturální stabilita cvičenců mohla zlepšovat právě v rámci kruhových tréninků. S tím souvisí
i myšlenka cvičení na labilních plochách a vliv tohoto cvičení na posturální stabilitu. Toto téma
se navíc zatím v žádných jiných dostupných pracích neobjevilo.
Kruhový trénink je ze zdravotního pohledu vcelku ideální aktivitou. Nedochází při něm
k žádnému jednostrannému přetěžování a případným následným svalovým dysbalancím.
Kruhový trénink se snaží tělo naopak brát jako komplexní jednotku, v jejímž rámci jsou
všechny svalové skupiny zatěžovány rovnoměrně. Tento trénink klade velké nároky na „core“,
tedy takzvaný střed těla a trup. Dále například také na kardiovaskulární systém, také na
motorické schopnosti. Cvičení mohou být zaměřená na vytrvalost, ale také na silovou stránku
cvičence. Na konci cvičební jednotky je vždy rovněž brán zřetel na kompenzační cvičení, která
jsou stále v dnešní době velmi podceňována a zanedbávána. Ze zmíněných důvodů je důležitá
právě posturální stabilita cvičence, která tělo chrání před samotným zraněním a zpevňuje ho.
Důležitá je dobře zvládnutá technika, optimální zapojení jednotlivých svalových kinematických
řetězců a zároveň i správně využité biomechanické pohybové vzory. Posturální stabilita je
neoddělitelnou součástí každé osoby. Podílí se na pohybu, aby proběhl tak, jak by měl a provází
člověka při každém provedeném pohybu, slouží také při prevenci pádů za správného řízení.
V této práci se zabývám tématem jak statické, tak dynamické posturální stability u běžné
populace. Otázkou zde je, zda využití labilních ploch během kruhového tréninku bude mít vliv
na tyto dvě složky posturální stability. V této diplomové práci se budu věnovat také přiblížení
zmíněného sportu veřejnosti a možnosti využití labilních ploch. V první části stručně vysvětlím
samotné pojmy a rozdělení posturální stability, historii a důležité pojmy kruhového tréninku,
základní terminologii a pohled z fyzioterapeutického hlediska. Také uvedu poznatky
z dostupných předchozích výzkumů a studií zkoumajících posturální stabilitu a případný vliv
labilních ploch na ní. V druhé polovině představím samotný výzkum, v jehož rámci jsou
porovnávány dvě skupiny cvičící kruhový trénink – jedna za využití labilních ploch, druhá
nikoliv. Posléze porovnám výsledky měření těchto dvou skupin a zjistím, do jaké míry ovlivnilo
tyto výsledky cvičení na labilních plochách.
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2 Teoretická východiska
V této pasáži diplomové práce jsou popisovány teoretické podklady, jež jsou následným
východiskem pro zpracování výzkumné části. Pro teoretickou část jsou použity literární zdroje
(zejména knihy, odborné články v časopisech atd.), jež jsou řádně odcitovány dle normy ISO
690 v kapitole nacházející se na konci práce pod názvem „Referenční seznam“.

2.1 Aktuální stav sledované problematiky

Kruhový trénink je možné zacílit k ovlivnění řady aspektů, jako je ovlivnění síly,
výbušnosti, vytrvalosti, ale i flexibility a rozsahu pohybu a mnohých dalších proměnných.
K této problematice, a také k doložení efektu různých možných forem kruhového tréninku,
existuje poměrně velké množství studií. Například studie dle Taskina (2009) uvádí, že kruhový
trénink má statistický význam pro kardiovaskulární systém a jeho efekt pro zlepšení a navýšení
svalové síly je nezanedbatelný. Měl by být aplikován u sportovců v přípravě tréninku. Studie
uvádí, že tento typ tréninku má jistý vliv na agilitu sprintu a anaerobní vytrvalost. V námi
dostupné literatuře nalézáme rovněž řadu studií, ve kterých se objevuje využití labilních ploch
v rámci kruhového tréninku. Ve studii dle Cerraha (2016) byly během kruhového tréninku
využity u intervenční skupiny balanční metody, které byly statisticky významné pro hráče
fotbalu. U intervenční skupiny byly zjištěny lepší rovnovážné schopnosti v kombinaci s lepší
prací s míčem. Dále nalézáme rovněž studie, ve kterých je uvedeno využití kruhového tréninku
k ovlivnění tzv. „core“. Jde o studii Granachera et al. (2014), kde je prokázáno, že sestavený
silový trénink v rámci kruhového tréninku je prospěšný pro „jádro“ těla, a to taktéž za využití
nestabilních ploch. Například studie dle Romero-Arenase et al. (2013) prokazuje, že kruhový
trénink je účinný u rovnovážných reakcí napříč všemi věkovými kategoriemi. Avšak studie,
které se konkrétně zabývají kruhovým tréninkem se zřetelem na celkovou stabilitu těla,
nalézáme velmi ojediněle. Jestliže takové studie již existují, tak nejsou cíleny k běžné populaci,
ale většinou ke starším osobám, či osobám specializujícím se na konkrétní vrcholové sporty
(Alcaraz et al., 2008; Buch et al., 2017; Falk Neto & Kennedy, 2019; Freitas et al., 2016).
Vzhledem k výše uvedenému je tato diplomová práce cílena právě k rozšíření znalostí v dané
tématice. Jejím hlavním cílem je ověřit efektivnější možnosti kruhového tréninku se zaměřením
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na celkovou stabilitu těla, a to jak statickou, tak dynamickou. Práce je výjimečná tím, že se
soustředí na využití u běžné populace, nikoli pouze u určitých skupin.
Následující kapitoly teoretických východisek jsou věnovány posturální stabilitě,
možnosti jejího testování nebo například metodám, které ji mohou ovlivnit. Dále se práce
věnuje stabilizačnímu systému a posléze, na konci teoretických východisek, se v obsáhlé
kapitole věnuje konkrétně kruhovému tréninku.

2.2 Posturální stabilita
„Posturální stabilita je schopnost zajistit vzpřímené držení těla a reagovat na změny
zevních i vnitřních sil tak, aby nedošlo k nezamýšlenému a nebo neřízenému pádu“ (Vařeka,
2002)
Posturální stabilita neboli postura je popisována jako aktivní držení těla jedince
v jakýchkoli polohách proti gravitačním silám. Jedná se o schopnost člověka zajistit vzpřímené
držení těla, a to v závislosti na vnitřních i vnějších silách, tak aby nedošlo k pádu. Jakýkoliv
pohyb, který je cílený, předchází nastavení stabilní postury. Právě toto nastavení je nazýváno
atitudou (Vařeka, 2002; Rokyta, 2016).
Na vzpřímeném držení těla se podílejí tři složky. Složka řídící je tvořena centrálním
nervovým systémem. Druhou složkou je výkonná část, ta je tvořena samotným pohybovým
systémem. A poslední složkou je složka senzorická. Jedinec vnímá polohu těla ve vztahu
k okolnímu prostředí a gravitaci díky senzorické složce, tato složka se skládá ze zrakového,
vestibulárního a proprioceptivního neboli somatosenzorického systému. Tyto funkční složky
umožňují následnou adekvátní svalovou odpověď (Rokyta, 2016).
Posturální stabilita (dále uváděno už jen jako PS) je tedy dynamické a aktivní udržování
těla v poloze statické. Pojmu posturální stabilizace tedy rozumíme jako souhrnu aktivních
procesů, které jsou konané k dosažení PS. Tyto zmíněné aktivní svalové procesy jednotlivě
nastavují segmenty těla do určitého postavení tak, aby docházelo k co nejvíce ekonomickému
využití energie potřebné pro udržení stabilní postury. Pro udržování PS v poloze statické musí
vektor tíhové síly působící na těžiště těla jedince směřovat do oblasti opěrné báze. Při
případném vychýlení těžiště těla mimo opěrnou bázi logicky dochází k pádu. Abychom předešli
pádu, tak se musí projevit značná aktivita svalová, která udrží vzpřímenou posturu (Kolář, 2009;
Bizovská et al., 2017).
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Obrázek č. 1: Strategie pevné oporné báze (Panchea, 2015)

2.2.1 Řídící složky posturální stability
Stabilita těla je ovlivňována nejrůznějšími podmínkami. V prvé řadě jsou to podmínky
biologické, mezi něž se řadí například výška těla, páka tělesné části, nebo také postavení nohou.
Dále jsou to fyziologické podmínky, kam můžeme zařadit kupříkladu úroveň vědomí a únavu.
A poslední podmínku představuje životní prostředí, tedy různé vnější vlivy, jako je například
množství světla. K dalším důležitým faktorům, které ovlivňují stabilitu jedince, patří rovněž
úroveň získaných dovedností nebo úroveň motorických dovedností (tím je myšlen například
rozsah pohybu či síla) (Mikolajec a Rzepka, 2007).
Jak již bylo zmíněno, dle Véleho (2006) mají pro zajišťování stability jedince zásadní význam
tyto tři složky:
1.

Senzorická složka – ta je obstarána propriocepcí, vestibulárním systémem, zrakem a také
sluchem

2.

Výkonná složka – tato složka je zajištěna muskuloskeletálním systémem (což jsou kosti,
svaly a ligamenta)

3.

Řídící složka – část, která je zajištěna CNS

Senzorická složka
Senzorická složka a její podsystém informují jedince o důležitých údajích. Úkolem této
složky je během vzpřímeného držení těla poskytovat informace o podmínkách, které se mění,
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jak z vnitřního, tak vnějšího prostředí, to vše za účelem adekvátní reakce posturálního systému.
Senzory neboli receptory, jež přijímají podněty z vnějšího prostředí, je dále přeměňují na
vzruchy šířící se po následujících částech senzorického systému až do kůry mozkové.
Jednotlivé senzory můžeme rozdělit na:
•

Proprioreceptory – tyto senzory dokáží registrovat polohu a pohyby těla (šlachová
tělíska, svalová vřetýnka a kloubní receptory)

•

Exteroreceptory – senzory, jež přijímají podněty z vnějšího prostředí (sluch, zrak, čich,
hmat a také chuť)

•

Interoreceptory – senzory, které odpovídají na chemické a také mechanické podněty
z vnitřního prostředí (Rokyta, 2016; Treleaven, 2008).
Ke stabilizaci výchozí polohy a průběžného udržování polohy jsou využívány jak

informace ze systému vestibulárního, tak informace z proprioceptivních čidel, jež jsou uloženy
ve svalech, šlachách, ligamentech a kloubních pouzdrech. Tyto zprávy poskytují veškeré
informace o postavení jednotlivých tělesných segmentů a postavení hlavy (Véle, 1995;
Bartůňková, 2014).
Řídící složka
Nervový systém je popisován jako hlavní řídící a integrující systém organismu. Řídící
složka vytváří motoriku na úrovni kortikální, subkortikální a úrovni spinální. Základní funkcí
nervového systému je samotný přenos jednotlivých informací z receptorů, jejich následné
zpracování a poté vysílání úplně nových signálů na tzv. efektory. Centrální nervový systém
(dále jen CNS) je řídící složkou PS (tedy vzpřímeného stoje v gravitačním poli země).
Přiřazením určitého významu zpracovaného senzorického podnětu jsou tvořeny informace,
jejichž samotná výměna tvoří důležité pozadí stabilizačního procesu jedince (Véle, 2006;
Latash, 2008).
Signály vedené z různých receptorů senzorické složky jsou zpracovávány řídící složkou,
která je tvořena CNS, v tomto případě míchou a mozkem. Důkladněji je CNS tvořeno
prodlouženou a páteřní míchou, Varolovým mostem, dále středním mozkem a mozečkem,
bazálními ganglii, mezimozkem, limbickým systémem a v poslední řadě také mozkovou kůrou.
Uvedené jednotlivé části CNS tvoří funkční samostatné celky, jež jsou vzájemně propojeny
ascendentními a descendentními drahami.
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Dle Gryce (2014) je pro udržování posturální stability neoddělitelnou součástí funkčnost
a kooperace všech zmíněných jednotlivých složek. Výkonná složka stoje vzpřímeného plní
svou funkci vycházející z informací řídící složky. Tyto informace jsou tvořeny taktéž reflexně
či volně na základě přicházejících signálů z receptorů senzorické složky. Na udržování PS mají
vliv i různé faktory, které ovlivňují jednu či více složek systému.
Výkonná složka
Stabilizační systém lze chápat jako aktivní prostředek CNS zajišťující stabilitu
pohybového aparátu jakožto celku (Suchomel, 2006). Dle Panjabiho (1992) můžeme
stabilizační systém osového orgánu rozdělit do tří podsystémů, které jsou navzájem propojeny
a vzájemně se ovlivňují. Rozdělujeme je na:
•

Aktivní subsystém – což jsou svaly, které působí zejména na páteř a celé její okolí

•

Pasivní subsystém – to jsou obratle, synoviální klouby a také vazy přispívající ke
kontrole stability páteře a hybnosti. Dále sem také patří intervertebrální disky

•

Neurální subsystém – což je řídící podsystém, který je tvořen nervy ovlivňujícími
stabilitu páteře, a to prostřednictvím tzv. aference z receptorů na periferii a následné
řízení aktivní složky

V souladu s Panjabim rozlišuje Véle (2006) systém na dva typy stabilizace:
•

„Vnější“ sektorová a celková stabilizace – tato stabilizace probíhá v jednotlivě
uspořádaných sektorech páteře. Je zajištěna delšími, silnějšími a povrchově
uloženými svaly, jež propojují jednotlivé páteřní úseky. Taktéž připojují obě
končetiny k samotnému osovému orgánu.

•

„Vnitřní“ intersegmentální stabilizace – tato část zajišťuje funkci stabilizace osového
orgánu. Což je předpokladem pro celkovou stabilitu (vnější). Z ní také vychází
účelově řízený pohyb. Tato stabilizace je zprostředkována hluboko uloženými
krátkými intersegmentálními svaly páteře, které tvoří tzv. hluboký stabilizační
systém.
Na kontrole stability se taktéž podílí svalový systém myšlený jako ucelený celek,

nicméně z pohledu následného klinického dopadu je důležité se zabývat diferenciací systému
svalového. Studie dle Bergmarka (1989) obsahuje dělení, které popisuje lokální a globální
stabilizátory vzájemně se odlišující jak anatomií, tak fyziologií a tím i funkcí jednotlivých
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systémů. Toto dělení se jeví jako nejvhodnější z hlediska schopnosti se přímo participovat na
stabilizaci segmentů.
Globální stabilizátory

Lokální stabilizátory

m. iliopsoas

mm. multifidi a mm. rotatores

m. obliqus abdominis internus et externus

m. transversus abdominis

m. rectus abdominis

mm. interspinales

m. quadratus lumborum (iliocostalis)

mm. intertransversarii

m. iliocostalis lumbalis (pars thoracica)

m.

quadratus

lumborum

(costovertebralis,

iliolumbalis)
m. erector spinae

m. longissimus (pars lumbalis)

m. longissimus (pars thoracica)
m. latissimus dorsi

m. obliquus abdominis internus

m. gluteus maximus, m. biceps femoris

m. psoas maior (pars posterior)

Tabulka č. 1: Možnost dělení stabilizačního systému (Bergmark, 1989; Suchomel, 2006)

2.2.2 Posturální kontrola
Ať už se jedná o stabilitu statickou či dynamickou, vždy obsahuje stabilita posturální
kontrolu neboli jinak řečeno, vždy má zpětnovazebný aparát a danou schopnost také předvídat.
Posturální kontrola obsahuje dvě složky. První složka slouží jako předvídatelná posturální
úprava před konkrétním pohybem, která dokáže odhadnout odchylky rovnováhy, jež jsou
způsobené zamýšleným pohybem. Dále aktivuje svaly posturální, zejména za účelem prevence
posturálních poruch. Složka druhá, která se řadí pod posturální kontrolu, se spouští zásluhou
signálů z periferně uložených receptorů a zaobírá se posturální poruchou. Tím může dojít k
situaci, kdy segmenty, které se účastní dobrovolného pohybu, zároveň poskytují posturální
stabilitu (Aruin a Latash, 1995). Systém posturálního ovládání má dvě hlavní funkce. V první
řadě se jedná o držení těla proti gravitačním silám a zajištění udržení rovnováhy. Druhou funkci
představuje úprava orientace a poloha segmentů, které slouží jako pohled pro vnímání a
samotné jednání s ohledem na vnější okolí a vnější síly (Massion, 1994).
Proprioceptivní zpětná vazba není závislá jen na senzorických informacích vedoucích
z kloubních receptorů, ale odvíjí se také od informací ze svalových, kloubních a kožních
mechanoreceptorů (Cote el al., 2005). Posturální kontrola se rovněž účastní na kontrole
neuromuskulární odpovědi, která speciálně sportovcům umožňuje připravit se na případné
zranění a také se po něm rychle stabilizovat (Naylor a Romani, 2006). Již během prvních let
17

života se tato zpětná vazba vyvíjí a zároveň rychle zdokonaluje. Nicméně je samozřejmě možné
posturální stabilitu trénovat a zároveň také zdokonalovat v průběhu celého života jedince a tím
i snížit případná rizika zranění či pádů (Struhár a Dovrtělová, 2014). V poslední řadě je třeba
říci, že bez posturální kontroly nelze provést jednotlivé pohyby, nebo jen velmi obtížně. A to
ať už se jedná o pohyby jednoduché cílené, či samotnou lokomoci jedince (Zemková, 2011).

2.2.3 Stabilizační systém
Jak již bylo uvedeno, tak stabilizační systém se může dělit na „vnitřní“ a „vnější“.
Přičemž vnitřní stabilizace právě zahrnuje krátké intersegmentální svaly uložené hluboko
(hluboký stabilizační systém). Stabilizace vnější je zajištěna dlouhými povrchovými svaly
(povrchový stabilizační systém), spojujícími jednotlivé páteřní segmenty a zároveň obě
končetiny k osovému orgánu jedince (Palaščáková Špringrová, 2010; Véle, 2006).
2.2.3.1 Hluboký stabilizační systém
Pro stabilizaci páteře má velmi důležitou roli svalová souhra mezi svaly povrchovými
dlouhými a svaly hluboko uloženými. Konkrétně se jedná o tzv. ko-kontrakci, a to mezi svaly
monosegmentálními. V prvé řadě se jedná o m. multifidus a s tímto svalem úzce zřetězenou
rovněž bránici, dále pánevní dno a svaly břišní, které jsou především přední oporou dutiny
břišní a podílí se i na regulaci břišního tlaku. V oblasti krční páteře a horní hrudní páteře jde o
vzájemnou souhru mezi extenzory páteře a hlubokými flexory páteře. V této spojitosti můžeme
hovořit o hlubokém stabilizačním systému páteře. Za důležitou schopnost hlubokého
stabilizačního systému je považována bezprostřední participace segmentálního pohybu.
Postupným ovlivněním jednotlivých segmentů můžeme chránit dané úseky před nahromaděním
vnějších a vnitřních sil, a tím i zamezit následnému přetížení úseku. Vzájemná vyvážená souhra
mezi lokálními a globálními stabilizátory je základním pilířem hlubokého stabilizačního
systému. Lokální stabilizátory tvoří tzv. punctum fixum pro globální stabilizátory, a tak se do
činnosti hlubokého stabilizačního systému zapojují v jisté míře i globální stabilizátory (Kolář,
2009).
V momentě, kdy je vzájemná spolupráce narušena, tak dochází k převaze globálního
svalového systému a muskulatura svalového systému lokálního je v té chvíli dysfunkční. Tento
problém se objevuje například při atace bolestí zad (Kolář, 2009).
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Obrázek č. 2: Hluboký stabilizační systém – hluboko uložené svaly páteře (Převzato z:
http://www.coretraining.cz/wpcontent/uploads/2017/06/multifidus1.png)

V oblasti hrudní páteře a krční páteře je zásadní vliv rovnováhy mezi m. semispinalis
capitis et cervicis, m. longissimus capitis et cervicis, m. splenius capitis et cervicis a m. longus
capitis et colli ze strany ventrální. V oblasti bederní páteře je svalová souhra umožněna
koaktivací mezi extenzory dolní hrudní páteře a bederní páteře a flexory, které jsou zastoupené
abdominální muskulaturou, dále také pánevním dnem a v poslední řadě bránicí. Stabilizaci
páteře z ventrální strany umožňuje flekční synergie, a to prostřednictvím intraabdominálního
tlaku. Vzájemná spolupráce hlubokých flexorů krku a hlubokých extenzorů krku, společně se
synergií bránice, abdominálních svalů a pánevního dna, je zajišťována motorickou mozkovou
funkcí. Aktivita bránice a samotné dýchání má zásadní význam pro ventrální stabilizaci páteře.
Bránice se při inspiriu oplošťuje a svou aktivitou tlačí na všechny orgány dutiny břišní. Tyto
orgány dále přenášejí tlak na pánevní dno a rovněž břišní stěnu, ale také na páteř. Svaly břišní
stěny a zároveň i svaly pánevního dna reagují na narůstající nitrobřišní tlak aktivně. Hluboko
uložený m. transversus abdominis dokáže snížit vyklenutí břišní stěny ventrálně, a tím vzrůstá
intraabdominální tlak přispívající právě ke stabilizaci páteře jedince (Suchomel, 2006; Kolář a
Lewit, 2005; Kolář, 2009).
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Obrázek č. 3: Hluboký stabilizační systém (HSSP) (Obrázek převzat z: https://hockeytrainingkbmmarketingltd.netdnadssl.com/wp-content/uploads/2015/06/innter-core.png)

2.2.4 Dynamická posturální stabilita
Definicí dynamické posturální stability je schopnost člověka udržet danou rovnováhu
při přechodu z dynamického stavu do stavu statického. Celkově vzato se jedná o výsledný stav
komplexní koordinace CNS a její následné zpracování zrakových vjemů, informací
z vestibulárního aparátu a somatosenzorické dráhy. Současně jde i o výslednou eferentní reakci
(Wikstrom et al., 2005).
I přes vnější odchylky a variabilitu generovanou senzomotorickým systémem mohou
jak lidé, tak i zvířata udržovat polohu statickou a provádět jednotlivé pohyby důsledně a
spolehlivě. Neurofyziologický systém umožňuje za účelem dosažení stabilních pozic a pohybů
mnoho různých mechanismů na více úrovních. Počínaje mechanickou tuhostí šlachových a
svalových tkání, přes ztuhlost, která je vyvolaná svalovými reflexy s dlouhými a krátkými
smyčkami, až po dobrovolný zásah na základně vjemových informací z vyšších etáží (Wei et
al., 2008).

