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Vymezení problému:  

Problémem při hodnocení kvality posturálních funkcí a stanovení tzv. ideální 

postury je nejednotný názor různých autorů. Postura rozhodně není totéž co stoj, ale 

bohužel mnoho testů hodnotících posturální funkce se zaměřuje pouze na něj. Posturální 

stabilitu lze měřit také přístrojovými metodami, ale ne všude jsou tyto přístroje 

dostupné. Proto jsem se snažila vytvořit vlastní testovací set, který by splňoval nejlépe 

všechny požadavky: jednoduchost, rychlost, dostupnost a komplexnost testování 

a hodnocení kvality posturálních funkcí. 

Po fyzické aktivitě následuje únava organizmu (klesá svalová síla, zhoršuje se 

koordinace pohybů…). Jak se únava projeví na kvalitě posturálních funkcí a jak kvalitu 

posturálních funkcí nejlépe hodnotit pomocí jednoduchých testů se snažím objasnit 

v mé diplomové práci. 

 

Cíl práce:  

Cílem diplomové práce je vytvořit vhodný testovací set k hodnocení kvality 

posturálních funkcí a zjistit jaký vliv mají různé typy fyzické aktivity na kvalitu 

posturálních funkcí.  

 

Metoda řešení:  

Výzkum byl prováděn na skupině jedenácti probandů mužského pohlaví 

(basketbalistech USK Praha s věkovým průměrem 14 let a 11 měsíců). Všichni byli 

testování v různých fázích tréninkové přípravy - vždy před fyzickou aktivitou 



(tréninkem) a po ní. Testování proběhlo pomocí vybraných testů sestavených pro účely 

diplomové práce. Probandy hodnotili dva nezávislí hodnotitelé. 

 

Výsledky: 

Po intenzivním posilovacím tréninku se kvalita posturálních funkcí hodnocených 

navrženým setem testů průměrně zhoršila o 25,19%, po tréninku zaměřeném na herní 

techniku o 12,41%. Hypotéza, že se po fyzické aktivitě zhorší kvalita posturálních 

funkcí, se potvrdila a výzkum prokázal, že po posilovacím tréninku dojde 

k zřetelnějšímu zhoršení kvality posturálních funkcí než po herním tréninku. 

Z celkových 264 hodnocení 2 nezáviských hodnotitelů bylo rozdílných 51 hodnocení. 

Hodnocení se lišilo maximálně o 1 bod.  

 

Závěr:  

Výzkumu v této diplomové práci se účastnil pouze malý vzorek probandů. 

Výsledky tedy nelze zobecnit na širší populaci. Ale doufám, že tato práce může 

posloužit k dalšímu rozpracování tématiky a že je prvním krokem k prevenci přetížení 

pohybového aparátu a vzniku nebo prohlubování poruch posturálních funkcí.  
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