
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Katedra fyzioterapie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení bezprostředního vlivu fyzické 

aktivity na kvalitu posturálních funkcí 

u basketbalistů 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: Zpracovala: 

PhDr. Tereza Nováková, PhD. Bc. Michaela Mudruňková  

 

Praha, 2011 



 

Abstrakt: 

 

Název: Hodnocení bezprostředního vlivu fyzické aktivity na kvalitu posturálních funkcí 

u basketbalistů 

Autor: Bc. Michaela Mudruňková 

Vedoucí práce: PhDr. Tereza Nováková, PhD. 

 

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.  

 

Klíčová slova: 

 postura, posturální stabilita, hluboký stabilizační systém, hodnocení 

posturálních funkcí, fyziologie a patofyziologie fyzické zátěže, únava  



 

Abstract: 

 

Title: Evaluation of the immediate influence of physical activity on the quality 

of postural functions of basketball players 

Author: Bc. Michaela Mudruňková  

Supervisor: PhDr. Tereza Nováková, PhD. 

 

Problem definition:  

Difficulties in the evaluation of the quality of postural functions 

and in the establishment of a so-called ideal posture stem from the diversity of views 

of different authors. Posture is definitely not the same as standing, but unfortunately 

many of the tests for postural functions evaluation focus only on that. Postural stability 

can be measured using device methods as well, but these devices are not available 

everywhere. Therefore, I have tried to create my own set of tests, which would best 

meet all requirements: simplicity, speed, availability and complexity of testing 

and evaluation of the quality of postural functions. 

Physical activity is followed by fatigue of the organism (decreased muscle 

strength, impaired movement coordination, ...). In my thesis I try to explain how fatigue 

manifests itself on the quality of postural functions and how to best assess the quality 

of postural functions using simple tests. 

 

The aim:  

The aims of this thesis are to develop an appropriate set of tests for evaluation 

of the quality of postural functions and to investigate the effects of different types 

of physical activity on the quality of postural functions.  

 

Method of solution:  

Research was conducted on a group of eleven male probands (basketball players 

of USK Praha with an age average of 14 years and 11 months). All probands were 

tested in various stages of training - always before physical activity (training) and after 



 

it. Testing was conducted using selected tests assembled for the purpose of this 

thesis. Probands were assessed by two independent reviewers. 

 

Results: 

The quality of postural functions, evaluated by the proposed set of tests, 

worsened after an intense strengthening training by an average 25,19% and after 

training focused on game technology by 12,41%. The hypothesis that after physical 

activity the quality of postural functions worsens was confirmed. Moreover, 

the research demonstrated that after strengthening training the deterioration 

of the quality of postural functions is more pronounced than after game training. 

Of the total of 264 assessments carried out by two independent reviewers 51 were 

different. Assessments differed by a maximum of 1 point. 

 

Conclusion: 

Research in this thesis involved only a small sample of probands, thus, 

the results cannot be generalized to the wider population. However, I hope that this 

thesis may serve to further research of this issue and that it is the first step in preventing 

the overload of the musculoskeletal system, and the emergence or deterioration 

of postural functions disorders. 

 

Keywords: 

 posture, postural stability, deep stabilizing muscles, evaluation of postural 

functions, physiology and pathophysiology of physical exertion, fatigue  
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1 Úvod 

Pro hodnocení posturálních funkcí se v současné době využívá mnoho různých 

metod. Posturální stabilitu můžeme měřit např. přístrojovými metodami (což je finančně 

i časově náročné a navíc se hodnotí většinou pouze pohyb působiště vektoru reakční síly 

podložky) ale i např. hodnotit aspekcí stoje (což není dostatečné, protože postura není 

pouze statický proces). Nenašla jsem žádné hodnocení, které by splňovalo praktické 

požadavky: jednoduchost, rychlost, dostupnost (vyloučení drahých a složitých přístrojů 

a pomůcek), komplexnost testování a hodnocení kvality posturálních funkcí. 

Cílem tedy bylo sestavit vlastní testovací set, který by splňoval nejlépe všechny 

požadavky na testování a hodnocení kvality posturálních funkcí. Tento soubor testů byl 

využit pro hodnocení kvality posturálních funkcí jak před fyzickou aktivitou tak po ní, 

pro zhodnocení vlivu fyzické zátěže na posturální systém. Také bylo pomocí těchto 

testů hodnoceno, jaký vliv mají na posturu různé typy fyzické aktivity (jak ovlivní 

kvalitu posturálních funkcí intenzivní posilovací trénink a jak trénink zaměřený na herní 

techniku).  