2.3 Možnosti testování posturální stability
Dynamická posturální stabilita může být hodnocena subjektivně například během
chůze, při vstávání ze židle, dále při sedání a při dalších možných aktivitách. Toto hodnocení
však není úplně přesné a nelze jej příliš objektivně posuzovat (Véle, 2012).
Pro měření posturální stability existuje velký počet standardizovaných klinických testů,
které jsou v běžné praxi využívány. Níže jsou uvedeny pouze ty, které jsou nejčastěji
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používané. Za účelem testování posturální stability jsou využívány tři typy tohoto testování.
Patří mezi ně funkční testy, dále testovací škály a taktéž přístrojové testování (Bizovská et al.,
2017).
2.3.1 Funkční testy
Testy, které jsou uvedeny níže, jsou tím hlavním a základním způsobem hodnocení pro
vyšetření posturální stability. Tyto testy jsou často využívány zejména z toho důvodu, že
nevyžadují prakticky skoro žádné vybavení a jsou velmi snadno použitelné i v běžné praxi.
Další výhodou je, že jejich použití je rychlé, a to jak při testování, tak při vyhodnocování
výsledků. Není třeba ani žádné speciální proškolení pracovníků. Avšak mezi nevýhody patří
skutečnost, že u jednotlivých testů může často dojít k testování pouze jednoho daného
specifického faktoru. Další nevýhodou je, že některé testy jsou limitovány zejména u
specifických skupin populace. Níže jsou uvedeny nejvíce využívané testy v nynější éře
(Bizovská et al., 2017).
•

Star Excursion Balance Test
Tento test hodnotí dynamickou posturální stabilitu stojné dolní končetiny. Test je

využíván za účelem měření jak posturální stability při pohybu, tak k porovnání posturální
stability dolních končetin (LDK a PDK). Směry, které se nejčastěji testují jsou anteriorní,
posteromediální a posterolaterální směr. Jednotlivé směry jsou zobrazeny na obrázku č. 4 níže.
Participant stojí vždy na průsečíku všech uvedených směrů. Jednotlivé směry svírají vždy úhel
přesně 120°. Během testování má proband ruce v bok. Stojná DK je testovaná noha a druhá DK
se pohybuje v daném testovacím směru. Dolní končetina, která vykonává pohyb se během
testování nesmí dotknout země. Participant se snaží pohybující se dolní končetinou dosáhnout
do co nejvzdálenějšího bodu, bez toho, aniž by ztratil rovnováhu či spadnul. Je nezbytné, aby
se testovaný jedinec byl schopen vrátit z krajní polohy zpět do stoje na jedné noze. Test je
ukončen, popřípadě zopakován, při rozpojení HKK od těla či při přešlapu stojné nohy nebo při
doteku země pohybující se nohy (Gribble et al., 2003; Plisky et al., 2009).
Inter – rater reliabilita (neboli test – retest realiabilita) dle Gribbela et al. (2012) byla
uvedena v rozmezí hodnot 0,97- 1,00. Intra – rater reliabilita je ve studii uvedena v rozmezí
0,85- 0,89.
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Obrázek č. 4: Směry testování Star Excursion Balance Test (Plisky et al., 2006)

•

Unipedal Stance Test
Unipedal Stance Test je také znám pod pojmem Single Leg Stance Test či One – Legged

Stance Test, nebo česky také ‚stoj na jedné dolní končetině‘. Tento test hodnotí statickou
posturální stabilitu stojné dolní končetiny (DK). K provedení testu jsou třeba pouze stopky za
účelem měření času. Principem tohoto testu je zjistit, jak dlouho participant dokáže vydržet stát
na jedné DK. Horní končetiny (HKK) má proband zkřížené na hrudníku, či v bok. Ve chvíli,
kdy se proband dotkne země elevovanou DK či se rozpojí ruce od těla, je stopování času
zastaveno. Modifikací tohoto testu může být zavření očí participanta. V níže přiložené tabulce
č. 1 jsou uvedeny normativní hodnoty testu. Tyto hodnoty byly stanoveny po testování 567
probandů, kteří byli starší osmnácti let. Reliabilita, což je statistická veličina udávající
spolehlivost testu, tohoto využitého testu byla určena korelačním skupinkovým koeficientem
reliability ICC= 0,995 během testování s otevřenýma očima. Během testování se zavřenýma
očima ICC= 0,998 (Bizovská et al., 2017; Springer et al., 2007).
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Věk

Pohlaví

Otevřené oči – čas (s)

Zavřené oči – čas (s)

18–39 let

Ženy

43.5 (3.8)

8.5 (9.1)

Muži

43.2 (6.0)

10.2 (9.6)

Celkem

43.3 (5.1)

9.4 (9.4)

Ženy

40.4 (10.1)

7.4 (6.7)

Muži

40.1 (11.5)

7.3 (7.4)

Muži

40.3 (10.8.)

7.3 (7.0)

Ženy

36.0 (12.8)

5.0 (5.6)

Muži

38.1 (12.4)

4.5 (3.8)

Celkem

37.0 (12.6)

4.8 (4.8)

Ženy

25.1 (16.5)

2.5 (1.5)

Muži

28.7 (16.7)

3.1 (2.7)

Celkem

26.9 (16.6)

2.8 (2.2)

Ženy

11.3 (11.2)

2.2 (2.1)

Muži

18.3 (15.3)

1.9 (0.9)

Celkem

15.0 (13.9)

2.0 (1.6)

Ženy

7.4 (10.7)

1.4 (0.6)

Muži

5.6 (8.4)

1.3 (0.6)

Celkem

6.2 (9.3)

1.3 (0.6)

40–49 let

50–59 let

60–60 let

70–79 let

80–89 let

Tabulka č. 2- Normativní hodnoty Unipedal Stance testu (Springer et al., 2007); (údaje uvedené v závorce:
směrodatná odchylka)

•

Timed Up and Go test
Test Timed Up and Go je prostý test, který hodnotí mobilitu testovaného probanda.

Avšak zároveň hodnotí i možné pády a statickou a dynamickou stabilitu. To se týká zejména
starších lidí. Při testu je na běžných stopkách měřen čas, během kterého je testovaný jedinec
schopen vstát ze židle, ujít tři metry, otočit se a vrátit se zpět do výchozí polohy v sedu na židli.
Tento test je nejčastěji využíván u starších osob, není příliš běžné ho používat u dětí či
mladistvých. U osob, které pro splnění testu potřebují více jak 13,5 s hrozí již zvýšené riziko
pádu během běžných činností (Nordin et al., 2006; Shumway – Cook et al., 2000). Skupinkový
korelační koeficient dané reliability je stanoven na hodnotu více než 0,9. Dle Williamse et al.
(2005) ve studii využili tento zmíněný test za účelem vyšetření dětí s postižením. Tento test byl
použit v porovnání s dalšími testy jako např. Gross Motor Function test. V souladu se
zmíněnými testy byla již zjištěna určitá korelace. Test Timed Up and Go se tedy dá využít pro
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objektivní testování u dětí s určitou motorickou vadou nebo také za účelem změny funkční
mobility dětí.

Obrázek č. 5: Timed Up and Go Test (Nierat et al., 2016)

•

Functional Reach Test
Functional Reach test je překládán jako „funkční zkouška dosahu“. Tento test je

využíván k vyšetření dynamické posturální stability. Pro měření je zapotřebí metr, který je
upevněn na zdi, zhruba ve výšce ramene. Ke zdi s nalepeným metrem se postaví participant
s jednou HK v předpažení v 90°, ruka a prsty jsou zavřené v pěst. Poté se proband snaží
v horizontální rovině dosáhnout HK v co nejdelší možné vzdálenosti s pevnou opornou bází na
pevné podlaze. V případě, že pacient ztratí rovnováhu a bude muset k udržení stability použít
strategii úkroku či se bude muset dotknout stěny, tak tento pokus není započten. Inter – rater
reliabilita je stanovena na 0,99, intra – rater reliabilita byla určena na hodnotu 0,98. Je možné
využít i modifikaci testování, ta probíhá v laterálním nebo dorzálním směru. Pokud dojde
k pohybu vzad, tak je měřena změna polohy akromionu paže. Stejně také tímto způsobem,
pokud pacient není schopen HK zvednout do horizontály. Modifikací tohoto testů může být
poloha vsedě, což je využíváno zejména u starších pacientů. Test vsedě vykazuje hlavně
schopnosti ADL, např. stravování, oblékání, hygiena a přesuny na vozíček (Bennie et al., 2003;
Bizovksá et al., 2017; Singh, Hujon, 2013).
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Obrázek č. 6: Functional Reach Test (Pires et al., 2020)

•

Five times sit – to – stand
Five times sit – to – stand test je využíván k posouzení dynamické stability, svalové síly

dolních končetin, nebo také určení úrovně disability a rizikům pádu. K provedení je potřeba mít
jen stopky a také židli s opěrkou. Proband sedí na židli a je plně opřen o opěrku. Horní končetiny
jsou zkřížené na hrudi. Po vydaném pokynu je proband vyzván k tomu, aby pětkrát, co možná
nejrychleji vstal ze židle a opět se zase posadil. Měřen je čas od vydání pokynu až do doby, kdy
se proband plně popáté posadí s opřením o opěrku. Test je možné modifikovat ve smyslu
navýšení možného počtu opakování vstání ze židle (Bizovská et al., 2017; Duncan et al., 2011;
Whitney et al., 2005). Dle studie Whitney et al. (2005) bylo zjištěno, že výsledky testů korelují
s výsledky Dynamic Gait Index.

2.3.2 Škála testování
Jako testovací škála jsou považovány soubory několika daných funkčních testů či taktéž
dotazníků, které se následně vyhodnocují. Během testování není zapotřebí žádného speciálního
vybavení, avšak většinou je třeba malé zaškolení personálu. Testování celé škály má většinou
delšího trvání než testování jednotlivých funkčních testů (Bizovská et al., 2017).
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Berg Balance Scale
Berg Balance Scale je nejvíce známá a také nejvíce využívaná škála k testování
posturální stability. Původně je určena k testování starších osob a není určena a využívána pro
testování dětí a mladistvých. Tato škála hodnotí množství různých běžných aktivit. Testuje
schopnosti zaujmout nejrůznější pozice či provádět úplně běžné denní pohyby, které jsou na
denní bázi. Úkoly postupně nabírají na obtížnosti. Během jednotlivých aktivit se postupně
pozvolna přechází z pozice sedu do bipedálního stoje a dále se může přejít i do stoje na jedné
DK. Během testování se hodnotí i schopnost změny polohy těla. Berg Balance Scale celkově
testuje 14 úloh. Každá z úloh je hodnocena 0–4 body. Maximálně je možné získat až 56 bodů.
Hodnotu 0 proband dostane, pokud není daný úkol schopen vůbec provést. Zásadní nevýhodou
této škály je, že nehodnotí samotnou chůzi. Jednotlivými úlohami jsou – přechod ze sedu do
stoje, sed bez pomoci po dobu 2 minut, stoj bez pomoci po dobu 2 minut, přechod od jedné
židle k druhé židli, stoj s nohama u sebe, stoj se zavřenýma očima, test dosahu, zvednutí
předmětu ze země, otočení hlavy za ramenem na obě dvě strany, celkové otočení o 360°, stoj
na jedné noze a test ze sedu do stoje opakovaně (Grupta, 2008).
Dynamic Gait Index
Testovací škála zvaná Dynamic Gait Index je zaměřena na samotnou chůzi a její
možnou adaptaci během nejrůznějších úkolů. Stejně jako uvedená Berg Balance Scale byla
úplně původně vytvořena pro starší osoby, zejména s poruchou posturální stability či také
vestibulárními poruchami. Všechny úkoly testovací škály jsou hodnoceny v rozmezí 0–3 body,
kdy 0 je nejmenší možný počet bodů. Maximální počet bodů, kterého lze dosáhnout při tomto
testu je 24 bodů. Zvýšené riziko pádu se objevuje již při hodnotě 19 bodů a méně. Tato testovací
škála obsahuje osm úloh. Příklady jednotlivých úloh jsou – chůze s otáčením hlavy ve vertikální
či horizontální rovině, chůze s měnící se rychlostí, chůze po různých površích či také chůze
přes překážky. Možnou modifikací škály je Four- Item Dynamic Gait Index obsahující jen
polovinu daných úkolů. Tato modifikace je využívána zejména za účelem rychlejšího testování
a vyhodnocování testu (O’Sullivan, Schmitz, Fulk, 2019).
2.3.3 Přístrojové testování
K tomuto vyšetření je zapotřebí již speciální přístroj a samotné testování je nejvíce
časově náročné z výše uvedených testů. Proto se také vyšetření tímto způsobem řadí mezi
nejsložitější ze všech zmíněných. Nicméně výhodou tohoto vyšetření je největší přesnost a
objektivnost.
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Posturografie
Při testování posturografem je testována zvlášť dynamická a zvlášť statická stabilita.
Testování dynamické stability je nazýváno dynamometrie. Při tomto testování se jedná o reakci
pacienta na nějaký uměle vytvořený rušivý faktor, kterým je nejčastěji pohyblivá podložka, na
které pacient stojí. Testována je jakákoliv přítomná reakce probanda na jakoukoliv provedenou
změnu z rovnovážného stoje. Poté úkol pacienta spočívá v zajištění co nejstabilnějšího stoje
bez výchylek. Hodnocen je taktéž čas, během kterého je pacient schopen se vrátit do stabilního
pevného stoje po předchozím působení externích sil. Přístroj je složen z tenzometrické
podložky měřící reakční síly, které na ni působí. Podložka dokáže snímat těžiště pacienta, center
of pressure, a dále i center of gravity. Taktéž snímá i opěrnou bázi pacienta a plochu kontaktu.
Je možné testovat i reaktivní posturální stabilitu pacienta, a to díky plošině, na které pacient
stojí (ta může být právě i pohyblivá). Plošina se může posouvat až třemi směry: – antero –
posteriorním, latero – laterálním a vertikálním směrem. Proband dále plní úkoly, které jsou
zadávány vyšetřující osobou. Je možné testovat hned několik variant. Zpravidla se začíná
klidným stojem na pevné podložce, ve kterém by pacient měl setrvat obvykle 30–120 sekund.
Jako modifikace je využíván stoj se zavřenýma očima či stoj s úzkou stojnou bází. Za účelem
reaktivního vyšetření posturální stability je například využíván přístroj NeuroCom Equitest.
Přístroje se nepoužívají jen k vyšetření reaktivity posturální stability, ale mohou se také využít
k terapii zhoršené posturální stability. Často je využívána kombinace s virtuální realitou jako
účinný nástroj terapie. Díky zmíněné virtuální realitě proband dostává důležitou zpětnou vazbu
při terapii. Jednotlivé úkoly jsou nastaveny přesně na míru probandů. Terapie je poté
přizpůsobena jednotlivým odchylkám, které byly nalezeny během vyšetření. Pokud má
vyšetřovaná osoba při testování v klidném bipedálním stoji například váhu převážně na
špičkách, tak je terapie poté zaměřena na úkoly s důrazem na zadní směr pohybu (Bizovská et
al., 2017; Duarte, Feritas, 2010; Kolář, 2009).
Testování stability statické se je nazýváno stabilometrie. Stabilometrie vyšetřuje úplně
klidný bipedální stoj pacienta. Za účelem ztížení podmínek jsou využívány časté modifikace.
Mezi modifikace se například řadí stoj s úzkou opornou bází, test se zavřenýma očima nebo
také pomocí změkčení povrchu (pomocí podložky či molitanu). U pohybově zdatnějších
probandů lze u vyšetření použít stoj na jedné DK v kombinaci s výše již zmíněnými
modifikacemi. Jako nejtěžší varianta je považována situace, kdy proband během stoje plní ještě
sekundární úkol. Nejčastěji se jedná o manuální či kognitivní úkol (Bizovská et al., 2017;
Duarte, Feritas; 2010).
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2.4 Faktory ovlivňující posturální stabilitu
Dle Véleho (1995) vyžaduje udržení se neměnící polohy těla vůči se naopak měnícímu
zevnímu prostředí kolem nás danou dynamiku pohybu. Z tohoto důvodu je právě funkce
posturálního systému vyhodnocena jako průběžný a dynamicky se vyvíjející aktivní postup, jež
je ovlivněn řadou fyzikálních, ale také neurofyziologických faktorů.

2.4.1 Věk
Věk je významným faktorem, jež ovlivňuje posturální stabilitu těla. Stabilita se
postupem času vyvíjí již od úplného narození dítěte. Již během dětství má tendenci se zlepšovat,
a to díky dozrávání CNS. Dochází k vylepšení motorických jednotlivých dovedností a také
k lepší schopnosti samostatné orientace v okolním prostoru. V případě novorozence dochází
v prvé řadě ke zlepšení posturální stability jednotlivých na sebe navazujících segmentů těla
v nejvyužívanější poloze na břiše či v poloze na zádech. Poté postupem času dochází k lepšímu
vývoji stability již ve vyšších a také posturálně mnohem náročnějších polohách. Až do
okamžiku, kdy dosáhne plnohodnotného vzpřímeného stoje. V bipedálním stoji a také chůzi
nejprve dochází postupem času ke zdokonalení stability těla na rovném a pevném povrchu a až
poté i na povrchu nerovném, a ne příliš pevném (Kolář, 2009; Vařeka, 2002b).
Věk, ve kterém dítě dokáže dosáhnout úplně stejné úrovně posturální stability jako
dospělý jedinec, se liší u mnoha autorů. Avšak dle Legranda et al. (2012) či dle De Araújoa et
al. (2014) je považován za vrchol posturální stability 11. rok samotného života dítěte. Autoři
udávají, že v tomto zmíněném věku je úroveň posturální stability obdobná jako u jedince
dospělého. Navzdory tomu studie dle Ferber – Viarta et al. (2007) srovnává úroveň posturální
stability dětí až do věku 14 let. Autor přichází s teorií, že mladí jedinci v rozmezí 12-14 let
nejsou ještě samostatně schopni dokázat zpracovávat vizuální informace, které jsou klamné, jež
byly během vyšetřování participantům ukazovány. V dospělém věku je totiž schopnost tyto
klamné uvedené informace překonat. Právě proto se autoři domnívají, že ve věkovém rozmezí
12-14 let stále není plně vyvinuta kontrola posturální stability ve srovnání s dospělým jedincem.
Dle několika dalších studií a výzkumů se nadále ukázalo, že s přibývajícím věkem
jedince se zhoršuje kvalita samotné posturální stability. Tyto závěry jsou například znázorněny
ve studiích Ricci et al. (2009) či u Liawa et al. (2008). Z uvedených výsledků studií je patrné,
že přibližně od věku šedesáti let se kvalita té posturální stability a její kontrola snižuje. Dále
bylo zjištěno, že s nabývajícím věkem nebývá motorická odpověď tak rychlá, a rovněž tak
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integrovaná jako ve věku mladším. Podíl na zhoršení posturální stability má i snížená kvalita
zraku, či funkce vestibulárního systému a taktéž vyhodnocování somatosenzorických podnětů
jedince. Výsledky výzkumů jsou také v mnoha případech ovlivňovány problémy s pohybovou
soustavou či nervovým systémem. Ve vyšším věku jsou tyto obtíže časté a vedou ke snížení
svalové síly, sníženým reflexům či postižením kolenních kloubů apod., což negativně působí a
ovlivňuje posturální stabilitu (Liaw et al., 2008; Skelton, 2001).

2.4.2 Hmotnost a poloha těla těžiště
Hmotnost těla a také poloha těžiště jedince v ose vertikální má jistý vliv na samotnou
stabilitu. Na základě námi známého zákona o setrvačnosti by měly mít osoby s vyšší hmotností
těla větší stabilitu. Nicméně osoby většího rozměru a vzrůstu, jež mají umístěné těžiště těla
výše, by právě měly údajně mít mnohem nižší stabilitu ve srovnání s osobami nižšího vzrůstu
(Véle, 1995).
2.4.3 Oporná plocha
Dle Vařeky a Dvořáka (1999) je stabilita těla přímo úměrná velikosti oporné plochy,
která je uváděna jako plocha prvního kontaktu podložky s jistou částí povrchu těla. To znamená,
že čím je tedy oporná plocha těla větší, tak tím je samozřejmě vyšší i samotná stabilita.
2.4.4 Psychický stav jedince
Psychický stav jedince se již řadí mezi neurofyziologické faktory. Obecně platí, že v
případě depresivních stavů jedince, je vyšší tendence právě k flekčnímu držení těla. Oproti
tomu, kdy je jedinec ve stavu a v situaci povznesenosti, je tendence k napřímenému extenčnímu
držení těla. Tyto faktory mají také určitý vliv na celkovou stabilitu jedince (Véle, 1995).
Psychické rozpoložení jedince má důležitý podíl na způsobu, jaké má jedinec držení
těla. Je ovlivňován proces samotné volby toho nejvhodnějšího programu za účelem udržení či
nadále obnovení posturální stability. Taktéž dále ovlivňuje meze přechodu za účelem využití
řízeného pádu či jiných různých strategií. Vliv psychiky na tělo působí vědomě, ale i
podvědomě (Vařeka, 2002b).
2.4.5 Senzorické vjemy
Mezi senzorické vjemy, jež dokáží ovlivnit posturální stabilitu, se řadí zejména vizuální
podněty, dále také vestibulární a somatosenzorické podněty (zejména podněty propriocepční).
Jako úplně primární senzorická informace přichází do těla většinou vizuální vjem.
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S nabývajícím věkem převládá hlavně vestibulární systém a somatosenzorický systém. Dospělý
jedinci se příliš na vizuální podněty nespoléhají. Ve starším věku, tím se myslí 65 let a více, se
vizuální podněty opět stávají zase dominantní informací pro posturální stabilitu. Na vjemy
somatosenzorické se jedinec spoléhá především během klidného stoje na stabilním povrchu.
V případě, že jsou podmínky ztížené, tak se uplatňuje více vestibulární systém a vizuální
systém. Například při pohybech do rotace a při rychlých pohotových změnách polohy těla se
více uplatňuje vestibulární systém. Zásadní roli během orientace v prostoru či při působení
různých zevních sil má vizuální systém. Studie zaznamenaly, že celkově při redukci všech
možných senzorických vjemů dochází ke zhoršování posturální stability těla jedince (Gaerlan,
2010; Maurer et al., 200; Vařeka, 2002b).
2.4.5.1 Zrakový systém
Stěžejní věc pro správný vývoj posturální stability jedince v dětském věku je vizuální
systém. Některé výzkumy prokázaly, že posturální stabilita může být ovlivňována středně
těžkými a taktéž těžkými vyskytujícími poruchami zraku. V dětském věku se během rozvíjení
pohybových a také posturálních způsobilostí orientují jedinci zejména zrakem (Zipori et al.,
2018).
Vizuální kontrola je zásadním ukazatelem pro udržení posturální stability vyskytující se
jak u dětí, tak u starších jedinců. S nabývajícím věkem může docházet k zásadnímu zhoršení
stability při vyřazení očí. Vyjma vizuální kontroly by byla u seniorů roční prevalence možných
pádů mnohem vyšší (Ścibek et al. 2018).
2.4.5.2 Vestibulární systém
Vestibulární aparát neboli statokinetické čidlo je smyslovým orgánem, který se nachází
ve vnitřním uchu. Je složen ze statického a kinetického čidla. Mezi statická čidla se řadí
sacculus (kulovitý váček) a utriculus (vejčitý váček). Kinetické čidlo je složeno ze tří
polokruhovitých kanálků. Všechny tyto zmíněné orgány jsou vyplněny endolymfou, což je
rosolovitá hmota. V aparátu se vyskytují i tzv. vláskové buňky, plnící funkci receptorů (Allen
at el., 2016; Mourek, 2012).
Zásluhou signálů přicházejících z vestibulárního aparátu se informace pomocí
ascendentních drah dostávají do CNS. Tyto informace se týkají polohy a pohybu hlavy vůči
samotnému tělu a zároveň to jsou také informace o poloze hlavy vůči směru působení gravitace.
Tyto dráhy vestibulárního systému jsou napojeny na míšní motoneurony, skrze které se aktivují
hlavně extenzory dolních končetin. Díky tomu jsou zajištěny vzpřimovací reakce těla, což vede
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k zabezpečení proti pádu. Ve velké míře přispívají i k udržení rovnováhy těla. V průběhu života
se s věkem počet a hustota otolitů snižuje. To je zásadní faktor, který přispívá k horší stabilitě
seniorů (Mourek, 2012; Ścibek et al. 2018).

2.4.5.3 Senzomotorický systém
Účelem senzomotorického systému je informovat CNS o podnětech jak z povrchu těla,
tak z vnitřního prostředí těla. Informace o dění uvnitř těla zprostředkovávají proprioreceptory
a interoceptory. Proprioreceptory se vyskytují v pohybovém aparátu, konkrétně ve svalech,
šlachách, kloubech, ale i vazech. Tyto receptory sledují polohu jednotlivých částí těla vůči sobě
(což je statická propriocepce), ale také sledují pohyb jednotlivých částí těla (nazýváno jako
dynamická propriocepce). Zásluhou toho dokážou pohlídat, aby například nadměrným
protažením svalu nedošlo k jeho poškození. V případě rychlého natažení svalu, (například při
vyvolání napínacího reflexu) dojde vlivem signálů z vřeténka svalového k prudké aktivaci
agonisty a následnému útlumu antagonisty a tím ve finále dochází k prudkému záškubu. Ve
šlachách jsou uloženy Golgiho šlachová tělíska. Ty reagují na změny svalového napětí.
V případě vysoké aferentace ze šlachového tělíska dochází k inhibici agonisty a aktivaci
antagonisty, což znamená že samotný sval se reflexně tzv. vypne. Tento děj je opět prevencí
poškození svalu. Informace o pohybu a změně rychlosti pohybu v kloubu detekují kloubní
receptory. O změnách ve vnitřním prostředí těla informují interoreceptory. Tyto receptory jsou
rozmístěny po celém těle (Bizovká et al., 2017; Rokyta, 2015; Vařeka, 2002b).

2.5 Příklady metod ovlivňujících posturální stabilitu

2.5.1 Metodika senzomotorické stimulace
Metoda senzomotorické stimulace (dále jen SMS) byla vytvořena ve FN Královské
Vinohrady profesorem Jandou a jeho rehabilitační kolegyní Vávrovou. Samotná metodika je
plně přístupná dalším vývojovým směrům, popřípadě kombinacím s dalšími metodami či
koncepty. Metodu je potřeba využívat a přizpůsobovat dle schopností pacienta, tudíž není nutné
například dodržovat celou řadu cviků v přesném pořadí (Pavlů, 2002).
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Během práce na své vlastní metodě vycházeli profesor Janda a Vávrová z poznatků už
dříve publikovaných Freemanem. A to v šedesátých letech dvacátého století. Vycházeli i
z poznatků jeho pokračovatelů – Hérveho a Messeana, kteří jeho koncept dále rozpracovali
v sedmdesátých letech. Sami poté do metody přinesli své vlastní další poznatky, které se
v neurofyziologickém oboru nově objevily. Jde především o funkci proprioceptorů,
exteroceptorů a o teorii dvoustupňového motorického učení (Pavlů, 2002; Kolář et al., 2009).
Podstatou metody je právě již zmíněná teorie o dvoustupňovém procesu učení
motorických dovedností. Motorické učení na prvním stupni je charakteristické snahou o
bezpečné zvládnutí pohybu a následné vytvoření základního (primárního) funkčního spojení.
Této prvotní fáze se primárně účastní korové struktury, především v temenní oblasti a v oblasti
čelního laloku (motorické a senzorické oblasti). Jelikož veškerá motorická aktivita, řízená
z mozkové kůry, vyžaduje velké množství úsilí, tak je tato fáze velmi náročná a značně
namáhavá. Jedná se například o hru na klávesové nástroje, popřípadě nácvik jízdy v autoškole.
Z tohoto důvodu dochází po rámcovém provedení pohybu k co nejrychlejšímu přesunu z oblastí
korových na subkortikální úroveň regulačního centra. Tím je ukončen první stupeň učení a
začíná stupeň druhý (Janda a Vávrová, 1992; Pavlů, 2002; Kolář et al., 2009).
Druhý stupeň motorického učení se děje na úrovni subkortikální. Významným
benefitem je menší náročnost během jednotlivých provedení nácviků, které probíhají i rychleji.
Ovšem rizikem na druhé straně je, že vznikající pohybový program, může být nefyziologický.
Jednou vytvořený program neboli stereotyp už je pak velmi náročné změnit (Janda a Vávrová,
1992; Pavlů, 2002; Kolář et al., 2009).
Cílem metodiky je dosáhnout automatického, reflexního stahu svalu v rámci
specifikovaného pohybového programu jednotlivce. To je však dle autorů možné pouze tehdy,
když pohyby nevyžadují kortikální kontrolu (volní kontrolu). Pouze v případě dosažení fáze
subkortikálního řízení je poskytována záruka, že svalová aktivace bude provedena v potřebném
stupni a správném časovém sledu. Tedy myšleno koordinovaně, jak je třeba pro daný pohyb
(Janda a Vávrová, 1992; Pavlů, 2002; Kolář et al., 2009).
K vyvolání zmíněné reflexní svalové odpovědi slouží stimulace několika hlavních
struktur, zejména proprioceptorů, které mají výrazný vliv jak na řízení, tak na udržení stoje a
na celkovém vertikálním držení těla. Dále také spino-cerebello – vestibulárních drah a center,
jež se výrazně podílí na regulaci stoje a provedení přesného a koordinovaného pohybu (Janda
a Vávrová, 1992; Pavlů, 2002; Kolář, 2009).
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Pro aferentní proudění informací mají kromě kožních receptorů také zásadní význam
receptory z oblasti šíjového svalstva a také receptory z oblasti planty. Krátké šíjové svaly
obsahují nejméně čtyřikrát více proprioceptorů než ostatní příčně pruhované svaly těla.
Z tohoto důvodu jsou někdy označovány za svaly rovnováhy (Janda a Vávrová, 1992).
Receptory v oblasti plosky nohy je možné stimulovat pomocí stimulace kožních receptorů.
V metodice SMS je využívána aktivace malých svalů nohy za účelem stimulace nožních
receptorů. Využívá se zejména aktivace m. quadratus plantae, v nejlepším možném případě bez
koaktivace flexorů prstů. Pacient je vybízen k tvoření tzv. malé nohy. Z klinické praxe je dle
autorů zřejmé, že tímto způsobem dochází k lepší stimulaci. V tomto úsudku jsou však
v rozporu s autory, kteří k aktivaci doporučují pouze úchopové postavení (tzv. foot fist). Další
složkou, která je zásadní při nácviku je i rychlost, jakou reflexní svalová kontrakce probíhá
(Janda a Vávrová, 1992; Pavlů, 2002, Kolář, 2009).
Dle autorů senzomotorické stimulace existuje značné množství pomůcek, které se hodí
k zařazení do cvičebního programu. Mezi tyto pomůcky se řadí kulové a válcové úseče,
balanční sandály, fitter, minitrampolíny a balanční míče (Janda a Vávrová, 1992).
SMS dle Jandy a Vávrové (1992) má širokou indikační skupinu diagnóz. Jedná se o
metodu na neurofyziologickém podkladě, která ovlivňuje nejen proprioceptory daného kloubu,
ale zároveň u ní dochází i ke globálnímu ovlivnění posturálních schopností jedince a tím i
vytvoření nových pohybových vzorů. Autoři uvádějí indikované diagnózy jako je např.
nestabilní kolenní kloub, nestabilní poúrazový hlezenní kloub, vadné držení těla (jak u
dospělých, tak u dětí), dále idiopatická skolióza, nedostatečně fixovaná pánev, organické
mozečkové a vestibulární poruchy a také poruchy hlubokého čití. Mezi další se řadí svalové
dysbalance, pooperační stavy pohybového aparátu a jiné stavy. Jako kontraindikace jsou
uváděny akutní bolestivé stavy, absolutní ztráta čití jedince, a to jak povrchového, tak
hlubokého, a nespolupráce pacienta (Pavlů, 2002; Kolář, 2009).

2.5.2 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
Metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace (dále jen PNF) byla představena
Kabatem zhruba v polovině dvacátého století. Metodika byla dále více rozpracována v průběhu
následujících let nejen samotným autorem, ale i ve vzájemné spolupráci s kolegyněmi
fyzioterapeutkami Knottovou a Vossovou (Kolář et al., 2009; Pavlů, 2002). Jako první
indikační skupina této metody byli pacienti s roztroušenou sklerózou. Nicméně v průběhu let
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byla indikační skupina velmi rozšířena. Dnes je metoda často využívána zejména v rehabilitaci
po cévních mozkových příhodách, či spinálních úrazech a dalších onemocněních (Pavlů, 2002).
Metodika PNF ovlivňuje v prvé řadě neurony v míše pomocí aferentních vzruchů ze
šlachových tělísek, svalových vřetének a kloubních receptorů. Současně probíhá i ovlivnění
cestou eferentní z vyšších etáží CNS, jež jsou ovlivňovány také informacemi ze šlach, svalů a
kloubů. Současně jsou i pod vlivem sluchových a zrakových receptorů. Metoda PNF vychází
z teorie říkající, že v CNS jsou zakódovány pohyby, ne však ovládání jednotlivých svalů.
Z tohoto důvodu jsou základní jednotkou PNF pohybové vzorce (Kolář et al., 2009; Pavlů,
2002).
V terapii PNF jsou využívány pohyby vždy s přesně daným průběhem a směrem. Tyto
pohyby jsou uskutečňovány ve všech rovinách a k danému pohybu dochází v několika kloubech
zároveň. Zmíněné pohyby jsou začleněny do vzorců obsahujících vždy rotační složku a dále
pohyby ve frontální a sagitální rovině. Tyto jednotlivé složky jsou v součinnosti
s anatomickými poměry v daných oblastech. Jednotlivé zmíněné pohybové vzorce jsou velmi
podobné pohybům vyskytujícím se v běžném denním režimu většiny lidí (Kolář et al., 2009;
Pavlů, 2002).
Hlavní mechanismus, který je využíván při PNF, je použití kooperace mezi velkými
svalovými skupinami. Při některých pohybech sval pracuje jako agonista, v dalších případech
může pracovat jako synergista nebo také jako sval stabilizující polohu. Během aplikované
terapie je pacient veden terapeutem, a to zejména pomocí manuálního kontaktu. Ten zajišťuje
správné provedení pohybu a možnost pohyb korigovat v průběhu pohybu. Terapii lze provést
jak pasivně, tak aktivně (Kolář et al., 2009; Pavlů, 2002).
Metodika PNF využívá mnoho postupů za účelem facilitace propriocepce a exterocepce.
Mezi jednotlivé postupy se řadí stimulace pomocí svalového protažení, taktilní stimulace a
manuální kontakt, stimulace receptorů v kloubu, přiměřený mechanický odpor a v poslední
řadě také stimulace za pomoci sluchu a zraku (Kolář et al., 2009; Pavlů, 2002).
Během aplikované terapie je možnost využit posilovací, relaxační a kombinované
techniky dle potřeb pacienta. V konceptu jsou využity čtyři druhy technik posilovacích, dva
druhy relaxačních technik a tři druhy technik kombinovaných (Kolář et al., 2009; Pavlů, 2002).
Cílem posilovacích technik je zejména zvýšení rozsahu pohybu a svalové síly, dále zlepšení
schopnosti iniciace pohybu, snížení unavitelnosti svalů a zvýšení kloubní stability. Naopak
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cílem relaxačních technik je v prvé řadě snížení svalového napětí v kombinaci s redukcí bolesti
a zvýšení rozsahu pohybu (Kolář et al., 2009).
Indikací metody PNF jsou především onemocnění CNS, jako je například roztroušená
skleróza, spinální úrazy a centrální poruchy a další onemocnění. Další mnohočetně využívanou
indikací je poškození periferních nervů, dále to jsou ortopedické poruchy či pooperační stavy.
Naopak kontraindikací metody PNF jsou závažná onemocnění srdce a cév, dále maligní tumory
s rizikem metastáz, horečnaté stavy a také aplikace odporů v místě distálně od fraktury (Kolář
et al., 2009; Pavlů, 2002).

2.5.3 Další metody
Mezi související metody ovlivňující posturální stabilitu člověka lze započíst velkou
skupinu konceptů a metod. Příkladem může být metoda cvičení na velkých míčích a ostatních
labilních plochách, metoda dynamické neuromuskulární stabilizace, metoda spirální stabilizace
páteře či metoda cvičení na posturomedu a mnohé další (Jarkovská, 2007; Kolář et al., 2009;
Rašev, 2011; Smíšek a Smíšková, 2016).
Například zmíněná posturální terapie na posturomedu byla rovněž vyvinuta k ovlivnění
a testování posturální stabilizace. Posturomed má ale oproti jiným nestabilním plochám, které
jsou využívané v rehabilitaci, několik odlišností. Primárně umožňuje tlumení kmitů, a z toho
poté vyplývá i možnost dávkovat instabilitu. Velkou výhodou na tomto přístroji je možnost
volby mezi třemi stupni instability, což umožňuje velmi kvalitní nácvik posturální stability.
Tyto různé stupně náročnosti cvičení postupně vedou k vypracování mnohem kvalitnějších
posturálních reakcí jedince (Rašev, 2011).

2.6

Posturální stabilita ve sportu
Statická i dynamická posturální stabilita je ve sportu stěžejním předpokladem

požadovaného výkonu. Dále je také nutná k prevenci poranění pohybového aparátu. Je známo,
že jen opakovaným tréninkem určitých prvků, které jsou specifické pro daný sport, si jedinec
buduje a zároveň i upravuje vlastní posturální strategii (Zemková, 2009).
V případě nedostatečné úrovně posturální kontroly jsou i nejjednodušší cílené pohyby
obtížně vykonavatelné či dokonce nemožné. U starších lidí může nestabilita způsobit i pády,
při jinak naprosto běžných denních činnostech. Důležitá je i úloha posturální kontroly během
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sportovních činností, zejména při úsilí vyvinout vysokou sílu nebo preciznost pohybu. Tyto
jednotlivé pohyby dokážou způsobit výkyvy celého těla, a proto musejí být přesně kontrolovány
posturálním systémem (Fidler et al., 2005).
Ve velkém množství sportovních aktivit je jak statická, tak dynamická posturální
stabilita stěžejní pro požadovaný výkon. Dle Zemkové (2009) je nutná naprosto precizní a
statická posturální stabilita například u střelby či lukostřelby, jelikož jakákoliv výchylka by
mohla vést ke zhoršení výsledků. Naopak dynamická posturální stabilita je nedělitelnou
součástí sportovních aktivit jako je snowboarding, skateboarding, windsurfing či krasojízda.
Mezi sportovní aktivity, kde je rovnováha a stabilita stěžejní dovedností, patří například judo,
karate, sportovní šerm, ale také jóga či tai-chi. Extrémní nároky kladené na stabilitu jedince
jsou například v krasobruslení, sportovním lezení a ledním hokeji. Podobně tomu je také
v gymnastice, baletu, moderním či sportovním tanci. Zkrátka tam, kde dochází ke střídání
statických a dynamických nároků na posturální kontrolu a také tam, kde dochází
k mnohonásobným rotacím.
Nedostatečná posturální kontrola jedince může velmi ovlivnit i výkony v dalších
sportovních odvětvích, jakými jsou například vzpírání, golf či vrhové disciplíny. Výjimku zde
netvoří ani kolektivní sporty, kam se řadí basketbal, fotbal, volejbal či házená. Během těchto
aktivit dochází k rychlým změnám pohybu, jež jsou důsledkem rychlého střídání jak
obranných, tak útočných akcí. Nezbytná precizní posturální stabilita je taktéž nutná při sportech
jako je tenis, badminton nebo stolní tenis. Během těchto sportovních aktivit dochází
k neustálým změnám pohybu těla v latero-laterálním směru.
Roky tréninku, popřípadě účasti na soutěžích a závodech můžou specificky působit a
upravit funkci posturálního systému. V optimálním případě to vede ke zlepšení funkce
senzomotorických orgánů, které se podílejí na potřebné stabilitě těla. Nedostatečná úroveň
posturální kontroly nemusí mít dopad jen na výkon či výsledek, ale také zvyšuje riziko
pravděpodobnosti přetížení jednotlivých částí pohybového aparátu a tím i riziko následného
poranění. Proto je porozumění těmto specifickým změnám důležité (Hrysomallis, 2010;
Zemková, 2011).
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2.6.1 Kruhový trénink
Pojem kruhový trénink je značně rozšířený a užívaný rozlehlou sportovní populací.
První využití této metody je možné dohledat v 50. let 20. století, kdy G. T. Anderson a R. E.
Morgan publikovali studii, která se zabývala „circuit training“ (Seo et al., 2019). Prvotní
myšlenkou bylo střídání a využití opakujících se cviků, a to v kruhovém uspořádání. Úplně
zpočátku byly využívány jen cviky silového charakteru, díky tomu také vzniklo označení
„circuit weight training“ (Gettman a Pollock, 1981). V postupujícím čase však začaly být
oblíbené a pravidelně zařazované i cviky aerobního typu (Hermassi et al., 2017). Počet
výzkumů se po léta rozšiřuje a nachází další výhody tohoto vysoce efektivního způsobu školení
vzniklého roku 1953 na Leedské univerzitě v Anglii (Klika et al., 2017).
Kruhový trénink se řadí jako jeden z mnoha mezi funkční tréninky a může být někdy
také nazýván cirkulačním tréninkem. Jde o velmi komplexní, účelnou a lety prověřenou
metodu, která navíc působí velmi jednoduše. Obsahuje cviky, které kompletně zatěžují svalové
skupiny celého těla, a to jak jednotlivě, tak v kombinaci. Cviky jsou prováděny po přesně
stanovenou dobu. Hlavním cílem kruhového tréninku je rozvoj silových a vytrvalostních
schopností jedince. V mnoha výzkumech bylo dokázáno, že kruhový trénink opravdu funguje
a zvyšuje nejen svalovou sílu, ale i vytrvalost jedince (Anitha et al., 2018; Dovalil, 2008).
Kruhový trénink je vyhovující jak pro úplné začátečníky, tak zároveň i pro pokročilé
sportovce. Trénink je možné uskutečnit v tělocvičně, v prostoru malého bytu, ale i ve volné
přírodě, což je velkou výhodou tohoto typu cvičení. Jednotlivé cviky, které se v tréninku
objevují, mají pozitivní vliv na zlepšení celkové kondice těla, výkonnosti a zdatnosti trénujících
cvičenců. Cílené výzkumy prokázaly, že kruhový trénink je velmi účinný pro zvýšení
maximální spotřeby kyslíku, maximální plicní ventilace a funkční kapacity plic při zlepšování
složení těla. Hlavním principem tréninku je pohotové střídání zatěžovaných svalových skupin
na různých stanovištích. Přechody mezi jednotlivými stanovišti jsou plynulé a jen s malou
přestávkou za účelem přesunutí se na další stanoviště. Ještě při zrodu kruhového tréninku byly
přestávky na odpočinek tak malé, že cvičenci nestíhali během nich se přemístit na další místo.
To se postupem času změnilo. Je využíváno zejména cvičení s vlastní vahou těla, ale lze využít
i různé náčiní či nářadí. Důležité je také myslet na jednotlivou skladbu a výběr cviků, které jsou
voleny dle momentální kondice cvičenců, dle jejich věku, pohybových schopností atd. Není
problém trénink individuálně poupravit. K optimalizaci předpisu kruhového tréninku se zdá
rozumné identifikovat nejefektivnější kombinaci intenzity, objemu, poměru práce ku
odpočinku, ale také týdenní frekvence a cvičební sekvence na podporu adaptace na
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nervosvalové, kardiorespirační a tělesné složení u všech cvičenců (Jarkovská, 2009; Romero –
Arenas et al., 2013).
Výhodou kruhového tréninku je časová úspora a vysoká efektivnost. Střední až vysoká
intenzita zatížení doplněná o velký objem zaručují, že lze udělat trénink plnohodnotný i za
relativně krátkou dobu. Proto tuto volbu metody využívají cvičenci, kteří jsou velmi časově
vytížení. Mezi jednotlivé výhody kruhového tréninku se dle Smejkala (2010) řadí:
•

Podpora a vyvážený rozvoj jednotlivých svalových partií

•

Možnost provádět trénink jak s vlastním tělem, tak s náčiním, na přístrojích či
kombinací všeho

•

Chrání svalová vlákna před rychlým přechodem na vyšší váhy

•

Má šetřící potenciál na klouby

•

Ideální pro doplnění hlavního sportovního odvětví

•

Posílení kardiovaskulárního systému a trénink srdce

•

Možnost různé rychlosti svalové práce
Hlavní nevýhodou kruhového tréninku je fakt, že touto metodou se velmi problematicky