Průměrný věk probandů (basketbalistů mužského pohlaví) účastnících se 

výzkumu této diplomové práce je 14 let a 11 měsíců, jsou tedy ještě v období růstu. Tito 

probandi běžně absolvují 5 až 6 basketbalových tréninků plus 1 až 2 zápasy týdně, je na 

ně kladena velká fyzická zátěž.  

Neadekvátní fyzická aktivita může způsobit přetížení pohybového aparátu 

jedince a to se může projevit snížením výkonu ale hlavně také vznikem bolestí a úrazů. 

Pro jedince s neideálním posturálním zajištěním je neadekvátní dokonce i takové 

zatížení, které bychom jinak považovali za zcela normální (29). A proto si myslím, že je 

velmi důležité hodnotit zejména u dospívajících vrcholových sportovců ale nejen u nich 

kvalitu posturálních funkcí před fyzickým zatížením ale také po něm.  

Výzkumu v této diplomové práci se účastnil malý vzorek jedinců (jedenáct 

basketbalistů mužského pohlaví), výsledky tak nebude možné zobecnit na širší 

populaci. Tato studie může sloužit především jako náhled do problematiky hodnocení 

kvality posturálních funkcí a také jako vodítko pro vznik dalších výzkumů s touto 

problematikou.  
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2 Teoretická část  

2.1 Vymezení pojmů 

2.1.1 Postura 

Posturou označujeme zaujatou polohu těla i jeho částí v klidu (57). Chápeme ji 

také jako aktivní držení těla i jeho částí proti působení zevních sil (v běžném životě má 

pro nás největší význam tíhová síla). Postura ale není synonymem stoje, jak je velmi 

často uváděno, ale je součástí jakékoli polohy (stoj, sed, leh atd.) i pohybu (přechod 

z jedné polohy do druhé) (27; 35). Je základní podmínkou pohybu  (27). Posturální 

funkce tedy pohyb nejen předchází, ale i provází a zakončuje (57). Posturální aktivita 

nevyžaduje vědomou aktivaci svalů, probíhá podvědomě (6). Proto je případná korekce 

postury tak obtížná (57). 

Postura obsahuje složku statickou, což představuje stálá neměnící se poloha těla 

v prostoru, ale zároveň nutně i složku dynamickou, to je proces udržování polohy těla 

vůči měnícím se podmínkám okolí. Proto hodnotíme posturální funkci jako dynamicky 

probíhající aktivní proces (57). 

2.1.2 Posturální stabilita 

Tělo jako celek ve statické poloze nemění svou polohu v prostoru. Při zaujetí 

stálé polohy nejde o statický jev, ale spíše o proces, který je vystaven přirozené labilitě 

pohybové soustavy a je pro pohyb nutným předpokladem. Nejde tedy o jednorázové 

zaujetí polohy, ale o kontinuální „zaujímání“ stálé polohy. Posturální stabilitu chápeme 

jako schopnost zajistit takové držení těla, aby nedošlo k neřízenému pádu (27). Stabilitu 

vnímáme jako polohovou nebo pohybovou jistotu (55). Stabilita je ovlivňována jak 

biomechanickými, tak neurofyziologickými faktory (27). 

Pojem stabilita můžeme použít i pro pohyb. Stabilní pohyb má lineární 

nebo rotační charakter a při působení síly nemění směr ani rychlost náhodně, ale podle 

určitého stanoveného, předvídatelného programu (57). 

Těleso se nachází ve stabilním stavu, je-li zapotřebí vynaložit velké úsilí 

k porušení této rovnováhy. Poloha tělesa je stabilní, když je těžiště blízko oporné bázi, 

jejíž plocha je velká. U člověka je tento stav v poloze vleže (57). 
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Naopak u nestabilního stavu stačí malé úsilí k porušení rovnováhy, těžiště je 

vysoko nad opornou bází, jejíž plocha je malá (typické pro polohu ve stoje) (57).  

2.1.3 Posturální stabilizace 

Jedná se o svalovou aktivitu zpevňující segmenty těla proti působení zevních sil 

(dominuje síla tíhová). Je řízena CNS (centrálním nervovým systémem) (44). 