buduje svalová hmota. Jelikož tréninková metoda je využívána zejména za účelem rozvoje
vytrvalostní síly, proto je také brána hlavně jako doplněk k některým dalším cvičení (Cissic a
Dawes, 2015; Jarkovská, 2009).
Kombinace základního silového tréninku se sportovně specifickými pohyby
jednotlivých sportů se zdá být efektivní sezónní taktikou k maximalizaci těchto dovedností.
Proto by trenéři měli být podporováni, aby zahrnuli kruhový trénink jako prvek sezónního
kondičního programu trénujících (Hermassi et al., 2019).
2.6.1.1 Stavba kruhového tréninku
1. Úvodní část (warm up)
Doporučená doba cvičení úvodní části je 8–10 minut. Během této části tréninkové
jednotky dochází k psychické přípravě tvořící formální zahájení tréninku a také seznámení se
s obsahem tréninku. Trenér v této části obvykle sdělí náplň tréninku, zmíní případné časté
chyby a upozorní na co je třeba se zaměřit a motivuje k tréninkové činnosti (Perič a Dovalil,
2010).
Další částí je rozcvička, která má většinou dvě části. První částí je zahřátí a prokrvení
organismu na úvod mající vliv na kardiovaskulární systém, což má za následek navýšení
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kapacity plic a zvýšení krevního tlaku. Tím se organismus připravuje na následující vyšší zátěž.
Toho lze docílit prostřednictvím adekvátně zvolených cviků, například pozvolnou chůzí,
rozklusáním či cyklotrenažerem. Cviky jsou využívány za účelem všestrannosti (Jarkovská,
2009). Dalším prostředkem k rozcvičení může být hra. Tím se zvyšuje tepová frekvence
z původní hodnoty 60–80 tepů za minutu na vstupní anaerobní hodnotu 120–130 tepů za
minutu. Což je hodnotou, která se dodržuje při tréninku vytrvalostní síly. Druhá část rozcvičky
je zaměřena na strečink, jehož hlavním cílem je protažení svalových skupin, využíván je
zejména dynamický strečink. Využíván je za účelem protáhnutí zahřátých svalů za stálého
udržení tepové frekvence jedince. Tím je celý hybný systém připravován na následnou hlavní
část cvičení (Alter, 2004; Perič a Dovalil, 2010).
2. Hlavní část (vlastní cvičení na jednotlivých stanovištích)
Doporučená doba cvičení hlavní části je 30–40 minut, záleží také na počtu stanovišť.
Hlavní část kruhového tréninku je zaměřena na systému střídání jednotlivých sérií cviků
s vlastní vahou těla, či cviků využívajících nářadí nebo ostatní pomůcky. Počet jednotlivých
stanovišť se pohybuje mezi čtyřmi až deseti. Avšak není nikde dáno přesné vymezení
jednotlivých cviků, které by v tréninku měly být využity. Přičemž doba cvičení na daných
stanovištích je obvykle 30–60 sekund. Cvičení probíhá bez pauz, kromě pauzy, kdy cvičenec
přechází na další stanoviště, jelikož by tepová frekvence neměla klesnout pod 120 tepů za
minutu. A to z důvodu, že aerobní efekt vzniká v případě, že je frekvence držena mezi 60–90%
maxima zátěže po dobu minimálně 20 minut. Jednotlivé cviky na daných stanovištích jsou vždy
voleny dle záměru, nejčastěji však od nejvíce oslabených velkých svalových skupin
ke skupinám menším a lokálně uloženým (Muňoz-Martínez et al., 2017; Střeštíková a Pokorná,
2017).
3. Závěrečná část (strečink, zklidnění)
Doporučená doba pro závěrečnou část je 10 minut. Tato část může být taktéž rozdělena
do dvou složek. První fází je zklidnění, do které jsou zařazeny cviky s nízkou intenzitou. Mají
za úkol zklidnění a urychlení zotavení po tréninku, tedy snížit tepovou frekvenci z hodnoty
aerobní na hodnotu v rozmezí 70–80 tepů za minutu. Může obsahovat i výklus, ale také čas
věnovaný úklidu nářadí či ostatních pomůcek. Druhou složkou závěrečné části je strečink.
Hlavním cílem je protažení svalů, které byly převážně zapojovány během tréninku. Dále svalů,
které mají tendenci ke zkrácení. Je využíván především statický strečink (Perič a Dovalil, 2010).
Cíleným a vhodným výběrem jednotlivé skladby cviků pro strečink je možné zlepšit kloubní
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pohyblivost, či odstranit nahromaděné svalové napětí a vytvořit tak pocit tělesného uvolnění.
Každý cvik je třeba opakovat 5–8krát včetně výdrže v krajních polohách 10–30 sekund
(Jarkovská, 2009).
2.6.1.2 Volba metody cvičení
Nejčastěji je využívána metoda vytrvalostní síly s využitím náčiní či nářadí. Hmotnost,
se kterou jsou cviky vykonávány je rovna 30–60 % jednorázového maxima trénujícího jedince
(Nykodým, 2010). Jde o komplexní metodu rovnoměrně a všestranně posilující a dynamicky
protahující velké množství svalových skupin. Doporučená minimální doba cvičení je 20–40
minut s ideální tepovou frekvencí 120–140 tepů za minutu. Což je rovno aerobně –
anaerobnímu krytí. Voleny jsou jednoduché cviky, jež jsou trénující schopni zvládnout dle
předepsané správné techniky (Jarkovská, 2009).
2.6.1.3 Intenzita cvičení
Intenzita cvičení představuje velikost úsilí, kterým cvičící vykonává pohybový úkol
(čímž realizuje tréninkové cvičení). Celkově se projevuje jako rychlost provedeného pohybu,
frekvence pohybu, distanční parametry pohybu (váha, výška) a také má vztah k velikosti
překonávání odporu (Dovalil et al., 2009). Intenzita cvičení nesmí být nízká, jinak nebude
dosaženo adaptačních účinků. Kruhový trénink by měl mít povahu aerobního cvičení, tomu
odpovídá nepřerušované cvičení s intervalem odpočinku 0–1:3 (tedy 0–20 sekund odpočinku)
a 30–60 sekund cvičení na stanovištích. Jednotlivé cviky mohou tedy následovat v rychlém
sledu za sebou i bez pauz (Nykodým, 2010). Důležité je, že intenzita cvičení je zásadnější než
doba trvání tréninku. Je třeba dbát na podmínky aerobního cvičení, aby byla dodržena potřebná
intenzita v průběhu celého kruhového tréninku. Podmínkami jsou dodržování plynulosti a
nepřetržitosti (Cissic a Dawes, 2015; Jarkovská, 2009).
2.6.1.4 Počet okruhů
Množství okruhů je určováno dle předem připraveného plánu, vycházejícího z celkové
doby trvání hlavní části tréninku. Doba odcvičení jednoho okruhu je závislá na počtu zvolených
stanovišť a také na době, kterou cvičenci na jednotlivých stanovištích stráví. Doporučený počet
okruhů dle trénovanosti zúčastněných je 3–6 okruhů (Perič a Dovalil, 2010).
2.6.1.5 Pořadí a počet stanovišť
Pořadí stanovišť je individuální dle zvoleného typu cvičení. Vhodné je začít trénink se
cviky zatěžující zároveň více svalových skupin a také s cviky, které jsou dynamické a zaměřené
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na oblast dolních končetin. Poté může například následovat posilování břišního svalstva,
svalstva zádového a svalů horních končetin (Cissic a Dawes, 2015; Jarkovská, 2009).
Počet jednotlivých stanovišť je závislý na záměru tréninkové jednotky a cíli.
Doporučené množství je dle Periče (2010) počet 6–12 stanovišť. Jednotlivá stanoviště jsou poté
rozmístěna do libovolného tvaru v závislosti na okolním prostoru. Možné je cvičit i na jednom
místě a měnit jen potřebné náčiní.
2.6.1.6 Seřazení cviků
Jednotlivé řazení cviků je závislé na pohybové úrovni cvičence a jeho věku. V systému
kruhového tréninku je potřeba odcvičit sérii prvního vybraného cviku a poté přejít na další cvik,
který fyziologicky částečně zatíží předcházející svalovou skupinu. Nejčastěji je využíváno
modelu, kdy se začíná posilovat s nejvíce oslabenými velkými svalovými skupinami na dolních
končetinách (jako je přední a částečně zadní strana stehen anebo hýžďový sval). V kombinaci
s následnou kompenzací dalšího posilovacího cviku, ale menší svalové skupiny na dalším
stanovišti (například triceps brachi či biceps brachi). Možnost je posilovat některou
problémovou svalovou skupinu do doby, kdy sval má ještě dostatek energie. Po těžkém a
namáhavém cviku je třeba zařadit lehký cvik, aby si namáhaný sval stihnul odpočinout. Je
doporučováno střídat antagonistické svalové skupiny. Ve svalu tak dojde k lepšímu prokrvení
a jeho námaha se znásobí (Jarkovská, 2009).
2.6.1.7 Výběr cviků
Hlavním aspektem docílení pomocí kruhového tréninku je správné zvolení funkčních
posilovacích cviků. Na začátku tréninku je důležité si určit, zdali je potřeba zpevnit svalstvo
oslabené či je účelem nabrání svalové hmoty (De Sena a Durant, 2016).
2.6.1.8 Cviky s využitím vlastní hmotnosti těla
Jednou z možností, jak zpevnit a posílit svalstvo, je využití vlastní váhy těla, kde
hmotnost slouží jako pomyslné závaží. Při zapojení cviků s vlastní vahou těla je výhodou, že
jedinec se učí vnímat práci jednotlivých svalových partií. Mezi tato cvičení se řadí například
kompenzační cvičení, které se taktéž řadí do kruhového tréninku jako nedílná součást. Další
výhodou těchto cviků je, že není třeba žádného náčiní a pomůcek a dá se cvičit jak venku, tak
uvnitř. Samotná technika jednotlivých cviků je ovšem lehce náročnější a trvá poměrně delší
dobu, než si ji cvičenec osvojí. V tom jsou izolované cviky na posilovacích strojích jednodušší.
Jednotlivé cviky lze provádět libovolně zvolenou rychlostí a je na samotném cvičenci, kolikrát
cvik během intervalu na stanovišti zvládne zopakovat (Jarkovská H. a Jarkovská M., 2016).
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2.6.1.9 Cviky s využitím náčiní
Jde o pokročilejší metodu cvičení s náčiním, kdy trénující cvičenec musí znát dokonale
své tělo. A technika jednotlivých cviků musí být plně zvládnutá a pod kontrolou. Cviky jsou
prováděny ve směrech, jež jsou nejvíce podobné pohybům v běžném denním životě. Do tohoto
typu cvičení patří rovněž celá řada jak posilovacích, tak protahovacích cviků s využitím
pomůcek. Pomůcky, které se nejčastěji využívají během kruhového tréninku jsou BOSU®,
aquahit, medicinbal, TRX, overball, fitball, činky, švihadla, popřípadě kettlebelly a mnoho
dalších pomůcek (Cissic a Dawes, 2015; Jarkovská, 2009).
Hlavní výhodou těchto cvičebních pomůcek je jejich mnohonásobný efekt v rozvoji
svalové síly a budování svalové hmoty, dále v rozvoji flexibility a rozvoji kardiovaskulární
činnosti. Doporučené je začít v nižších polohách s nižší hmotností zátěže. Po zvládnutí techniky
jednotlivých cviků se může postupně navyšovat zátěž a prodloužit se i dráha pohybu z polohy
základní do konečné polohy a zpět (Jarkovská, 2009).

2.6.2 Náčiní
2.6.2.1 BOSU®
BOSU®, neboli balanční polokoule, je balanční pomůcka, jejíž název tvoří zkratka
anglických slov „Both side up“. V praxi to znamená, že tuto pomůcku můžeme použít oběma
stranami vzhůru. V dnešní době je tato pomůcka velmi populární a často využívaná jak při
tréninku doma, tak ve fitcentrech. Původně byla ovšem vyvinuta čistě pro potřeby rehabilitace,
kde je dodnes stále bohatě využívána (Jebavý a Zumr, 2009).
2.6.2.2 Posilovací gumy
Posilovací gumy, také známé také jako expandery jsou gumová lana o délce až 2,5
metru. Během cvičení s posilovací gumou nedochází jen k izolovanému navýšení zatížení
svalové partie, která je posilována, ale zároveň jsou nepřímo zatěžovány i další svalové skupiny.
U většiny cviků je proto posílena celá svalová partie. Výhodou samotného expanderu je
intenzita provedení jednotlivých cviků. Ta je volena individuálně dle zdatnosti cvičence. U
spousty cviků na oblast ramenních kloubů nebo například při posilování biceps brachii dochází
ke zvýšení zátěže tím, že cvičenec zaujme širší postoj. Tím dochází ke zkrácení posilovací
gumy mezi chodidly a dlaněmi a zásluhou toho se zvýší zátěž (Strakoš, Valouch, 2005).
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Obdobné využití jako expander má také Thera-band. Jde o gumový pás, který je až 2,5
metru dlouhý. Jeho materiál je z přírodních zdrojů, a to z čistého kaučuku. Pomůcka je vyráběna
v osmi různých barvách, podle kterých se rozlišují v síle odporu. Odpor Thera-bandu se zvyšuje
přibližně lineárně, tedy rovnoměrně s jeho postupným prodloužením. Posilovací gumu
charakterizují velmi dobré elastické vlastnosti. Samotná pomůcka je taktéž velmi využívána
v oboru fyzioterapie a rehabilitace (Jebavý a Zumr, 2009).
2.6.2.3 Závěsný systém TRX
TRX neboli lanový závěsný systém. Používaná zkratka je odvozena z názvu „Total –
body Resistence Exercise“ neboli cvičení s odporem vlastního těla. Tento způsob využití
cvičební pomůcky slouží jako součást speciálních lekcí funkčního tréninku a různých
skupinových cvičení, ale také k individuální potřebě. TRX je vymyšleno tak, aby mohlo být
používáno v minimálním prostoru, ale se zapojením celého těla bez použití jakýchkoliv dalších
pomůcek. Jde o moderní posilovací pomůcku, která je tvořena dvěma nastavitelnými popruhy
a karabinami. Na konci je zakončena madly pro ruce, popřípadě nohy. Závěsný systém je určen
pro všechny typy cvičenců různé výšky a hmotnosti (ovšem max. hmotnost je 150 kg).
Uplatnění TRX je téměř ve všech sportech, a to i v těch profesionálních, svou pozici si našlo i
ve fitcentrech. Velkou výhodou závěsného systému je jeho jednoduchost a skladnost. TRX je
možné jednoduše zavěsit na větev stromu, hrazdu či za dveře.
Se závěsným zařízením je možné provádět celou řadu cviků jen s vlastní vahou těla.
Provádět lze cviky ve všech možných anatomických rovinách pohybu. To je optimální pro
uplatnění všech pravidel kompletního funkčního tréninku. Výhodou TRX je neuvěřitelná
variabilita týkající se intenzity (neboli odporu). Odporem je v tomto případě hmotnost těla.
Intenzitu lze měnit (tj. zvyšovat či snižovat) změnou postoje cvičence vůči závěsnému bodu.
Pokud je cvičenec výše pod závěsným bodem, intenzita cvičení se snižuje, pokud je tomu
naopak, intenzita se zvyšuje. Závěsný systém využívá nejen hmotnost těla a gravitaci, ale také
prvky nestability za účelem posílení svalů hlubokého stabilizačního systému.
Tato pomůcka se velmi hodí svým konceptem do kruhového tréninku. Během cvičení
je zapojováno svalstvo v oblasti zad, břicha a trupu. Což jsou všechno svaly, které hrají
významnou roli ve stabilizaci. Svým konceptem cvičení s TRX dokáže zlepšit rovnováhu,
flexibilitu, ale také koordinaci. Velkou výhodou cvičení je zapojení svalů, které se v běžném
životě normálně nezapojují. V případě zapojení dalších labilních pomůcek, jako je již zmíněné
BOSU®, medicinbal a další pomůcky, je možné navýšit účinnost daného cviku. Toto navýšení
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je však vhodné pro pokročilejší cvičence, kteří již perfektně ovládají svou koordinaci a mají
dokonale osvojenou techniku provedení cviku (Jebavý a Zumr, 2014).
2.6.2.4 Overball
Overbally jsou malé míče, které se dají dle potřeby dofouknout či vzduch upustit.
Průměr míčku je maximálně 26 centimetrů a nosnost může být až 200 kilogramů. Prvotně se
overball začal využívat zejména v rehabilitaci a své uplatnění našel také u fyzioterapeutů. Až
později začaly být míčky využívány jako balanční pomůcky během posilování, kde je zapojen
hluboký stabilizační systém. Dle trénovanosti je možné využít až čtyři overbally za účelem
zvýšení obtížnosti cviku (Dobešová, 2003).
Během rehabilitace se využívá overball za účelem vyplnění prostoru při daných
polohách, kdy je potřeba dodržet správné postavení například pánve, končetin či těla. Záleží
také na míře nafouknutí míčku. Zde se uplatňuje pravidlo, že čím více je overball nafouknutý,
tím více je balancování obtížnější. V neposlední řadě lze tuto pomůcku využít při posilování,
například jakožto ztížení opory při všech modifikacích kliků (Dobešová, 2003).
2.6.2.5 Gymball
Gymball nebo také fitball je velký, nafukovací míč, jehož předností je velká elasticita.
Je dostupný v mnoha barvách a v mnoha velikostech. Dle toho se také liší svým uplatněním. Je
třeba zvolit míč individuálně pro každého cvičence. U cvičence vysokého 180 centimetrů bude
průměr míče větší o 10 centimetrů než u cvičence měřícího 160 centimetrů. Správná velikost
míče společně s optimálním nafouknutím míče je zásadním předpokladem pro správné
používání (Dobešová, 2003; Jarkovská, 2007)
Příkladů pro využití míče je celá řada. Gymball lze použít jak pro relaxaci po náročném
dni, tak jako pomůcku pro cvičení či rehabilitaci. Dá se využít jako kompenzační pomůcka u
sportovců s jednostrannou zátěží, dále posiluje vnitřní stabilizační systém, upevňuje správné
pohybové návyky a zvyšuje kloubní pohyblivost. Díky pestrosti jednotlivých cviků lze na
gymballu dosáhnout rozvoje pohybových schopností – síly, obratnosti, pohyblivosti a
rovnováhy. (Jarkovská, 2007).
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2.6.3 Význam balančních pomůcek v rozvoji koordinačních a silových schopností
v kruhovém tréninku
Při správném cvičení s balančními pomůckami je aktivován hluboký stabilizační
systém. Svaly tohoto systému byly popsány již výše. Řadí se tam svaly, které drží a stabilizují
páteř a tím zajišťují i správné držení těla. Různými pozicemi na nestabilních balančních
pomůckách může dojít ke zlepšení posturální funkce svalů, ke stabilizaci páteře a posílení
celého svalstva (Anderson et al., 2005; Lephart et al., 1995).
Cvičením na balančních pomůckách můžeme docílit posílení, protažení a uvolnění
hlubokého stabilizačního systému. Dynamickým, ale i statickým udržováním pozic, které jsou
nestabilní, se cvičení stává svalově náročnějším a tím i efektivnějším. Výdrží v dané poloze na
labilní ploše dochází k rozvoji rovnováhy, což slouží v různých situacích k lepšímu udržení
stability. Stabilita na labilních plochách, ale i na pevném povrchu je dána úrovní nervosvalové
koordinace, ale také podmínkami, ve kterých samotné cvičení probíhá, dále zrakovými vjemy
a v neposlední řadě i psychickou stránkou jedince. Obecně je ve sportech nejvíce využívána
balanční schopnost ovlivňující správnost provedení jednotlivých úkonů souvisejících s daným
typem sportu. Omezujícím faktorem pro zařazení jednotlivého cvičení je schopnost zvládnutí
optimálního držení těla v polohách, které jsou lehčí. Cvičení na balančních plochách má
v neposlední řade také pozitivní vliv na zlepšení pozornosti a koncentrace (Anderson et al.,
2005; Lephart et al., 1995).
Dle Krištofiče (2004) je principem balančních technik zejména zmenšení plochy opory
těla. V důsledku zmenšení plochy opory dochází k navození tzv. stavu „balancování“. To
můžeme popsat jako koordinované zapojení svalových smyček. Snaha je s nemaximální silou
dosáhnout cílených pozic, popřípadě delšího setrvání v relativně stabilní poloze. Stav
balancování podporuje rozvoj jak statických, tak dynamických schopností. Balancování lze
určitě také pojmout jako specifický druh posilování s vlastní vahou těla, což je charakteristické
zejména pro gymnastické aktivity (Krištofič, 2004; Anderson et al., 2005).
Důležité je dodržovat určitá pravidla bezpečnosti. Prvotním by měla být odpovídající
zdravotní forma cvičence, kterou byl měl posoudit lékař či fyzioterapeut. Další omezení či
kontraindikace v zásadě nejsou. Cvičení je třeba vynechat při některých akutních obtížích, jako
při akutních bolestivých stavech, popřípadě onemocnění CNS. Špatné provedení cviku
v neztížených podmínkách na stabilním povrchu se může prohloubit při balančních technikách.
Chybně zafixovaný pohybový vzorec může poté vést k zdravotním komplikacím a potížím
samotného pohybového aparátu (Jebavý a Zumr, 2009).
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3 Cíle a úkoly práce, hypotézy
3.1 Cíle práce

Cílem tohoto výzkumu je zjistit vliv využívání labilních pomůcek – BOSU®, TRX a
overballu během kruhových tréninků, na posturální stabilitu u běžné populace.

3.2 Úkoly práce
Diplomová práce zahrnuje několik kroků, které by měly vést k co nejefektivnějšímu
dosažení a naplnění cíle práce. Tyto kroky jsou níže shrnuty:

1. Rešerše a následné zpracování české i zahraniční odborné literatury týkající se tématu
diplomové práce a její následné zapracování do teoretické části práce.
2. Výběr vhodných probandů
3. Výběr vhodné metody testování statické a dynamické posturální stability
4. Stanovení intervenčního postupu pro experimentální a kontrolní skupinu
5. Provedení samotného měření výzkumu
6. Shromáždění a zanalyzování dat z jednotlivých měření
7. Zpracování výsledků výzkumu, jejich interpretace a konfrontace se stanovenými
hypotézami
8. Závěr a diskuze

3.3 Výzkumná otázka
Vzhledem k tomu, že se doposud žádná dostupná tuzemská ani zahraniční studie
nezabývala hodnocením efektu kruhového tréninku v kombinaci s využitím labilních ploch na
posturální stabilitu, byly v této práci položeny pouze dvě výzkumné otázky:
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1. Jaký bude vliv pravidelného využití labilních ploch – BOSU®, TRX a overballu
během kruhového tréninku na statickou posturální stabilitu u běžné populace?
2. Jaký bude vliv pravidelného využití labilních ploch – BOSU®, TRX a overballu
během kruhového tréninku na dynamickou posturální stabilitu u běžné populace?

3.4 Hypotézy

Dle výzkumných otázek byly stanoveny tyto hypotézy:
H1: Předpokládám, že kruhový trénink s využitím labilních ploch aplikovaný po dobu
dvou měsíců třikrát v týdnu vede ke zlepšení dynamické a statické posturální stability
hodnocené Star Excursion Balance testem, který hodnotí dynamickou posturální stabilitu.
H2: Předpokládám, že kruhový trénink s využitím labilních ploch aplikovaný po dobu
dvou měsíců třikrát v týdnu vede ke zlepšení dynamické a statické posturální stability
hodnocené Unipedal Stance testem hodnotící statickou posturální stabilitu.
H3: Předpokládám, že kruhový trénink s využitím labilních ploch aplikovaný po dobu
dvou měsíců třikrát v týdnu vede ke zlepšení dynamické a statické posturální stability
hodnocené Sit to Stand testem hodnotící dynamickou posturální stabilitu.
H4: Předpokládám, že kruhový trénink s využitím labilních ploch aplikovaný po dobu
dvou měsíců třikrát v týdnu vede ke zlepšení dynamické a statické posturální stability
hodnocené Timed Up and Go testem hodnotící dynamickou posturální stabilitu.
H5: Předpokládám, že kruhový trénink s využitím labilních ploch aplikovaný po dobu
dvou měsíců třikrát v týdnu vede ke zlepšení dynamické a statické posturální stability
hodnocené Functional reach testem hodnotící dynamickou posturální stabilitu.
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4 Metodika práce
4.1 Charakter práce
Tato vědecko-výzkumná práce spadá vzhledem ke svým vlastnostem do kategorie
experimentálních studií. Cílem práce je zjistit, zda využití labilních ploch během kruhových
tréninků bude mít vliv na statickou a dynamickou posturální stabilitu. Tato intervence, kdy se
v průběhu kruhového tréninku využívají labilní plochy je použita pouze u experimentální
skupiny. U kontrolní skupiny byl prováděn pouze klasický kruhový trénink.
Výzkum probíhal od začátku dubna 2021 do konce května 2021 v tělocvičně Body
Impulse v Praze, což je sídlo Outdoor Training Clubu, pod jehož záštitou se tyto kruhové
tréninky konají. Všichni zúčastnění byli předem seznámeni s tím, jak bude celý výzkum
probíhat. Obeznámeni byli také s tím, kde po ukončení projektu mohou výsledky práce
dohledat. Před zahájením samotného výzkumu byl probandům předložen předem vypracovaný
informovaný souhlas (viz Příloha č. 2), který všichni podepsali a odevzdali před zahájeném
samotného měření. Informovaný souhlas byl schválen Etickou komisí 29.10.2020 pod jednacím
číslem 195/ 2020 (Viz příloha č. 1).

4.2 Popis výzkumného souboru
Do výzkumu byli záměrně vybráni jen probandi, kteří pravidelně navštěvují tréninky
Outdoor Training Club či se ho někdy v minulosti již párkrát účastnili a mají plně zvládnutou
techniku cvičení. Dalším zásadním kritériem pro výběr do výzkumu bylo zdraví. V době měření
se u sledovaných probandů nesmělo vyskytovat žádné akutní onemocnění ani žádné chronické
onemocnění, či jakékoliv onemocnění pohybového aparátu, které by v době měření bylo
aktuální. Do této studie nebyli zařazeni ani jedinci po operaci DKK, či páteře, dále cvičenci
s jakýmkoliv neurologickým onemocněním, systémovým onemocněním nebo dalšími
onemocněními, jimiž by byly omezeny možnosti provedení samotné intervence či testování.
Dalším kritériem pro vyřazení z výzkumu byla smyslová vada (oční, vestibulární, sluchová či
proprioceptivní). Kontraindikací zařazení do výzkumu bylo akutní, zejména infekční
onemocnění, jakékoliv zranění či omezení pohybového aparátu a rekonvalescence po nemoci
či úrazu. U všech zúčastněných cvičenců byla snaha vyloučit veškeré negativní vlivy
ovlivňující posturální stabilitu. Všichni probandi před samotným zahájením měření podepsali
již zmíněný Informovaný souhlas.
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Do výzkumného experimentu byli zařazeni pouze zdraví jedinci n=40). Výzkum se
týkal běžné populace v České republice, mezi probandy se nenachází žádní vrcholoví sportovci.
Probandi na kruhové tréninky Outdoor Training Club dochází z vlastní iniciativy. Věkové
rozmezí celé skupiny probandů bylo 25-45 let. Ze čtyřiceti probandů bylo 20 probandů zařazeno
do experimentální skupiny a zbylých 20 probandů do kontrolní skupiny. Samotné rozdělení
cvičenců proběhlo náhodným výběrem. Průměrný věk všech probandů je 32,86 let (± 5,73). Co
se týče zastoupení žen a mužů, tak vychází v poměru 3:2 ve prospěch žen. Většina zúčastněných
probandů měla dominantní dolní končetinu pravou, a to přesně 32 lidí. Zbytek probandů měl
dominantní dolní končetinu levou.
4.2.1 Intervenční skupina
V intervenční skupině se nacházelo 20 probandů (n=20). Zúčastnění byli ve věku
25–45 let, což znamená, že jejich průměrný věk byl 34,30 roku (± 6,06). Ve skupině bylo 13
žen a 7 mužů. Jejich průměrná výška byla 1,74 m (± 0,06) a průměrná váha 69,60 kg (± 5,65).
Průměrné BMI celé experimentální skupiny bylo 23,23 (± 2,42). U 15 probandů ze 20 byla
dominantní dolní končetina pravá, zbytek levá.
4.2.2 Kontrolní skupina
I v kontrolní skupině bylo sledováno 20 cvičenců. V této skupině byli probandi ve
stejném věkovém složení, tj. mezi 25 a 45 lety. Průměrný věk probandů této experimentální
skupiny byl 31,45 let (± 4,98). V této skupině se nacházelo 10 žen a 10 mužů. Průměrná výška
cvičících byla 1,82 m (± 0,09), průměrná váha 76,25 kg (± 11,11). Průměrné BMI této
experimentální skupiny bylo 22, 97 (±1,59). U 16 probandů ze 20 byla dominantní dolní
končetina pravá, u zbývajících levá.
Z těchto základních údajů vyplývá, že obou jsou obě dvě skupiny srovnatelné téměř ve
všech parametrech, což je důležitou skutečností při porovnávání výsledku v závěru práce.

4.3 Použité vyšetřovací metody
Každá tréninková jednotka trvá šedesát minut. Na začátku tréninkové jednotky dojde
k důkladnému rozcvičení a zahřátí, poté k odcvičení základní tréninkové části včetně sledované
intervence a na závěr celého tréninku přijde řádné protažení a zklidnění. Frekvence tréninků
pro intervenční i kontrolní skupinu je stejná, tréninky probíhají třikrát týdně. To celé po dobu
dvou měsíců, tedy osmi týdnů.
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V kruhovém tréninku se vyskytuje řada různých cviků za účelem zapojení všech
svalových skupin těla. Základem je správné provedení jednoduchých základních cviků, od
čehož se odvíjejí postupně další možné modifikace cviků v kombinaci s různými obohacujícími
prvky. Nepostradatelnými prvky kruhového tréninku jsou i tzv. kardio cviky, tedy cviky
aerobního charakteru. Pro intervenční skupinu byly během tréninku používány již zmíněné
labilní pomůcky, tedy BOSU®, TRX a overball.
4.3.1 Anamnéza
Po odevzdání podepsaného informovaného souhlasu byla od probandů před začátkem
výzkumu zjištěna osobní anamnéza a veškerá další důležitá data. Mezi ně patřil věk probanda,
jeho pohlaví, výška a momentální váha. Dále to, která je dominantní dolní končetina a také
délka dolních končetin. Veškeré zmíněné informace byly zaznamenány v záznamovém archu
(viz Příloha č. 4). Dominantní dolní končetina byla zjištěna tak, že proband stál na místě a byl
zezadu, mírným tlakem do zad od vyšetřujícího vyveden z rovnováhy. Dolní končetina, kterou
jako první proband vykročil, byla zaznamenána jako dominantní. To celé bylo ještě potvrzeno
testem kopu do balónu. Dolní končetina, kterou proband kopl jako první do balónu, byla
vyhodnocena jako dominantní. Co se týče měření dolní končetiny, tak zde byla použita funkční
(relativní) délka dolní končetiny. Tato délka byla měřena od SIAS až k malleolus medialis.
Během odebrání vstupní anamnézy došlo k vyloučení těch probandů, kteří nesplňovali některá
z kritérií stanovených pro přijetí do výzkumu. Zejména se jednalo o probandy, kteří v anamnéze
uvedli akutní či chronické onemocnění, nebo také úraz některé dolní končetiny.
4.3.2 Testování
Počáteční i závěrečné měření bylo uskutečněno jak u intervenční skupiny, tak i u
skupiny kontrolní. K testování statické posturální stability a dynamické posturální stability byly
použity čtyři ze standardizovaných testů. Na začátku proběhlo vstupní vyšetření posturální
stability u obou skupin, poté proběhla intervence po dobu dvou měsíců a na závěr bylo
provedeno závěrečné kontrolní měření po uběhlé intervenci u obou dvou skupin.
1) Star Excursion Balance Test – Y Test
Viz kapitola 2.3.1 Funkční testy. Při měření byla použita varianta, využívající tři směry.
Probandi měli během měření horní končetiny v bok. Testovány byly probandovi obě dolní
končetiny a každá tedy do tří různých směrů. Pata probanda se nacházela ve středu. Každý směr
byl dle standardizovaného testu testován třikrát. Z jednotlivých pokusů probanda byla nejprve
vypočítána procentuální hodnota, a to v závislosti na funkční délce dolní končetiny
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testovaného. Poté byla naměřená hodnota probanda vydělena délkou určené dolní končetiny a
následně hodnota byla vynásobena stem. Z uvedených tří uvedených procentuálních hodnot byl
následně vypočítán průměr (Gtibble et al., 2003; Plisky et al., 2009).
2) Unipedal Stance Test – Single Leg Stance Test
Viz kapitola 2.2.1 Funkční testy. U tohoto výzkumu byla využita varianta, kdy proband
měl zavřené oči. Obě dolní končetiny byly testovány opět třikrát. Na začátku testování si
probandi dali horní končetiny v bok. Následně jim bylo doporučeno zaměřit svoji pozornost na
jeden konkrétní bod na zdi v úrovni jejich očí, což pomohlo usměrnit jejich pozornost. Poté byli
probandi vyzváni k zvednutí jedné dolní končetiny do polohy 90° v kolenním i kyčelním
kloubu. Samotné měření bylo započato v čase, ve kterém proband zavřel oči. Možná maximální
naměřená hodnota byla 45 s. Tento test byl ukončen vždy, když proband otevřel oči, či došlo
k rozpojení horních končetin s trupem, popřípadě pokud se proband dotkl země elevovanou
dolní končetinou anebo došlo k přešlapu stojné dolní končetiny (Bizovská et al., 2017; Springer
et al., 2007).
3) Functional Reach Test
Viz kapitola 2.2.1 Funkční testy. K měření bylo využito délkové měřidlo, které bylo
připevněno na zdi ve výšce akromionu probanda. Měření bylo opakováno celkem třikrát.
Výsledná změna polohy byla průměrem ze tří pokusů. Vyšetřovaný proband se postavil ke stěně
bokem s předpaženou rukou v horizontální poloze a se sevřenou pěstí. Hned poté byl proband
vyzván k předklonu takovým způsobem, aby jeho pěst stále sledovala měřidlo ve stejné výšce.
Posouzen byl rozdíl mezi počáteční polohou a koncovou polohou třetího MP skloubení. Test
byl vždy ukončen, pokud došlo k přešlapu dolních končetin, pádu, či k jiným dynamickým
strategiím (Bennie et al., 2003; Bizovská et al., 2017; Singh Hujon, 2013).
4) Timed Up and Go Test
Viz kapitola 2.2.1 Funkční testy. K měření byla použita židle a kužel. Tyto pomůcky
byly umístěny 3 metry od sebe. Probandi měl za úkol na daný signál se co nejrychleji zvednout
ze židle, projít danou vzdálenost a opět bezpečně usednout na židli. Měření bylo skončeno
v okamžiku, kdy testovaný dosedl na židli. V tomto případě měli cvičenci pouze jeden pokus,
který jim byl změřen a zapsán do tabulek. (Nordin et al., 2006; Shumway – Cook et al., 2000).
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5) Five Times sit – to – stand Test
Viz kapitola 2.2.1 Funkční testy. Během měření byla využita varianta s pěti
opakováními. K testu byla použita židle a měřidlo času. Proband byl vyzván k provedení co
nejrychlejšího stoje ze sedu s rovnými dolními končetinami a poté opět sedu, a to celé 5x po
sobě. Měření bylo ukončeno ve chvíli pátého plného dosedu na židli (Bizovská et al., 2017;
Duncan et al., 2011; Whitney et al., 2005).

4.4

Výzkumná intervence
U poloviny randomizovaně zvolených probandů (n=20) byla v rámci experimentu

provedena intervence, která zahrnovala krom kruhového tréninku i cvičení s využitím labilních
ploch. Pro intervenční skupinu byly zahrnuty již zmíněné labilní pomůcky, tedy BOSU®, TRX
a overball.
Následné cviky popsané níže, byly během kruhových tréninků prováděny po dobu dvou
měsíců u intervenční skupiny. Cviky byly vybírány postupně, to znamená, že ne všechny cviky,
které jsou zde uvedené, byly aplikovány najednou během každého tréninku. Uvedené cviky je
třeba brát jako sborník cvičení, ze kterého byly cviky během dvou měsíců vybírány. Cviky
s labilními plochami byly připraveny na každý trénink, aby posilování se zaměřením na různé
svalové skupiny bylo rozloženo rovnoměrně. Samotný kruhový trénink nebyl složen výlučně
ze cviků na labilních plochách, ale byl také doplněn o jiné cviky, zejména s aerobním
zaměřením. Tyto cviky byly totožné jak pro intervenční skupinu, tak pro kontrolní skupinu.
Dvakrát týdně probandi docházeli do tělocvičny a jednou týdně cvičili doma dle odborně
vypracovaného tréninkového plánu. Tato domácí jednotka obsahovala pro intervenční skupinu
jen statické a méně dynamické cviky na bosu a mimo něj a trvala jen po dobu třiceti minut.
Kontrolní skupina cvičila to stejné, ale bez labilní plochy. V případě, že proband nedorazil, tak
cvičební jednotka byla nahrazena, aby měl stejný počet jednotek jako ostatní probandi.
Cvičení na labilních plochách vychází z běžných fyzioterapeutických postupů, které
jsou prováděny téměř na denní bázi. Zvláště proprioreceptivní cvičení se ve fyzioterapii
provádějí na nestabilních plochách. A to zejména za účelem zlepšení stability v oblasti kloubů
s využitím mechanických a senzorických vlastností vazů, kloubního pouzdra a integrované
aktivity svalů obklopujících klouby (Ferreira et al., 2014). Předpokládanými výhodami jsou
zvýšená svalová aktivita a usnadnění udržitelných středních pozic prostřednictvím
neuromuskulární kontroly (O'Sullivan et al., 2006).
52

Kontrolní skupina cvičila klasický kruhový trénink bez využití labilních ploch. Cviky
byly stejné, jen bez labilních pomůcek, na pevné zemi. Intervenční skupina měla v průběhu
tréninku u některých cviků modifikace, tedy cviky na zmíněných labilních plochách. Tyto cviky
byly využity:
Cviky s využitím BOSU ®
•

Cvik 1- DŘEP NA BOSU

Výchozí pozice (VP): stoj na Bosu s vyklenutou stranou dolů, připažené paže
Pohyb (P): dřep, paže předpažit, dlaně směrem dovnitř
Chyby (CH): prohnutí v bedrech, zakulacená záda, vysunutá kolena vpřed, váha těla na
špičkách, hlava není v prodloužení páteře, předsunutá hlava, špatně rozložená váha

•

Cvik 2- VÝPADY JEDNÉ NOHY

VP: podřep zánožný levou DK, pravá DK je položena na Bosu s vyklenutou stranou dolů
P: z podřepu zánožného do stoje na jedné DK (na Bosu) s přitaženým kolenem k hrudníku
CH: prohnutí v bedrech, stojná noha v konečné fázi není natažená, předklon či úklon trupu
v počáteční či konečné fázi, nezpevněný střed těla

•

Cvik 3- KLIK NA BOSU

VP: vzpor ležmo, ruce jsou opřeny o rovnou stranu Bosu přibližně od sebe na úrovni
ramenních kloubů
P: plynulý klik doprovázený aktivním zdvihem zpět do VP
CH: prohnutí v zádech, vystrčené hýždě vzhůru, zadržování dechu, nezpevněný střed těla,
lokty jdou od těla do stran

•

Cvik 4- VZPOR NA BOSU S AKTIVNÍ FLEXÍ DOLNÍCH KONČETIN

VP: vzpor ležmo, ruce jsou opřeny o rovnou stranu Bosu přibližně od sebe na úrovni
ramenních kloubů
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P: dolní končetiny se postupně aktivně a frekvenčně flektují koleny křížem pod sebe, ruce
zůstávají stále na stejném místě
CH: prohnutí v bedrech, vystrčené hýždě vzhůru, zadržování dechu, pomalá frekvence,
nezpevněný střed těla, pokrčené lokty

•

Cvik 5- ZKRACOVAČKY NA BOSU

VP: sed na vypouklé straně Bosu, DKK mírně roznožené a mírně skrčené, paže překřížené na
hrudi
P: provedení mírného náklonu trupu vzad, s výdechem návrat zpět do VP
CH: hlava není v prodlužení páteře, kulatá záda, předsunuté držení hlavy při návratu do VP,
brada tlačena na hrudník, pohyb provedený švihem

•

Cvik 6- ZÁKLON HRUDNÍKU NA BOSU

VP: leh na břiše na Bosu s vyklenutou stranou směrem vzhůru, paže vzpažené ve vnitřní
rotaci, špičky se lehce dotýkají podložky
P: mírná extenze trupu, DKK lehce oddálit od podložky vzhůru
CH: nadměrné provedení pohybu – prohnutí v bedrech, nezpevněný střed těla, paže a DKK
jsou pokrčené, paty jdou směrem od sebe

•

Cvik 7- SED SKRČMO NA BOSU S ROTACÍ DO STRAN

VP: sed skrčmo na vyklenuté straně Bosu, DKK 90°flexe, rovná záda, paže mírně flektované
v předpažení
P: výdrž sedu skrčmo na Bosu s rovnými zády, rotace trupu do stran, paže jdou nejprve
k jedné straně, poté pomalu k druhé straně
CH: prohnutá bedra, kulatá záda, špatná rovnováha těla, špatný sed, velký záklon
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•

Cvik 8- VZPOR LEŽMO BOKEM S DKK NA BOSU

VP: vzpor ležmo na jedné straně, HK opřena o loket, druhá HK vzpažena DKK odloženy
(mírně za sebou) na vypouklé části BOSU
P: po dobu intervalu držet v této pozici s pánví nad zemí, další interval – druhá strana
CH: pánev uložena nízko, nezpevněný střed těla, hlava není v prodloužení páteře, vysazení
pánve vzad

Cviky s využitím TRX
•

Cvik 1- VÝSKOK Z POLOHY DŘEPU S DRŽENÍM TRX

VP: dřep s využitím držení za madla TRX, paže jsou extendované
P: z polohy dřep se provede výskok (dřep s výskokem)
CH: kulatá záda, nezpevněný střed těla, kolena jsou tlačena směrem k sobě, paty nejsou
v poloze dřep na zemi

•

Cvik 2- PODŘEP S ODRAZEM SE ZAVĚŠENOU DK V ZÁVĚSU TRX

VP: stoj na levé DK, pravá DK je zavěšena v závěsu TRX
P: provedení podřepu s odrazem, HKK přesně naopak
CH: úklon trupu do strany či dopředu, prohnutí v bederní části zad, nekontrolovaný dopad
cvičící DK, vyosení kolene stojné DK do stran

•

Cvik 3- ROTACE TRUPU S DRŽENÍM ZÁVĚSNÉHO APARÁTU

VP: stoj s držením TRX za madlo jednoruč, druhá HK je natažena směrem k podložce,
pohled za extendovanou HK
P: rotací je měněn úchop HKK a zpět, rotace do stran se mění vystřídáním HKK
CH: nezpevněný střed těla, tělo netvoří jednu přímku, předsun hlavy
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•

Cvik 4- PŘÍTAHY NA TRX

VP: náklon trupu a celého těla směrem vzad (náklon trupu záleží na zdatnosti cvičence),
extendované paže ve VR
P: přítahy k TRX s lokty podél těla směrem do ZR
CH: prohnutá bederní část zad, nezpevněný střed těla, hlava v předsunutém držení, lokty
směřující od těla

•

Cvik 5- KLIK SE ZAVĚŠENÝMI DKK V TRX

VP: vzpor ležmo, DKK zavěšeny do závěsného aparátu, zápěstí pod rameny
P: provedení kliku
CH: prohnutí v bederní části zad, lokty směřující od těla, propad v ramenních kloubech,
zápěstí příliš před sebou či pod sebou

•

Cvik 6- ROTACE TRUPU SE ZAVĚŠENÝMA DKK V TRX

VP: vzpor ležmo, DKK zavěšeny v závěsném aparátu, zápěstí pod rameny
P: vytáčení trupu a DKK do stran, vždy vytočení trupu a DKK do stran, poté návrat zpět do
vzporu ležmo s extendovanými DKK a pokračování stejně na druhou stranu
CH: prohnutí v bederní části zad, nezpevněný střed těla, vystrčený zadek nahoru, propad
v ramenních kloubech

•

Cvik 7- VZPOR LEŽMO S ROZTAHOVÁNÍM DKK DO STRAN

VP: vzpor ležmo, na loktech, lokty pod rameny, DKK zavěšeny do závěsného aparátu
P: roztahování DKK plynule a pomalu do stran
CH: lokty příliš pod sebou, prohnutí v bederní části zad, nezpevněný střed těla, zadek příliš
vystrčen vzhůru, pohyb proveden příliš rychle
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Cviky s využitím overballu:
•

Cvik 1- „GLUTE BRIDGE“ A OVERBALLEM POD CHODIDLY

VP: leh na zádech, DKK flektovány, obě chodidla položena na overballu
P: zvedání pánve vzhůru, HKK podél těla či v předpažení
CH: nadměrný zdvih pánve a následná lordotizace, nezpevněný střed těla, hlava není
v prodloužení páteře

•

Cvik 2- KLIKY S OVERBALLEM

VP: vzpor ležmo, pod jednou HK umístěn overball
P: provedení kliku s overballem pod jednou HK, následně překutálení overballu stále ve
vzporu ležmo pod druhou HKK a opět provedení kliku
CH: lordotizace či naopak kyfotizace bederní části zad, nadměrné vysazení pánve vzhůru,
nezpevněný střed těla, zápěstí není v ose s kloubem ramenním, hlava není v prodloužení
páteře

•

Cvik 3- VZPOR KLEČMO S OVERBALLEM POD KOLENNÍM KLOUBEM
ZANOŽENÍM

VP: vzpor klečmo, jedna DK opřena kolenním kloubem o overball, HKK v ose ramenních
kloubů
P: Vzpor klečmo, jedna DK opřena o overball, druhá DK zanožuje
CH: kolenní kloub není v ose kloubu kyčelního, HKK nejsou v ose kloubu ramenního, hlava
není v prodloužení páteře, nezpevněný střed těla, lordotizace při zanožení

•

CVIK 4- LEH NA BOKU S OVERBALLEM POD SEBOU

VP: leh na boku, DKK extendovány, HKK opřena o loket, overball umístěn v oblasti
spodního kyčelního kloubu
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P: DKK nadzvednout mírně nad podložku s malými pohyby DKK vpřed a vzad, poté vyměnit
stranu
CH: nezpevněné celé tělo, DKK nejdou v prodloužení těla, hlava není v prodloužení páteře,
lordotizace během malých pohybů DKK, overball umístěn moc vysoko či nízko

Počet stanovišť a délka jednotlivých intervalů se odvíjí od záměru dané tréninkové
jednotky. Během intervence, po dobu dvou měsíců, byl počet stanovišť přibližně 10–15. Z toho
vždy alespoň polovina cviků v každém tréninku byla pro intervenční skupinu připravena
s využitím labilních plošin. U kontrolní skupiny platil stejný počet stanovišť, avšak bez využití
labilních ploch. Cviky, které intervenční skupina cvičila na nestabilních plochách, cvičila
kontrolní skupina na pevné zemi. I pro kontrolní skupinu platila dvouměsíční doba cvičení.
Kruhový trénink by měl mít povahu aerobního cvičení, tudíž tomu odpovídalo i nepřerušované
cvičení na jednom stanovišti po dobu 30–40 sekund. Intervaly určené na přesun cvičenců
z jednoho stanoviště na druhé měly délku cca 5–10 sekund. Celkový počet okruhů byl většinou
v rozmezí 3–5. Pauza mezi velkými okruhy byla dlouhá okolo 3–4 minut.
Každý trénink má být různorodý, tudíž intervaly, volba cviků a počet stanovišť se
pokaždé lehce měnily. Jediné, co bylo stále stejné, byl počet tréninků v týdnu, tedy tři tréninky
týdně. Pro všechna byla stejná i doba intervence, která byla 2 měsíce.

4.5 Časový harmonogram
− Zpracování teoretických podkladů pro DP: leden–březen 2021
− Vytvoření záznamových archů a příprava místnosti pro experiment: únor–březen 2021
− Souhlasné vyjádření EK k zahájení výzkumu: říjen 2020
− Výběr probandů, probíhající měření: duben–květen 2021
− Zpracování výsledků měření, statistických dat a diskuze: červen 2021–leden 2022
− Odevzdání DP: duben 2022
− Obhajoba DP: květen 2022
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4.6 Sběr dat
Použitá data pro teoretická východiska jsou zpracována formou literární rešerše na téma
posturální stability a kruhového tréninku. Zahrnuty jsou jak české, tak zahraniční zdroje, aby
informace byly, pokud možno, kompletní. Použity byly publikace a články jak v tištěné, tak i v
elektronické formě. Zdrojem při vyhledání informací o odborné literatuře byly tyto vědecké
databáze: Web of Science, Science Direct EBSCO, Springer eBooks, Google Scholar, Google
books a PubMed. Veškeré zdroje, které byly použity jsou odcitovány dle citační normy ČSN
ISO 690 v kapitole Referenční seznam.
Výchozí podklady pro samotný experiment byly získány pomocí dotazníků pro
anamnézu, klinickým vyšetřením (antropometrie – délka dolních končetin) a funkčním
vyšetřením posturální stability (viz kapitola 4.3 použité vyšetřovací metody). Všechny tyto
zjištěné a naměřené hodnoty byly zaneseny do záznamového archu (viz příloha).

4.7 Analýza zpracování dat
Naměřená data z klinického a funkčního vyšetření intervenční i kontrolní skupiny byla
zaznamenána z obou měření (počátečního a závěrečného) do programu Microsoft Excel 2019
do přehledných tabulek. Ke zpracování získaných dat a jejich statistické významnosti byl využit
opět program Microsoft Excel 2019 společně s programem R-Studio.
V prvé řadě byly vypočítány testy normality pro každé uvedené měření pomocí
Shapiro– Wilkova testu. Dále na základě těchto výsledků Shapiro– Wilkova testu byla
vypočítána statistická významnost. Statistická významnost byla vypočítána pomocí nepárového
T– testu (pro parametrické hodnoty) jen v případě, pokud byla splněna podmínka normality
rozdělení dat. V případě, že podmínka normality rozdělení dat nebyla splněna, byl využit tzv.
Mann– Whitney U test (pro neparametrické hodnoty). U obou uvedených testů byla stanovena
hladina statistické významnosti na α= 0,05. Statisticky významně je hodnocen výsledek
v případě p ≤ 0,05. V analýze byla taktéž hodnocena klinická významnost na základě Cohenova
d neboli „effect size“ (ES). Pro tvorbu přiložených tabulek byl také použit program Microsoft
Excel 2019.
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4.7.1 Statistická a klinická významnost
V prvé řadě bylo vypočteno normálové rozdělení četností za využití statistického testu.
Jak už bylo zmíněno, konkrétně byl využit Shapiro– Wilkův test. Tento test pracuje
s hypotézou, zdali jsou výsledky normálového rozdělení, tím je myšleno rozložené v Gaussově
křivce. Zmíněná hypotéza je obvykle označena jako H0, tedy jako nulová hypotéza.
V obvyklých případech je hranicí pro potvrzení uváděna alfa= 0,05. V případě, že je výsledek
tohoto testu nižší než uvedená hraniční hodnota, tak nulová hypotéza není potvrzena. V tomto
případě to znamená, že výsledky jsou neparametrické, tedy nejsou rozděleny normálově.
V případě, že je ale hodnota vyšší, tak to znamená, že výsledky jsou parametricky rozděleny,
tedy normálově (Brownlee, 2018; Royston, 1992).
Za účelem výpočtu statistické významnosti mezi intervenční a kontrolní skupinou je
dále využit buď parametrický či neparametrický test, záleží dle výsledků Shapiro– Wilkova
testu. Pro porovnání rozdílu dvou nezávislých skupin je využíván párový T– test. Používá se
zejména u parametricky rozložených vzorků. Naopak u neparametricky rozložených vzorků byl
v této práci pro výpočet využit Mann– Whitney U test za stejným účelem, tedy porovnání
intervenční a kontrolní skupiny. Výběr testu byl řízen dle výsledků zmíněného Shapiro–
Wilkova testu normálového dělení. Jak už bylo zmíněno výše, u obou uvedených testů byla
stanovena hladina statistické významnosti na α= 0,05. Z toho vyplývá, že p < 0,05 značí
statisticky významný rozdíl. Na rozdíl od toho p > 0,05 není statisticky významné (Xu et al.,
2017; Soukup, 2013).
Pro výpočet klinické významnosti byl využit test Cohen d měřící efekt terapie na
základě velikosti směrodatné odchylky. V případě, kde například d= 1,00 znamená, že velikosti
směrodatné odchylky se rovná velikosti efektu zvolené terapie. Interpretování výsledků dle
Cohena (2013) je klasifikováno ve třech kategoriích:
Klinická významnost

d= 0- 0,19

d= 0,2- 0,49

d= 0,5- 0,79

d ≥ 0,8

žádná

malý efekt

střední efekt

velký efekt

(interval)
Významnost
Barevné označení
Tabulka č. 3: Klinická významnost (ES)- intervaly a barevné označení

Ve stejné uvedené škále byly interpretovány i výsledky této práce (Cohen, 2013;
Soukup, 2013).
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5 Výsledky
V této části práce jsou interpretovány výsledky jednotlivých vybraných testů, které jsou
vzájemně porovnávány. Dále jsou zpracována statisticky naměřená data jednotlivě vybraných
testů a pomocí tabulek vyhodnoceny. U jednotlivých testů jsou porovnávána data probandů
v rámci experimentální i kontrolní skupiny a porovnávány poté mezi sebou. U obou skupin jsou
porovnávána stejná data a je taktéž posouzena statická a klinická významnost. Na základě
vypočítaných hodnot odebraných z měření před a po intervenci byly zodpovězeny již předem
stanovené výzkumné otázky a hypotézy.

5.1 Výsledky Star Excursion Balance Testu
Test, který je zaměřen na hodnocení dynamické posturální stability se nazývá Star
Excursion Balance Test. V průběhu tohoto testu byly vyšetřovány tři směry – přední směr
(neboli anterior), dále zadní směr přes osu těla (uveden jako posteromedial) a poslední zadní,
směrem od těla (neboli posterolateral). Všechny tři uvedené směry byly naměřeny hned třikrát
za sebou, a to na obou dvou dolních končetinách. Stojná noha na hvězdici byla testovanou dolní
končetinou. Do předem připravených záznamových archů byla uvedena vzdálenost
v centimetrech, do jaké je proband schopný dosáhnout končetinou, která je označena jako
netestovaná. Podmínkou bylo provedení pokusu, aniž by proband ztratil rovnováhu. Každý
zaznamenaný pokus byl následně přepočítán v programu Microsoft Excel, a to na procentuální
hodnotu každého probanda jednotlivě. Jelikož každý proband má jiné výškové dispozice,
vyplývá z toho, že hodnota každého jednotlivého naměřeného pokusu byla následně vydělena
funkční délkou dolní končetiny a poté vynásobena stem. Výsledná hodnota je určena jako
procento dosažené hodnoty v souladu k délce DK daného probanda (Gribble, Hertel, 2003).
V tabulce č. 4 je možné vidět výsledky Star Excursion Balance Testu, kde je testován
pouze přední směr (anterior). Stojnou končetinou je zde pravá dolní končetina. Ve výsledcích
v tabulce je možné vidět větší rozdíl průměrných hodnot u intervenční skupiny, kde rozdíl je
3,37 cm. Naopak u kontrolní skupiny se hodnoty nějak zvlášť výrazně neliší. U intervenční
skupiny narostly maximální hodnoty o 2,32 cm v porovnání před a po intervenci.
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STAR EXCURSION

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

BALANCE TEST
PDK

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr (s)

93,87

97,24

94,33

94,09

Směrodatná odchylka

5,29

5,71

4,27

3,75

Maximum (s)

106,67

108,99

105,38

103,23

Minimum (s)

82,76

85,56

84,21

84,21

Medián

93,90

97,19

94,34

94,17

IQR

5,84

6,85

3,37

5,35

0,5062 (P)

0,6766 (P)

0,7742 (P)

0,8715 (P)

ANTERIOR
Počet probandů

Shapiro- Wilkův Test

Tabulka č.4: Star Excursion Balance Test, PDK, Anterior: IQR – mezikvartilové rozpětí, P – parametrické
rozdělení; *Údaje jsou uvedené v absolutních číslech

Tabulka č. 5 znázorňuje výsledky Star Excursion Balance Testu taktéž ve směru
anterior, tedy předním směru, ale stojnou dolní končetinou je zde levá. V tabulce je možné vidět
opět obdobné změny u průměrných hodnot, podobně jako v tabulce předchozí, kde ale stojnou
dolní končetinou byla pravá. U intervenční skupiny došlo před intervenčním a po intervenčním
měření ke změně o 5,26 cm. U kontrolní skupiny opět nedošlo k výraznějším změnám. Výrazný
je zde nárůst maximálních hodnot o 8,69 cm před a po intervenci intervenční skupiny.
STAR EXCURSION

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

BALANCE TEST
LDK

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

94,95

100,21

95,18

94,84

Směrodatná odchylka

4,67

6,08

3,18

3,51

Maximum

105,43

114,12

102,08

102,08

Minimum

80,90

89,89

88,54

88,00

Medián

94,65

100,50

94,98

94,62

IQR

5,37

7,53

4,06

5,02

0,4905 (P)

0,353 (P)

0,761 (P)

0,612 (P)

ANTERIOR
Počet probandů

Shapiro- Wilkův Test

Tabulka č.5: Star Excursion Balance Test, LDK, Anterior: IQR – mezikvartilové rozpětí, P – parametrické
rozdělení; *Údaje jsou uvedené v absolutních číslech
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V tabulce č. 6 jsou vyhodnoceny výsledky Star Excursion Balance Testu
v posteromediálním směru, což znamená přes osu těla. V této tabulce je testovanou dolní
končetinou pravá. Mezi počátečním a závěrečným měřením u intervenční skupiny je rozdíl 8,47
cm u průměrné hodnoty. U kontrolní skupiny nedošlo k žádné změně u průměrných hodnot. U
intervenční skupiny je možné zaznamenat i nárůst maximálních hodnot o 9,67 cm před a po
intervenci u skupiny intervenční
STAR EXCURSION

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

BALANCE TEST
PDK

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

82,32

90,79

78,37

78,54

Směrodatná odchylka

8,91

9,76

5,75

5,83

Maximum

103,23

112,90

88,04

89,13

Minimum

60,92

63,22

61,05

60,22

Medián

83,80

91,53

78,45

79,78

IQR

13,71

9,99

7,50

6,89

0,2968 (P)

0,7168 (P)

0,3453 (P)

0,9237 (P)

POSTEROMEDIAL
Počet probandů

Shapiro- Wilkův Test

Tabulka č.6: Star Excursion Balance Test, PDK, Posteromedial: IQR – mezikvartilové rozpětí, P – parametrické
rozdělení; *Údaje jsou uvedené v absolutních číslech

Následující tabulka č. 7 znázorňuje výsledky Star Excursion Balance Testu do
posteromediálního směru, kde stojnou dolní končetinou je levá. Viditelný nárůst průměrných
hodnot je zřejmý u intervenční skupiny, kde je rozdíl o 8,5 cm. Kontrolní skupina žádné velké
změny nezaznamenala. K velké změně došlo i u naměření maximálních i minimálních hodnot
u intervenční skupiny. U kontrolní skupiny taktéž došlo k nepatrné změně u maximálních a
minimálních hodnot.
STAR EXCURSION

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

BALANCE TEST
LDK

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

86,24

94,74

88,51

88,02

Směrodatná odchylka

7,54

8,78

4,85

4,45

108,70

119,57

97,65

100,00

POSTEROMEDIAL
Počet probandů

Maximum
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Minimum

66,00

76,00

77,42

79,79

Medián

86,26

93,54

87,97

87,89

IQR

6,78

7,82

6,76

6,35

0,1443 (P)

0,0579 (P)

0,453 (P)

0,3625 (P)

Shapiro- Wilkův Test

Tabulka č.7: Star Excursion Balance Test, LDK, Posteromedial: IQR – mezikvartilové rozpětí, P – parametrické
rozdělení; *Údaje jsou uvedené v absolutních číslech

V tabulce č. 8 jsou uvedeny výsledky pro posterolaterální směr Star Excursion Balance
Testu, kde testovanou dolní končetinou je pravá. Výsledky ukazují, že došlo opět ke změně
průměrné hodnoty u intervenční skupiny, a to o 8,85 cm. Kontrolní skupina nevykazuje žádné
změny u průměrných hodnot. Také došlo k nárůstu maximálních hodnot u intervenční skupiny
o 9,67 cm při porovnání hodnot před intervencí a po ní. Dále také došlo k nárůstu minimálních
hodnot u obou dvou skupin.

STAR EXCURSION

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

BALANCE TEST
PDK

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

85,09

93,94

85,27

84,38

Směrodatná odchylka

8,74

8,80

5,18

5,18

Maximum

107,53

117,20

94,32

93,48

Minimum

65,52

69,31

69,39

71,43

Medián

85,46

93,41

86,02

85,63

IQR

8,10

7,12

5,08

5,75

0,2977 (P)

0,1253 (P)

0,0036 (N)

0,0596 (P)

POSTEROLATERAL
Počet probandů

Shapiro- Wilkův Test

Tabulka č.8: Star Excursion Balance Test, PDK, Posterolateral: IQR – mezikvartilové rozpětí, P – parametrické
rozdělení, N- neparametrické rozdělení; *Údaje jsou uvedené v absolutních číslech

Tabulka č. 9 obsahuje výsledky posterolaterálního směru Star Excursion Balance Testu,
kde stojnou končetinou je levá. Průměrné hodnoty vykazují změny u intervenční skupiny
s rozdílem 9,43 cm. Kontrolní skupina nevykazuje žádné zlepšení u průměrné hodnoty.
Maximální hodnoty u intervenční skupiny vykazují nárůst hodnot, to samé platí i u minimálních
hodnot. Ke změně minimálních hodnot dochází taktéž i u kontrolní skupiny.
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STAR EXCURSION

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

BALANCE TEST
LDK

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

81,14

90,57

79,73

80,27

Směrodatná odchylka

8,48

9,28

5,25

4,29

Maximum

97,83

111,76

90,00

88,24

Minimum

60,00

72,00

66,35

71,15

Medián

82,57

90,40

80,54

80,31

IQR

10,01

10,28

7,10

6,35

0,505 (P)

0,1769 (P)

0,2439 (P)

0,6517 (P)

POSTEROLATERAL
Počet probandů

Shapiro- Wilkův Test

Tabulka č.9: Star Excursion Balance Test, LDK, Posterolateral: IQR – mezikvartilové rozpětí, P – parametrické
rozdělení; *Údaje jsou uvedené v absolutních číslech

5.2 Výsledky Unipedal Stance Testu
Unipedal Stance Test vyhodnocuje statickou posturální stabilitu probanda. Každá dolní
končetina je hodnocena jednotlivě. Obě DK byly testovány třikrát hned po sobě. Průměrné
hodnoty ze všech třech měření byly poté použity pro výpočet statistických hodnot. Unipedal
Stance Test je měřen v sekundách. Podstatou testu je, jak dlouhou dobu proband vydrží stát na
jedné dolní končetině, se zavřenýma očima. Tudíž všechny hodnoty uvedené v následující
tabulce, které se týkají tohoto testu, jsou uvedeny v sekundách. Tabulky jsou rozděleny do
dvou, jedna pro pravou dolní končetinu a druhá pro levou. U obou tabulek jsou zaznamenány
výsledky intervenční i kontrolní skupiny pro snazší orientaci a porovnání naměřených hodnot.
Tabulka č. 10. obsahuje výsledné hodnoty Unipedal Stance Testu, kde stojnou dolní
končetinou je pravá. U intervenční skupiny došlo ke změně průměrné hodnoty naměřené před
a po intervenci. Hodnoty se liší o 4,38 s. K žádným dalším výrazným změnám u obou skupin
dle dat v tabulce nedošlo. Ve všech případech aspoň jeden z probandů vždy dosáhl maximální
hodnoty 45 sekund.
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UNIPEDAL STANCE
TEST – PDK

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

15,21

19,59

12,92

13,80

Směrodatná odchylka

14,38

15,38

10,12

9,24

Maximum

45,00

45,00

45,00

45,00

Minimum

2,30

2,03

2,20

2,00

Medián

8,82

12,58

8,46

10,59

IQR

20,47

28,09

11,53

10,39

0,0083 (N)

0,0667 (P)

0,0044 (N)

0,0149 (P)

Počet probandů

Shapiro- Wilkův Test

Tabulka č.10: Unipedal Stance Test, PDK: IQR – mezikvartilové rozpětí, P – parametrické rozdělení, N –
neparametrické rozdělení; *Údaje jsou uvedené v absolutních číslech

V tabulce č. 11 je možné vidět výsledné hodnoty Unipedal Stance Testu pro levou dolní
končetinu. Průměrné hodnoty u intervenční skupiny se před a po intervenčním měřením liší o
4,82 s. U kontrolní skupiny není zaznamenána změna ve výsledných hodnotách. Nepatrné
změny jsou u minimálních hodnot intervenční skupiny. Ve všech případech alespoň jeden
z probandů pokaždé dosáhl maximální hodnoty 45 sekund.
UNIPEDAL STANCE
TEST – LDK

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

14,32

19,14

13,01

13,53

Směrodatná odchylka

12,29

14,59

9,54

10,51

Maximum

45,00

45,00

45,00

45,00

Minimum

1,65

2,08

2,40

1,61

Medián

12,07

17,74

10,26

10,26

IQR

15,59

23,60

11,27

102,95

0,0952 (P)

0,1515 (P)

0,0524 (P)

0,0013 (N)

Počet probandů

Shapiro- Wilkův Test

Tabulka č.11: Unipedal Stance Test, LDK: IQR – mezikvartilové rozpětí, P – parametrické rozdělení, N –
neparametrické rozdělení; *Údaje jsou uvedené v absolutních číslech
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5.3 Výsledky Sit to Stand Testu
Test Sit to Stand vyhodnocuje dynamickou posturální stabilitu probanda. Hodnocena je
nejen dynamická posturální stabilita, ale i svalová síla dolních končetin. Během testu je měřen
čas, po který si proband 5x stoupne ze sedu a opět se znovu posadí na židli. Hodnoty jsou
uvedeny a měřeny v sekundách. Proband měl nejprve možnost si test zkusit a poté měl jeden
pokus, který byl změřen stopkami.
V tabulce č. 12 jsou zaznamenány výsledky Sit to Stand testu, kde je možné vidět, že
došlo jen k nepatrným změnám u průměrných hodnot intervenční skupiny. Před a po intervencí
se hodnoty liší o 0,67 s. Změny také ukazují výsledné hodnoty minimálních hodnot u
intervenční skupiny. U maxima se liší hodnota o 1,91 s. Kontrolní skupina nezaznamenala
žádné výraznější změny ve výsledných hodnotách.
Intervenční skupina
SIT TO STAND TEST

Kontrolní skupina

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

7,44

6,77

7,54

7,63

Směrodatná odchylka

1,32

0,72

0,65

0,66

Maximum

10,12

8,21

8,74

8,83

Minimum

3,93

5,53

6,10

6,26

Medián

7,71

6,69

7,53

7,64

IQR

1,30

0,71

0,97

0,82

0,3691 (P)

0,2536 (P)

0,7111 (P)

0,8475 (P)

Počet probandů

Shapiro- Wilkův Test

Tabulka č.12: Sit to Stand Test: IQR – mezikvartilové rozpětí, P – parametrické rozdělení; *Údaje jsou uvedené
v absolutních číslech

5.4 Výsledky Timed Up and Go Testu
Timed Up and Go Test hodnotí dynamickou posturální stabilitu. Kromě dynamické
posturální stability je taktéž zaměřen na mobilitu a svalovou sílu dolních končetin probanda.
Během testu byl měřen čas, po který proband dokáže co nejrychleji vstát ze židle, ujít tři metry
a vrátit se zpět do výchozí pozice, tedy sednout si na židli. Výsledné hodnoty jsou měřeny
v sekundách. Proband měl možnost si test vyzkoušet a poté byl měřen jen jednou.
V tabulce č. 13 jsou uvedeny výsledné hodnoty Timed Up and Go Testu. Průměrná
hodnota se u obou skupin nějak zásadně nemění. Došlo k mírnému snížení maximálních hodnot
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u intervenční skupiny po samotné intervenci. U kontrolní skupiny nejsou v tabulce
zaznamenány výrazné změny hodnot.
TIMED UP AND GO
TEST

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

4,79

4,48

4,67

4,79

Směrodatná odchylka

0,48

0,39

0,59

0,53

Maximum

5,65

5,20

5,63

5,84

Minimum

3,93

3,63

3,83

3,96

Medián

4,82

4,50

4,52

4,62

IQR

0,71

0,41

0,70

0,67

0,2469 (P)

0,9879 (P)

0,0706 (P)

0,2894 (P)

Počet probandů

Shapiro- Wilkův Test

Tabulka č.13: Timed Up and Go Test: IQR – mezikvartilové rozpětí, P – parametrické rozdělení; *Údaje jsou
uvedené v absolutních číslech

5.5 Výsledky Functional Reach Testu
Functional Reach Test hodnotí dynamickou posturální stabilitu, je využíván ke zjištění
limitů stability. Proband si stoupl levým bokem ke stěně s předpaženou horní končetinou,
u všech probandů byla využita levá horní končetina. Poté se proband předklonil tak, aby pěst
zůstala ve výšce měřidla. Posuzován byl rozdíl mezi počáteční hodnotou a konečnou hodnotou
podle polohy třetího MP skloubení. Proband měl celkem tři pokusy. Výsledná změna polohy je
průměrem ze všech tří pokusů. Hodnoty jsou měřeny v centimetrech.
Tabulka č. 14 znázorňuje výsledky Functional Reach Testu, kde došlo ke změnám u
průměrné hodnoty, jak u intervenční skupiny, tak u skupiny kontrolní. U intervenční skupiny
rozdíl činí 1,01 cm. U kontrolní skupiny je rozdíl 1,17 cm. U intervenční skupiny nedošlo
k žádným změnám u maximálních hodnot, u minimálních hodnot činil rozdíl přesně 1 cm. U
intervenční skupiny činí rozdíl 1 cm u maximálních i minimálních hodnot.
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FUNCTIONAL REACH
TEST

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

39,07

40,08

38,00

39,17

Směrodatná odchylka

3,93

3,98

3,74

4,08

Maximum

47,00

47,00

48,00

49,00

Minimum

31,00

30,00

30,00

31,00

Medián

40,00

40,50

38,00

39,50

IQR

6,00

6,00

4,00

6,00

0,2114 (P)

0,493 (P)

0,8756 (P)

0,9835 (P)

Počet probandů

Shapiro- Wilkův Test

Tabulka č.14: Functional Reach Test: IQR – mezikvartilové rozpětí, P – parametrické rozdělení; *Údaje jsou
uvedené v absolutních číslech

5.6 Testování hypotézy H1
H1: Předpokládám, že kruhový trénink s využitím labilních ploch aplikovaný po dobu
dvou měsíců třikrát týdně, vede ke zlepšení dynamické a statické posturální stability hodnocené
Star Excursion Balance testem, který hodnotí dynamickou posturální stabilitu.
Tato kapitola obsahuje rekapitulaci tabulky s uvedenými důležitými daty a hodnotami
Star Excursion Balance Testu za účelem jednoduššího vyhodnocení vypočítané p – hodnoty.
Na základě testů normality byl zvolen test pro statistickou významnost. Uvedené tabulky jsou
rozděleny pro všechny tři směry a pro obě dolní končetiny.
V případě, že byly obě dvě hodnoty parametrické, byl využit párový T– test. Pokud ale
jedna skupina byla vyhodnocena jako neparametrická, tak byl aplikován Mann– Whitney U
test. Protože rozdělení skupin nebylo stejné, tak by nepárový T– test nebyl dostatečně citlivý.
V tabulce č. 15 je obsaženo porovnání intervenční skupiny a kontrolní skupiny před a
po intervencí při Star Excursion Balance Testu. Testována je pravá dolní končetina a přední
anteriorní směr. P – hodnota je v tomto případě u intervenční skupiny statisticky významná,
naopak je tomu u kontrolní skupiny, kde je P – hodnota statisticky nevýznamná. Cohenovo d
je 0,6393 u intervenční skupiny, což odpovídá střednímu efektu (zeleně označeno). U kontrolní
skupiny je Cohenovo d 0,0677, což v tomto případě odpovídá malému efektu (bílé označení).
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STAR EXCURSION

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

BALANCE TEST
PDK

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

93,87

97,24

94,33

94,09

Směrodatná odchylka

5,29

5,71

4,27

3,75

Shapiro- Wilkův Test

0,5062 (P)

0,6766 (P)

0,7742 (P)

0,8715 (P)

ANTERIOR
Počet probandů

P- hodnota

0,0013

0,6563

Cohenovo d

0,6392

0,0677

Tabulka č.15: Star Excursion Balance Test, PDK, Anterior – porovnání: P – parametrické rozdělení; *Údaje jsou
uvedené v absolutních číslech

Tabulka č. 16 znázorňuje hodnocení Star Excursion Balance Testu pro levou dolní
končetinu, taktéž do předního směru. P – hodnota u intervenční skupiny je statisticky
významná. Cohenovo d je 1,0355 a odpovídá velkému efektu (oranžově označeno). Vypočítaná
p – hodnota a Cohenovo d u kontrolní skupiny neprokázaly statistickou ani věcnou významnost.
STAR EXCURSION

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

BALANCE TEST
LDK

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

94,95

100,21

95,18

94,84

Směrodatná odchylka

4,67

6,08

3,18

3,52

Shapiro- Wilkův Test

0,4905 (P)

0,353 (P)

0,761 (P)

0,612 (P)

ANTERIOR
Počet probandů

P- hodnota

0,000087

0,341

Cohenovo d

1,0355

0,1118

Tabulka č.16: Star Excursion Balance Test, LDK, Anterior – porovnání: P – parametrické rozdělení; *Údaje jsou
uvedené v absolutních číslech

V tabulce č. 17 je možné vidět výsledné hodnoty Star Excursion Balance Testu do
posteromediálního směru pro pravou dolní končetinu. Intervenční skupina vykazuje statistickou
i věcnou významnost. Cohenovo d je 0,9911, odpovídající velkému efektu. Kontrolní skupina
nevykazuje statistickou ani věcnou významnost.

70

STAR EXCURSION

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

BALANCE TEST
Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

82,32

90,79

78,37

78,54

Směrodatná odchylka

8,91

9,76

5,75

5,83

Shapiro- Wilkův Test

0,2968(P)

0,7168 (P)

0,3453 (P)

0,9237 (P)

PDK
POSTEROMEDIAL
Počet probandů

P- hodnota

0,0000005

0,8358

Cohenovo d

0,9911

0,0352

Tabulka č.17: Star Excursion Balance Test, PDK, Posteromedial- porovnání: P – parametrické rozdělení; *Údaje
jsou uvedené v absolutních číslech

Tabulka č. 18 popisuje porovnání u skupin pro posteromediální směr, kdy testovanou
dolní končetinou je levá. Intervenční skupina vykazuje statistickou i věcnou významnost, kdy
Cohenovo d je 1,0734 a odpovídá velkému efektu. Kontrolní skupina nevykazuje statistickou
ani věcnou významnost.
STAR EXCURSION

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

BALANCE TEST
LDK

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

86,24

94,74

88,51

88,02

Směrodatná odchylka

7,54

8,78

4,85

4,45

Shapiro- Wilkův Test

0,1443 (P)

0,0579 (P)

0,453 (P)

0,36,25 (P)

POSTEROMEDIAL
Počet probandů

P- hodnota

0,0000006

0,371

Cohenovo d

1,0734

0,1169

Tabulka č.18: Star Excursion Balance Test, LDK, Posteromedial – porovnání: P – parametrické rozdělení; *Údaje
jsou uvedené v absolutních číslech

V tabulce č. 19 se nacházejí výsledné hodnoty Star Excursion Balance testu pro
posterolaterální směr a pravou dolní končetinu. Výsledné hodnoty u intervenční skupiny jsou
statisticky a klinicky významné. Cohenovo d odpovídá velkému efektu. Kontrolní skupina dle
výsledků v tabulce nevykazuje klinickou ani statistickou významnost.
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STAR EXCURSION

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

BALANCE TEST
PDK

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

85,09

93,94

85,27

84,38

Směrodatná odchylka

8,74

8,80

5,18

5,18

Shapiro- Wilkův Test

0,2977 (P)

0,1253 (P)

0,0036 (N)

0,0596 (P)

POSTEROLATERAL
Počet probandů

P- hodnota

0,000003

0,3491

Cohenovo d

1,0278

0,1822

Tabulka č.19: Star Excursion Balance Test, PDK, Posterolateral – porovnání: P – parametrické rozdělení, N –
neparametrické rozdělené; *Údaje jsou uvedené v absolutních číslech

Tabulka č. 20 obsahuje výsledné hodnoty pro posterolaterální směr, kdy testovanou
končetinou je zde levá dolní končetina. P – hodnota intervenční skupiny je statisticky
významná. Cohenovo d je u intervenční skupiny 1,0829, což odpovídá velkému efektu.
Výsledná hodnota má klinickou významnost. Kontrolní skupina dle tabulky neprojevuje
klinickou ani statistickou významnost.
STAR EXCURSION

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

BALANCE TEST
Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

81,14

90,57

79,73

80,27

Směrodatná odchylka

8,48

9,28

5,25

4,29

Shapiro- Wilkův Test

0,505 (P)

0,1769 (P)

0,2439 (P)

0,6517 (P)

LDK
POSTEROLATERAL
Počet probandů

P- hodnota

0,000009

0,273

Cohenovo d

1,0829

0,1351

Tabulka č.20: Star Excursion Balance Test, LDK, Posterolateral – porovnání: P – parametrické rozdělení; *Údaje
jsou uvedené v absolutních číslech

U všech vypočítaných hodnot intervenční skupiny je vidět statisticky významné
zlepšení. Platí to pro všechny směry obou dvou dolních končetin Star Excursion Balance testu.
U kontrolní skupiny nebyl u žádné hodnoty rozdíl nebo statisticky významné zlepšení.
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Klinicky významný rozdíl je vidět u všech výsledných hodnot všech šesti měření u
intervenční skupiny. Téměř všechny měření vykazují Cohenovo d > 0,8 což je rozmezí
označující velký efekt, avšak kromě jednoho měření. U předního směru, kde byla testovanou
dolní končetinou pravá, byla taktéž zjištěna klinická významnost, ale se středním efektem oproti
ostatním pěti měřením, tedy v rozmezí 0,5- 0,79. Kontrolní skupina nevykazuje dle výsledných
hodnot klinickou významnost v žádném z šesti případů Všechny hodnoty se pohybovaly
v rozmezí 0- 0,19, což je označováno jako malý efekt významnosti.
Průměrné hodnoty u všech uvedených měření narostly více u intervenční skupiny, která
využívala po dobu 2 měsíců labilní plochy v tréninku. Je možné předpokládat efekt intervence,
jelikož se statistické i klinické zlepšení potvrdilo u všech parametrů testu. Hypotéza se
potvrdila.
Hypotéza H1 je potvrzena

5.7 Testování hypotézy H2
H2: Předpokládám, že kruhový trénink s využitím labilních ploch aplikovaný po dobu
dvou měsíců třikrát v týdnu vede ke zlepšení dynamické a statické posturální stability
hodnocené Unipedal Stance testem hodnotící statickou posturální stabilitu.
Obsahem této kapitoly je rekapitulace tabulek s důležitými naměřenými daty Unipedal
Stance Testu, za účelem jednoduššího vyhodnocení vypočítaných p – hodnot. Pro statistickou
významnost byl test zvolen na základě testů normality. U Unipedal Stance Testu se nacházejí
parametricky i neparametricky rozložená data. Pro porovnání skupin byl použit Mann–
Whitney U test u neparametricky rozložených hodnot a párový T – test pro parametricky
rozdělené hodnoty. Za účelem vypočítání klinické významnosti bylo použito Cohenovo d.
Následující přiložené tabulky obsahují hodnoty pro pravou a levou dolní končetinu zvlášť.
V tabulce č. 21 jsou uvedené výsledné hodnoty pro Unipedal Stance Testu, kdy
testovanou dolní končetinou je pravá.

P – hodnota u intervenční skupiny je statisticky

významná. Cohenovo d je 0,3753, což odpovídá malému efektu (označeno modře). Kontrolní
skupina nezobrazuje statistickou ani klinickou významnost.
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UNIPEDAL STANCE
TEST

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

15,21

19,59

12,92

13,80

Směrodatná odchylka

14,38

15,28

10,12

9,24

Shapiro- Wilkův Test

0,0083 (N)

0,0667 (P)

0,0044 (N)

0,0149 (P)

PDK
Počet probandů

P- hodnota

0,0009

0,3234

Cohenovo d

0,3753

0,1198

Tabulka č.21: Unipedal Stance Test, PDK – porovnání: P – parametrické rozdělení, N – neparametrické rozdělení;
*Údaje jsou uvedené v absolutních číslech

Tabulka č. 22 zobrazuje hodnoty Unipedal Stance Testu, testovanou je levá dolní
končetina. Jsou porovnávány hodnoty před a po intervenci. P – hodnota je dle tabulky statisticky
významná a Cohenovo d odpovídá malému efektu klinické významnosti. Kontrolní skupina
nevykazuje při porovnání před a po hodnot klinickou ani statistickou významnost.
UNIPEDAL STANCE
TEST

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

14,32

19,14

13,01

13,53

Směrodatná odchylka

12,29

14,59

9,54

10,51

Shapiro- Wilkův Test

0,0952 (P)

0,1515 (P)

0,0524 (P)

0,0013 (N)

LDK
Počet probandů

P- hodnota

0,0037

0,8831

Cohenovo d

0,4206

0,0603

Tabulka č.22: Unipedal Stance Test, LDK – porovnání: P – parametrické rozdělení, N – neparametrické rozdělení;
*Údaje jsou uvedené v absolutních číslech

Dle výsledků z tabulek je zřejmé, že efekt dané intervence byl statisticky významný na
statickou posturální stabilitu. Všechny p – hodnoty intervenční skupiny jsou nižší, než je určená
hladina významnosti (α= 0,05).
Co se týká klinické významnosti, tak určitý efekt dané intervence, ačkoliv poměrně
malý, je možné pozorovat u obou dvou končetin. Malý efekt je označen dle rozmezí 0,2- 0,19.
Z výsledných hodnot v tabulkách je zřejmé, že u intervenční skupiny, která labilní plochy
používala, došlo ke zvýšení průměrných hodnot po dané intervenci. A to u obou dolních
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končetin. Statistické i klinické zlepšení se potvrdilo u všech parametrů testu, což poukazuje na
efekt dané intervence
Hypotéza H2 je potvrzena

5.8 Testování hypotézy H3
H3: Předpokládám, že kruhový trénink s využitím labilních ploch aplikovaný po dobu
dvou měsíců třikrát v týdnu vede ke zlepšení dynamické a statické posturální stability
hodnocené Sit to Stand testem hodnotící dynamickou posturální stabilitu.
Tato kapitola je shrnutím těch nejdůležitějších naměřených a vypočítaných hodnot Sit
to Stand Testu pro jednodušší výpočet p – hodnot. Test pro statistickou významnost, byl jako
v předešlých kapitolách, vybrán na základě testů normality. U Sit to Stand Testu jsou uvedené
hodnoty všech měření parametricky rozdělené. Pro porovnání skupin před a po byl použit
párový T– test. Pro výpočet klinické významnosti bylo použito jako v předešlých uvedených
kapitolách Cohenovo- d.
Tabulka č. 23 zobrazuje, že průměrné hodnoty se u intervenční skupiny změnily. U
kontrolní skupiny také, ale opačným způsobem. P – hodnota 0,0100 je i u intervenční skupiny
statisticky významná. Naopak je tomu u kontrolní skupiny. Intervenční skupina vykazuje
klinickou významnost. S hodnotou 0,6261 je významnost označena jako střední efekt.
Intervenční skupina
SIT TO STAND TEST

Kontrolní skupina

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

7,44

6,77

7,54

7,63

Směrodatná odchylka

1,32

0,72

0,65

0,66

Shapiro- Wilkův Test

0,3691 (P)

0,2536 (P)

0,7111 (P)

0,8475 (P)

Počet probandů

P- hodnota

0,0100

0,2534

Cohenovo d

0,6261

0,1359

Tabulka č.23: Sit to Stand Test – porovnání: IQR – mezikvartilové rozpětí, P – parametrické rozdělení; *Údaje
jsou uvedené v absolutních číslech
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Dle výsledků uvedených v tabulce je zřejmé, že efekt určené intervence byl statisticky
významný pro dynamickou posturální stabilitu. P – hodnoty intervenční skupiny jsou nižší, než
je námi určená hladina významnosti (α = 0,05).
Co se týče klinické významnosti, tak určitý efekt dané intervence je možné pozorovat i
v tomto směru. Dle tabulky byl efekt označen jako střední, jelikož se nachází v rozmezí 0,50,79. Z výsledných hodnot v tabulkách je zřejmé, že u intervenční skupiny došlo k navýšení
průměrných hodnot po intervenci. Došlo tedy ke klinickému zlepšení u dynamické posturální
stability.
Hypotéza H3 je potvrzena

5.9 Testování hypotézy H4
H4: Předpokládám, že kruhový trénink s využitím labilních ploch aplikovaný po dobu
dvou měsíců třikrát v týdnu vede ke zlepšení dynamické a statické posturální stability
hodnocené Timed Up and Go testem hodnotící dynamickou posturální stabilitu.
Náplní této kapitoly je zrekapitulování tabulek s naměřenými a vypočítanými daty
Timed Up and Go Testu pro jednodušší vyhodnocení spočítaných p – hodnot jako v předešlých
dvou kapitolách. Pro potvrzení námi dané hypotézy bylo třeba vypočítat statisticky a klinicky
významné zlepšení u intervenční skupiny před a po intervenci. Za účelem výpočtu statistické
významnosti byly použity totožné testy jako v minulých kapitolách. Testy na základě
normálového rozdělení hodnot. Pro parametrické rozdělení, které se jako jediné v této kapitole
objevuje, byl použit párový T– test. V případě vypočítání klinické významnosti bylo použito
Cohenovo d.
Tabulka č. 24 obsahuje výsledné hodnoty Timed Up and Go Testu. U obou dvou skupiny
byla zaznamenána statistická významnost. Co se týče klinické významnosti, tak Cohenovo d je
u intervenční skupiny 0,7047, což odpovídá střednímu efektu. U kontrolní skupiny je Cohenovo
d 0,2131 odpovídající malému efektu. Obě dvě skupiny tedy vykazují i klinickou významnost.
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TIMED UP AND GO
TEST

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

4,79

4,48

4,67

4,79

Směrodatná odchylka

0,48

0,39

0,59

0,53

Shapiro- Wilkův Test

0,2469 (P)

0,9879 (P)

0,0706 (P)

0,2894 (P)

Počet probandů

P- hodnota

0,0127

0,0242

Cohenovo d

0,7047

0,2131

Tabulka č.24: Timed Up and Go Test – porovnání: IQR – mezikvartilové rozpětí, P – parametrické rozdělení;
*Údaje jsou uvedené v absolutních číslech

Dle výsledků tabulek je zřejmé, že efekt dané intervence je statisticky významný pro
dynamickou posturální stabilitu. Všechny p – hodnoty intervenční i kontrolní skupiny jsou
nižší, než je stanovená hladina významnosti.
Určitý efekt je možné zpozorovat při porovnání před a po intervenčních hodnot.
Klinická významnost odpovídá u intervenční skupiny střednímu efektu nacházející se
v rozpětí0,5- 0,79. Tudíž z výsledných hodnot je očividné, že u intervenční skupiny došlo ke
snížení průměrných hodnot po dané intervenci. Což je u Timed Up and Go Testu prokazující
zlepšení dynamické posturální stability.
Hypotéza H4 je potvrzena

5.10 Testování hypotézy H5
H5: Předpokládám, že kruhový trénink s využitím labilních ploch aplikovaný po dobu
dvou měsíců třikrát v týdnu vede ke zlepšení dynamické a statické posturální stability
hodnocené Functional reach testem hodnotící dynamickou posturální stabilitu.
Tato kapitola rekapituluje nejdůležitější hodnoty Functional Reach Testu pro snazší
výpočet klinické a statistické významnosti. Jelikož byly hodnoty parametricky rozdělené, tak
byl použit párový T– test. V případě vypočítání klinické významnosti, bylo aplikováno
Cohenovo d.
Tabulka č. 25 obsahující výsledky Functional Reach Testu vypovídá, že u intervenční
skupiny p – hodnoty nevykazují statistickou významnost. U kontrolní skupiny naopak ano.
Cohenovo d s hodnotou 0,2678 je u intervenční skupiny v tomto případě klinicky významné.
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Stejně tomu tak je i u kontrolní skupiny. Obě dvě skupiny vykazují klinickou významnost
s malým efektem.
FUNCTIONAL REACH
TEST

Intervenční skupina

Kontrolní skupina

Před intervencí

Po intervenci

Před intervencí

Po intervenci

20

20

20

20

Průměr

39,07

40,08

38,00

39,17

Směrodatná odchylka

3,93

3,98

3 ,74

4,08

Shapiro- Wilkův Test

0,2114 (P)

0,493 (P)

0,8756 (P)

0,9835 (P)

Počet probandů

P- hodnota

0,243

0,0009

Cohenovo d

0,2678

0,3038

Tabulka č.25: Functional Reach Test – porovnání: IQR – mezikvartilové rozpětí, P – parametrické rozdělení;
*Údaje jsou uvedené v absolutních číslech

U vypočítaných hodnot je možné vidět statisticky významné zlepšení pouze u kontrolní
skupiny. U intervenční skupiny nebyl rozdíl statisticky významný při porovnání před a po
intervencí.
Klinicky významný rozdíl je u porovnání před a po intervenci u obou skupin. U obou
jmenovaných skupin se hodnota nachází v hranici 0,2-0,49, což je rozmezí značící malý efekt
klinické významnosti.
Průměrné hodnoty u obou dvou skupin narostly, více u kontrolní skupiny. V tomto
případě je možné předpokládat efekt dané intervence, přestože nebyl dostatečně velký pro
statisticky významný rozdíl. Klinická významnost se projevuje u obou dvou skupiny, avšak
s malým efektem. Jelikož se statistické zlepšení nepotvrdilo, i v případě že klinické ano, tak se
hypotéza nepotvrdila.
Hypotéza H5 není potvrzena
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6 Diskuze
V současné době není dostupná žádná studie, psaná ať už v českém, či anglickém
jazyce, jež by se věnovala využití labilních ploch u kruhového tréninku za účelem zlepšení
posturální stability. Vzhledem k této zmíněné skutečnosti jsem si položila za cíl vyhodnotit
efekt kombinace kruhového tréninku a cvičení na labilních plochách na statickou a dynamickou
posturální stabilitu u běžné populace.

6.1 Diskuze k teoretickým východiskům
Jak již bylo uvedeno výše, v současné době nejsou dostupné žádné zahraniční ani
tuzemské studie, které by se zabývaly přímo problematikou uvedenou v této práci. Z dostupné
literatury, zejména zahraniční, je zřejmé, že zahrnutí nestabilních plošin během silového
tréninku či kruhového tréninku na posílení „core“, může vést ke zvýšení aktivity trupového
svalstva a svalstva posturálního. To může poskytovat potencionální další tréninkové stimuly
pro zvýšení výkonu. Ve studii dle Granacher et al. (2014) bylo zjištěno, že i 6týdenní intervence
za využití nestabilních ploch může vést k nárůstu výkonu pomocí zlepšení rovnovážných reakcí
jedince.

6.2 Diskuze k hypotéze č. 1
H1: „Předpokládám, že kruhový trénink s využitím labilních ploch aplikovaný po dobu dvou
měsíců třikrát v týdnu vede ke zlepšení dynamické a statické posturální stability hodnocené Star
Excursion Balance testem, který hodnotí dynamickou posturální stabilitu.“
Dynamická posturální stabilita je schopnost jedince zachovat rovnováhu při přechodu
z dynamického do statického stavu. Má význam při udržování stabilní opěrné báze, zatímco se
realizuje již zamýšlený pohyb (Winter, Patla, Frank; 1990; Wikstrom et al., 2005). Star
Excursion Balance Test se v prvé řadě zaměřuje na měření posturální stability a zároveň je i
dostatečně obtížný pro sportovce, jako jeden z mála všech testů. Jak již bylo uvedeno, ve studii
Gribbe a Hertela (2003) bylo vyzkoumáno, že délka dolní končetiny a výška jedince zásadně
koreluje s dosaženou naměřenou hodnotou Star Excursion Balance testu. Délka dolní končetiny
je v tomto případě významnější než výška probanda, z tohoto důvodu byl ve studii využit
parametr pro výpočet procentuální hodnoty výsledku. Naměřená hodnota použitého testu je
dělena délkou zvolené dolní končetiny a poté vynásobena stem, jelikož délka obou dolních
79

končetin může být různě dlouhá. Tímto způsobem došlo k vypočtení procentuální hodnoty, jež
každý proband v daném testu dosáhl.
V této experimentální studii byli probandi rozděleni do dvou skupin, a to do intervenční
a kontrolní skupiny. Každá skupina obsahovala dvacet probandů. Celkový průměrný věk
probandů je 32,86 let (± 5,73), jejich výška je 1,78 m (± 0,08) a BMI 23,01 (± 2,05). Průměrné
dosažené hodnoty, které byly naměřeny u jednotlivých skupin jsou uvedeny zde:
Intervenční skupina:

Kontrolní skupina:

PDK: A- 93,87, PM- 82,32, PL- 85,09

PDK: A- 94,33, PM- 78,37, PL- 85,27

LDK: A- 94,95, PM- 86,24, PL- 81,14

LDK: A- 95,18, PM: 88,51, PL- 79,73

V tomto testu byly u intervenční skupiny zjištěny vysoké hodnoty ve všech směrech již při
počátečním měření. Pro pravou i levou dolní končetinu se všechny naměřené hodnoty při
závěrečném měření navýšily a hypotéza zde byla potvrzena.

Pro srovnání výsledků byla vybrána studie Patel el al. (2018). Tato studie zkoumala
normativní hodnoty pro Star Excursion Balance test u mladších dospělých jedinců. Celkem
bylo testováno 228 jedinců (z toho 114 žen a 114 mužů). Průměrná věk u testovaných probandů
byl 21,32 let, průměrná výška činila 1,62 m a průměrné BMI 22,21. V experimentu byly
naměřené výsledky rozděleny do skupin dle výšky probandů. Pro porovnání jsou níže uvedeny
naměřené hodnoty jedinců spadající do stejné výškové kategorie:
PDK u mužů: A- 69,4, PM- 64,4, PL- 49, 3

PDK u žen: A-73,8, PM- 69,2, PL- 46,1

LDK u mužů: A- 73,5, PM- 107, PL- 51,3

LDK u žen: A- 70,4, PM- 93, PL- 91,3

Ve studii Alnahdi et al. (2015), kde bylo testováno 61 probandů (30 mužů a 31 žen),
bylo cílem stanovit genderově specifické referenční hodnoty pro SEBT. Průměrný věk
probandů činil 21 let, dále průměrná výška byla 1,65 m. v této studii byli hlavním testovacím
parametrem studenti univerzity v Saudské Arábii.

Níže jsou uvedeny výsledky studie:
PDK u mužů: A- 73,1, PM- 104,1, PL- 105,1

PDK u žen: A- 70,1, PM- 93,7, PL- 92,2

LDK u mužů: A- 73,5, PM- 107, PL- 105,2

LDL u žen: 70,4, PM- 93, PL- 92,1
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Všechny výsledky, které jsou zde uvedené, jsou normalizované stejným standartním
způsobem, a to tedy v poměru ku délce dolní končetiny. Pokud nyní výsledky porovnáme, tak
je možné vidět znatelné rozdíly. Zejména v porovnání s první studií, a to téměř ve všech
směrech, kromě posteromediálního a laterálního směru u kontrolní skupiny. Ve srovnání
s druhou studií se výsledky zejména v posteromediálním a posterolaterálním směru téměř
shodují. Studie se nachází zejména v blízkosti výsledků studie dle Alnahdi et al. (2015). Je
možné vypozorovat, že u všech tří podobně rozložených studií jsou vstupní naměřené hodnoty
do předního směru velice rozdílné. Tyto rozdíly mohou být způsobeny hned několika faktory.
Velkou roli zde hraje pohlaví, přičemž ženy ve většině případů dovedou dosáhnout ve Star
Excursion Balane testu i lepších výsledků než samotní muži. Dále je známo, že dynamická PS
je negativně ovlivněna únavou probandů, jak je uvedeno ve studii dle Gribble et al. (2009). Dle
studie Powden et al. (2019) taktéž záleží, zda před naměřením hodnot proběhla nějaká fyzická
aktivita či rozcvičení. V neposlední řadě může hrát zásadní roli i sportovní vybavenost
vybraných probandů a aktivita, na kterou jsou zvyklí, jak je uvedeno ve studii dle Skeltona
(2001). V této studii však hypotéza dle naměřených výsledků byla potvrzena.

6.3 Diskuze k hypotéze č. 2
H2: „Předpokládám, že kruhový trénink s využitím labilních ploch aplikovaný po dobu dvou
měsíců třikrát v týdnu vede ke zlepšení dynamické a statické posturální stability hodnocené
Unipedal Stance testem hodnotící statickou posturální stabilitu.“
Unipedal Stance test je znám hned pod několika názvy. Může být označován jako Single
Leg Stance test nebo také jako Unipedal Balance test. Avšak všechny tyto uvedené názvy
označují jeden jediný test hodnotící především statickou posturální stabilitu. Ani u statické
posturální stability se nedá uvažovat o zcela stabilním stoji, jelikož na jedince neustále působí
vnější i vnitřní síly (Kuo, Speers, Peterka, & Horak, 1998).
V této studii byli probandi testováni se zavřenýma očima, test probíhal pro obě dvě dolní
končetiny. Každý proband měl možnost tří pokusů, které se následně zprůměrovaly. U
intervenční skupiny mělo z 20 probandů dominantní pravou dolní končetinu 15 jedinců. U
kontrolní skupiny mělo z 20 probandů dominantní končetinu pravou 16 jedinců.
Intervenční skupina

Kontrolní skupina

PDK: 15,21 (14,38) s

12,92 (10,12) s
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LDK: 14,32 (12,29) s

13,01 (9,54) s

Při tomto testu bylo u intervenční skupiny zjištěno zlepšení u pravé dolní končetiny o
4,38 sekundy a u levé dolní končetiny došlo ke zlepšení o 4,82 sekund. Hypotéza zde byla
potvrzena.
Účelem ve studii Springer et al. (2007) bylo určit normativní hodnoty pro opakované
měření Unipedal Stance testu napříč věkovými skupinami, kde bylo testováno 549 jedinců, kteří
byli starší osmnácti let. Probandi byli rozděleni do šesti skupin dle věku: první skupina 18-39
let, druhá skupina 40-49 let, třetí skupina 50-59 let, čtvrtá skupina 60-69 let, pátá skupina 7079 let a poslední skupina byla 80+ let. V uvedené studii bylo zjištěno, že hodnoty, které byly
naměřeny, mají pozitivní korelaci vzhledem k věku probanda. Čím byl proband starší, tím byla
naměřená hodnota nižší a tím i horší posturální stabilita. V první největší skupině (ve věku 1839) se výzkumu zúčastnilo 98 probandů. Při otevřených očí během testování byla průměrná
normativní hodnota naměřena na 43,2 s. Pro modifikaci testu se zavřenýma očima byla
stanovena na 9,4 s. V druhé skupině (40-49 let) byla průměrná hodnota stanovena na 40,3
sekund s otevřenýma očima a se zavřenýma očima na 7,3 s. Probandi z této studie, spadající do
těchto dvou věkových kategorií (18-45 let) měli své naměřené hodnoty průměrně vyšší oproti
těm ve studii Springer et al. (2007).
Průměrný výsledek Unipedal Stance testu se zavřenýma očima všech čtyřiceti probandů
byl pro PDK stanoven na 15,21 a u LDK na 14,32 s. Tyto naměřené hodnoty jsou téměř
dvojnásobné než uvedené hodnoty ve studii Springer et al. (2007). Důvodem je s největší
pravděpodobností průměrná hodnota věku všech probandů uvedená ve studii. Průměrný věk se
nacházel na spodní hranici věkového rozpětí. Jak již bylo zmíněno i výše, při testování záleží
na věku probanda. To je zejména důvodem proč se hodnoty této studie neshodují v porovnání
s hodnotami normativními zajištěnými ve studii dle Spingera et al. (2007).
Dle studie Riemanna et al. (2003) bylo zaznamenáno, že při testování Unipedal Stance
testu v podobě s otevřenýma očima je během vyrovnávání stability na jedné dolní končetině
nejvíce zjištěna aktivita hlezenního kloubu. V případě, že dojde k posturálně náročnější situaci,
tedy například u méně stabilního povrchu či modifikace zavřených očí, se zapojují ve vyšší
aktivitě proximální klouby dolní končetiny, či kolenní a kyčelní kloub za účelem korekce
stability. Všichni probandi s akutním či chronickým problémem v oblasti kloubů dolních
končetin byli z tohoto důvodu vyřazeni z diskutované studie. V této studii byla tato hypotéza
dle naměřených výsledků při závěrečném měření potvrzena.
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6.4 Diskuze k hypotéze č. 3
H3: „Předpokládám, že kruhový trénink s využitím labilních ploch aplikovaný po dobu
dvou měsíců třikrát v týdnu vede ke zlepšení dynamické a statické posturální stability
hodnocené Sit to Stand testem hodnotící dynamickou posturální stabilitu“
Sit to Stand test neboli Five Time Sit to Stand test je test, který se využívá zejména u
starší populace, či u lidí s přidatným onemocněním. Často je také využíván u samotných
sportovců. Slouží zejména k posouzení mobility probanda, síly dolních končetin a samozřejmě
také k posouzení rovnovážných reakcí a tím i k posouzení posturální stability (Jorde et al.,
2013).
Tato studie obsahovala dvě skupiny, intervenční a kontrolní skupinu. Každou z těchto
dvou skupin tvořilo dvacet probandů. Každý proband měl možnost si test jednou vyzkoušet a
následně měl jeden hlavní pokus k měření. Celkový průměrný věk probandů je 32,86 let (±
5,73), jejich výška je 1,78 m (± 0,08) a BMI 23,01 (± 2,05). Průměrné dosažené hodnoty, jež byly
naměřeny u jednotlivých skupin jsou uvedeny zde:
Intervenční skupina:

Kontrolní skupina:

7,44 (± 1,32) s

7,54 (± 0,65) s

Během toto testu bylo zjištěno zlepšení o 0,67 sekund a hypotéza zde byla potvrzena.
Pro porovnání byla zvolena studie dle Bohannon et al. (2011), která se soustředila na
zdravé jedince ve věku 14-75 let. Cílem této studie bylo zjistit spolehlivost tohoto testu.
Účastníci museli být schopni chodit bez pomocného zařízení, dále nesměli mít žádné srdeční
ani žádné jiné onemocnění. Výzkumu se zúčastnilo 184 jedinců. Výsledné průměrné hodnoty
činily 8,1 (± 2,3) s.
Pro další srovnání výsledků byla použita studie dle Whitney (2005), kde bylo cílem
popsat souběžnou a diskriminační validitu získaných dat pomocí Five Time Sit to Stand testu.
Ve studii působilo 81 subjektů bez poruchy rovnováhy a 93 subjektů s poruchou. Studie je
rozdělena na mladší probandy bez poruchy rovnováha a s poruchou rovnováhy a také na starší
jedince bez a s poruchou rovnováhy. Pro porovnání dat bude uvedena mladší skupina subjektů.
Skupina bez poruchy rovnováhy, které se zúčastnilo 32 probandů obsahovala 16 mužů a 16 žen.
Průměrný věk byl 41 let (± 11). Průměrné dosažené skóre během testu činilo 8,2 s (± 1,7). Ve
skupině s poruchou rovnováhy bylo 47 subjektů, z toho 15 mužů a 32 žen. Průměrný věk zde
byl 48 let (± 10). Průměrné dosažené skóre u této skupiny činilo 15,3 s (± 7,6).
83

Při porovnání uvedených dvou zmíněných studií a tohoto experimentu byly průměrné
hodnoty této studie lepší, ne nějak výrazně, ale ve všech případech ano. Mohlo to být způsobené
tím, že se jednalo o zdravou a celkem mladou populaci probandů oproti porovnávaným
studiím., jak je uvedeno ve studii dle Jorde et al. (2013). Využití tohoto testu je vhodné při
klinickém rozhodování, jak je to také zmíněno ve studii dle Whitney (2005). Při porovnání
s hodnotami ve studii dle Whitney (2005) je jasné, že průměrný výsledek je výrazně jiný u lidí
s poruchami stability a rovnováhy. V této studii byla za pomoci tohoto testu hypotéza
potvrzena.

6.5 Diskuze k hypotéze č. 4
H4: „Předpokládám, že kruhový trénink s využitím labilních ploch aplikovaný po dobu
dvou měsíců třikrát v týdnu vede ke zlepšení dynamické a statické posturální stability
hodnocené Timed Up and Go testem hodnotící dynamickou posturální stabilitu.“
Ukázalo se, že tento test má korelaci s měřením, jako je například Berg Balance Scale.
Timed Up and Go test vyžaduje k charakterizaci stavu pacienta dostupnost normativních
referenčních hodnot. Dostupné normativní hodnoty pro tento test jsou obvykle omezeny na
hodnoty ze studií, které prezentují referenční normy odvozené z malých vzorků či studií
související s jiným účelem (Bohannon, 2006).
V této experimentální studii byli probandi rozděleni do dvou skupin. Na intervenční a
kontrolní skupinu. Každá z těchto dvou skupin obsahovala dvacet probandů. Všichni probandi
měli možnost si test nanečisto vyzkoušet a poté měli jeden měřený pokus. Celkový průměrný
věk probandů je 32,86 let (± 5,73), jejich výška je 1,78 m (± 0,08) a BMI 23,01 (± 2,05).
Průměrné dosažené hodnoty, jež byly naměřeny u jednotlivých skupin jsou uvedeny zde:
Intervenční skupina:

Kontrolní skupina:

4,79 s (± 0,48)

4,67 s (± 0,59)

V této studii bylo zjištěno zlepšení u intervenční skupiny o 0, 31 sekund a hypotéza byla
u tohoto testu potvrzena.
Normativní hodnoty byly zjišťovány u studie dle Kear et al. (2017), kde je experiment
rozdělen do čtyř věkových skupin. Účelem této studie bylo stanovit normativní referenční
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hodnoty pro Timed Up and Go test pro jedince ve věku 20-59 let a prozkoumat hlouběji vztah
mezi tímto testem a rizikovými faktory pro fyzické i duševní zdraví. Studie byla rozdělena na
probandy, kteří patří do rozmezí 20-29 let, kde byl průměrný věk 24,22 let (± 2,33), dále 30-39
let, průměrný věk 33,88 let (± 2,96), poté 40-49 let, kde průměrný věk je 45,00 let (± 2,76), a
v poslední řadě 50–59 let, průměrný věk zde byl 53,66 let (± 2,81). Průměrné dosažené hodnoty,
včetně dalších důležitých faktů jsou uvedeny zde:
Skupina 20-29 let

8,57 s (± 1,40)

Skupina 30-39 let

8,56 s (± 1,23)

Skupina 40-49 let

8,86 s (± 1,88)

Skupina 50-59 let

9,90 s (± 2,29)

Pro další porovnání výsledků byla vybrána studie Khant et al. (2018), která byla určena
pro zdravé dospělé lidi. Tato studie zkoumala normativní hodnoty pro Timed Up and Go test u
zdravých dospělých jedinců. Celkem bylo testováno 520 jedinců ve věku 30-70 let. Experiment
probíhal v Indii. Výsledky ukázaly, že hodnota pro zdravé dospělé probandy odpovídá
průměrné hodnotě 8,46 s (± 0,11). Byl prokázán pokles související s věkem u mužských i
ženských účastníků. Čas Times Up and Go test taktéž v tomto experimentu prokázal silnou
korelaci s výškou probandů.
Hodnoty uvedené u obou porovnávaných studií jsou téměř dvojnásobné oproti
naměřeným hodnotám v této studii. Vysvětlením je s největší pravděpodobností průměrná
hodnota věku srovnávacích studií, která je vyšší oproti této studii. Jak již bylo uvedeno výše a
také v kapitole 6.6.- Diskuze k limitacím práce, u vybraného testu Timed Up and Go test velmi
záleží na věku probanda. Test je velmi často využíván pro starší lidi, popřípadě pro lidi s dalšími
onemocněními, či pro jedince, kde hrozí vyšší riziko pádu. Při využití tohoto testu byla v této
studii hypotéza dle zjištěných výsledků potvrzena.
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6.6 Diskuze k hypotéze č. 5
H5: „Předpokládám, že kruhový trénink s využitím labilních ploch aplikovaný po dobu
dvou měsíců třikrát v týdnu vede ke zlepšení dynamické a statické posturální stability
hodnocené Functional reach testem hodnotící dynamickou posturální stabilitu.“
Functional Reach test neboli test dosahu, je rychlý a jednoduchý jednoúhlový
dynamický test za účelem měření míry stability jedince a také k udržení rovnováhy během
zadaného funkčního úkolu (Singh et al., 2013).
V této práci byl využit Functional Reach test bez jakýchkoli modifikací. U obou skupin
byly vždy naměřeny tři hodnoty, které byli poté zprůměrovány na jednu hodnotu. Průměrné
naměřené hodnoty probandů tohoto výzkumu jsou uvedeny zde:
Intervenční skupina:

Kontrolní skupina:

39,07 cm (± 3,93)

38,00 cm (± 3,74)

V tomto testu bylo zjištěno zlepšení u intervenční skupiny o 1, 01 cm a zde hypotéza
jako jediná ze všech testů nebyla potvrzena vzhledem k neprokázání statistické významnosti.
Jako porovnávací studie byl vybrán experiment Singh et al. (2013). Tato studie
poskytuje klinickou referenční hodnotu pro subjekty mladší a střední věkové skupiny, zatímco
antropometrie neovlivňuje výkonnost měření. Výzkumu se zúčastnilo 200 zdravých jedinců ve
věku 20-59 let. Výzkum probíhal v Indii. Vzorek probandů byl rozdělen do dvou skupin.
Skupina 1 jako mladý věk (20-39 let) a skupina 2 jako střední věk (40-59 let). Poměr žen oproti
mužům byl ve skupině jedna 43 % ku 57 %. průměrná výška skupiny byla 162,67 cm, průměrná
váha 60,70 kg, a průměrné BMI činilo 22,91. Výsledná průměrná hodnota této skupiny byla
38,05 (± 9,03) cm. Skupina dva obsahovala 53 % mužů oproti 47 % žen. Průměrná výška této
skupiny byla 162,17 cm, průměrná váha 65,29 kg, a BMI bylo 25,00. Výslednou naměřenou
hodnotou druhé skupiny bylo 25, 18 (± 5,71) cm.
Pro srovnání výsledných hodnot byla vybrána studie Thompson et al. (2007), které se
zúčastnilo 146 zdravých dospělých jedinců. Cílem této studie bylo zjistit a následně poskytnout
referenční hodnoty pro lékaře a zároveň zkoumat faktory, které by mohly samotné měření
ovlivnit. Probandi byli také rozděleni dle věku, a to do tří skupin. První skupina tvořila 62
probandů ve věku 21-39 let, druhá skupina byla tvořena 41 probandy ve věku 40-59 let a třetí
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skupina obsahovala 43 probandů v letech 60-97 let. První skupina (n= 62) byla tvořena 56
ženami a 6 muži. Průměrná výška zde byla 167 cm, průměrná váha 67,2 kg a BMI 24,0.
Průměrný výsledek byl 44,9 (± 6,9) cm. Druhá skupina (n=41) byla tvořena 17 muži a 24
ženami. Průměrná výška zde byla 167,6, váha 70,6 a průměrné BMI 24,5. Průměrný výsledek
činil 42,1 (± 7,0) cm. Třetí věková skupina (n= 43) byla tvořena 15 muži a 28 ženami. Průměrná
výška zde byla 165,8 cm, váha byla 68,1 kg a BMI 24,2- Celkový průměrný výsledek činil
36,95 (± 9,5) cm.
Pro srovnání uvedených hodnot studie dle Thomspon et al. (2007) ukazuje 44,9 a 42,1
cm v předním dosahu. Oproti tomu studie dle Singh et al. (2013) vykazuje výsledné hodnoty
na 38,05 cm a u druhé skupiny starších jedinců 25,18 cm. V této studii byly průměrné hodnoty
stanoveny u intervenční skupiny na 39,07 cm a u kontrolní skupiny na 38,00 cm. Což se nachází
přesně mezi hodnotami studie dle Singh et al. (2013) a studie dle Thomspona et al. (2007).
Při tomto testování v podobě Functional Reach testu je věk významným faktorem, který
ovlivňuje rovnováhu. Pokles rovnováhy ve stoje je připisován smyslovým, muskuloskeletálním
a kognitivním změnám, typicky v určité kombinaci více pohybů (Duncan et al., 1990;
Thompson et al., 2007). Je pravděpodobné, že u této studie by mohlo dojít ke statisticky
významným rozdílům i u tohoto testu u intervenční skupiny, pokud by ve výzkumu bylo
navrženo delší časové období dané intervence. Popřípadě byl zvolen jiný test. Zde hypotéza
jako jediná ze všech testů nebyla potvrzena vzhledem k neprokázání statistické významnosti
dle naměřených výsledků.

6.7 Diskuze k limitacím experimentu
Je třeba vzít v úvahu několik limitací a omezení této studie. Za nedostatek této studie
považuji výběr testů, zejména Timed Up and Go testu a Functional Reach testu, které se
využívají hlavně u starších lidí, kteří popřípadě mají i další onemocnění, jak je uvedeno ve
studiích dle Yaholoma et al. (2020), Wu et al. (2019) a studie Nishi et al. (2017).
Přestože byla větší tendence ke zlepšení u intervenční skupiny, tak u některých testů
vyšší hodnoty vykazovala i skupina kontrolní. Na výsledku a zlepšení při měření jednotlivých
testů může také mít vliv efekt učení. Před prvním testováním a měřením byly všechny testy
jednotlivě dopodrobna vysvětleny, a probandi měli také možnost si každý test alespoň jedenkrát
zkusit nanečisto. Jelikož u některých testů bylo třeba více pokusů, tak je zřejmé, že během
každého dalšího měření, mohli být probandi o něco málo lepší, jelikož již věděli, jakým
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způsobem testování provést co nejlépe. Z toho důvodu mohlo dojít alespoň k malému zlepšení
hodnot u obou dvou aplikovaných skupin, jak je uvedeno ve studii dle Robinson et al. (2008).
Další limitací práce může být i výběr probandů. V prvé řadě si myslím, že této práce se
zúčastnil poměrně malý počet probandů. Dle ostatních studií, které byly například použity
v diskuzích výše se vždy objevoval vyšší počet probandů. Ve druhé řadě se odvážím tvrdit, že
výběr experimentální a kontrolní skupiny byl vhodně zvolen. To také dokazují parametry obou
dvou skupin, které jsou ve výsledném uvedeném průměru velmi podobné. Jak již z hlediska
výšky, hmotnosti, tak i naměřeného BMI. Limitací však může být věkový rozptyl probandů
v této studii, který je 25-45 let, což je poměrně významný rozptyl. A také to, že se jedná o
běžnou populaci, která není nijak specifická. Na jednu stranu to může být výhodou, že není
nějakým způsobem sportovně zaměřena a nejedná se o žádné profesionály. Na stranu druhou
mohou naměřená data mít velký rozptyl, protože rozdíl u těchto probandů může být patrný i po
krátké aplikaci intervence. Vhodné by bylo studii provést i u vyššího počtu probandů. Do této
studie bylo vybráno 40 probandů. To je ovšem kapacitně velmi náročné.
Dalším faktem, který by mohl zapříčinit neprůkazné výsledky u měření statické a
dynamické posturální stability, je zmíněné krátké časové období intervence, které trvalo 2
měsíce. K průkaznějším výsledkům by bylo třeba intervenci prodloužit na delší časové období.
Tato studie taktéž nemůže prokázat, jak dlouho účinek použité intervence bude trvat.
Tato problematika by musela být prozkoumána v delším časovém období.

7 Závěr
Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit efekt využití labilních ploch během kruhových
tréninků na dynamickou a statickou posturální stabilitu u běžné populace. V práci byly
porovnávány dvě skupiny, a to intervenční a kontrolní skupina. Poté byla po dobu dvou měsíců
aplikována intervence pomocí kruhových tréninků třikrát v týdnu, kdy intervenční skupina
využívala labilní plochy a kontrolní skupina nikoliv. Závěrečné měření se konalo bezprostředně
po uplynutí dvouměsíční intervence za účelem ozřejmění výsledku.
V kapitole č. 5- Výsledky je patrné, že téměř u všech testů a měření byla zjištěna jak
statistická, tak klinická významnost mezi intervenční a kontrolní skupinou. Avšak více ukázala
klinická významnost naměřených dat a výsledků dle parametru Cohenova d. Téměř ve všech
případech došlo ke statickému i klinickému zlepšení veškerých sledovaných parametrů a
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jednotlivě daných testů. Výjimku tvořil pouze Functional Reach test. Výsledkem toho je, že
v této diplomové práci byly všechny hypotézy potvrzeny, až na jedinou již zmíněnou, hypotézu
č. 5. Hypotéza č. 5 nebyla potvrzena. Na základě tohoto zjištění je možné uvést, že využití
labilních ploch v rámci kruhových tréninků prokazatelně ovlivňuje statickou i dynamickou
posturální stabilitu u běžné zdravé populace.
Z jednotlivých dat je zřejmé, že došlo ke zlepšení výsledků zejména u intervenční
skupiny probandů ve všech měřených testech, kromě Functional Reach testu, v němž nebyla
změřena statistická významnost, avšak klinická ano. U intervenční skupiny probandů byla
naměřena jistá klinická významnost s malým efektem u Timed Up and Go testu a statistická
významnost zlepšení u Functional Reach testu. V ostatních použitých testech se intervenční
skupina zlepšovala mnohem více, tento rozdíl byl také dostačující k prokázání statistické a
klinické významnosti. S největší pravděpodobností byl u kontrolní skupiny uplatněn faktor
učení a nácviku. Do výzkumu byli zařazeni pouze probandi běžné populace, kteří jsou zvyklí
pravidelně sportovat, avšak ne na profesionální úrovni. Žádný z probandů neměl zkušenost
s profesionálním sportem v minulosti. U vybraných probandů může být předpoklad
posturálního deficitu, proto také výsledky mohly vykazovat klinické a statisticky významné
zlepšení po aplikaci intervence.
Cíle této práce byly splněny. Co se týče dalšího výzkumu v oblasti posturální stability a
využití labilních ploch s kombinací s kruhovým tréninkem, tak jak již bylo zmíněno, zahraniční
ani česká literatura se tímto tématem příliš nezabývala. Tudíž by bylo vhodné pokračovat ve
výzkumech zabývajících se touto danou problematikou a rozšířit například počet probandů,
popřípadě prodloužit časové období intervence, či zvýšit počet opakování jednotlivě
aplikovaných cviků. Tyto další odlišnosti by mohly mít také vliv na statickou a dynamickou
posturální stabilitu jedinců. Pro běžnou populaci by také mělo být samozřejmostí pravidelného
zařazení cviků na labilních plochách ať už v běžném životě, či při kruhových trénincích
v přiměřeném poměru za účelem zlepšení či udržení úrovně posturální stability. Kromě vlivu
na statickou a dynamickou posturální stabilitu je třeba také zmínit pozitivní vliv na celkovou
jak fyzickou, tak psychickou kondici jedinců, která je v životě zapotřebí.
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