Za statické situace je tak prostřednictvím svalové aktivity zajištěna relativní 

tuhost skloubení koordinovaná koaktivační aktivitou agonistů a antagonistů. Bez této 

svalové aktivity by se naše kostra zhroutila. Tělo je drženo proti gravitační síle (27). 

Posturální systém je aktivní i při volním pohybu, působí jako přibrzďující a tím 

i stabilizující negativní zpětná vazba (55). Stabilizace doprovází každý cílený pohyb 

končetin (48). 

2.1.4 Posturální reaktibilita 

Při každém pohybu náročném na silové působení např. pohyb končetinou, 

zvednutí či držení břemene, je vždy generována kontrakční svalová síla potřebná 

pro překonání odporu. Tato síla je převedena na momenty sil v pákovém segmentovém 

systému těla a vyvolává reakční svalové síly v celém pohybovém systému. Posturální 

reaktibilitu chápeme jako tuto reakční stabilizační funkci (27).  

2.2 Posturální ontogeneze 

2.2.1 Princip posturální ontogeneze 

V době fetálního vývoje je zevním prostředím plodová voda, ve které je možný 

poměrně snadný pohyb. Po porodu je novorozenec vystaven vlivu gravitace. Gravitace 

vyvolá v pohybové soustavě proces, kterému říkáme posturální ontogeneze. Tento 

proces postupně vede např. přes horizontální lokomoci až k lokomoci ve vertikále, 

to znamená k bipedální lokomoci a k vertikální postuře (57). 

Posturální reakce se postupně mění v návaznosti na vývoj funkční diferenciace 

CNS při tvorbě posturálních programů. Podle stupně diferenciace posturální funkce 

můžeme hodnotit posturální ontogenezi a i případnou vývojovou odchylku (57).  
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„V průběhu posturální ontogeneze uzrává držení, které je pouze lidské (držení 

osového orgánu v extenčním napřímení, v rotaci, schopnost aktivního držení v abdukci 

a zevní rotaci v rameni apod.)“ (22). Během zrání CNS vznikají svalové souhry mající 

formativní vliv na morfologický vývoj skeletu (sklon pánve, kolodiafyzární úhel, úhel 

tibiálního plató, podélná a příčná klenba nohy, fyziologické zakřivení páteře, rozvíjí se 

hrudní koš atd.) (21; 22). Ten je vázán na vývoj posturální funkce fázických svalů, které 

jsou z fylogenetického hlediska v této funkci mladší než svaly tonické (22). 

Zapojením svalů do posturálních funkcí dochází k odlišné reflexní komunikaci 

mezi svaly než na spinální a kmenové úrovni. Motorické programy organizované 

do kmenové úrovně mají reciproční charakter řízení - v odpovědi je aktivován určitý 

sval a inhibován jeho antagonista (24). Aktivací vyšších zrajících etáží CNS se objevuje 

koaktivace (současná aktivita agonistů a antagonistů) a dochází tak k útlumu reflexů 

vyvolaných v novorozenecké fázi vývoje (vzpěrná reakce dolních končetin, patní reflex 

atd.) a je umožněno držení v kloubech v tzv. centrovaném postavení (24; 22).  

Je prokazatelné, že v rámci tohoto programu reagují oba systémy (tonický 

a fázický) celkově jako funkční jednotky a jako funkční jednotky jsou i reflexně 

propojeny (23).  

2.2.2 Poruchy posturální ontogeneze - vliv na další vývoj jedince 

Tělesné schéma stojícího člověka se odvíjí od postavení trupu, na něm závisí 

postavení končetin. Kvalita držení trupu je dána postavením páteře ve vertikále, což je 

zajištěno především funkcí autochtonní muskulatury. Toto postavení a funkce se utváří 

do věku 3 měsíců v rámci motorické ontogeneze. Páteř musí být v tomto období 

napřímena v sagitální rovině, to znamená, že postavení jednotlivých segmentů 

umožňuje v dalším vývoji pohyb v každém segmentu páteře ve všech 

rovinách: transverzální, sagitální i frontální (dokončeno ve věku 6 měsíců) (29).  

Svaly, které neplní očekávanou funkci v období vzpřímení, nemohou páteř 

ve vertikále dostatečně zajistit - dochází tak k vytvoření křivek páteře odlišných 

od křivek fyziologických a není zabezpečena ideální pružnost páteře. Dochází také 

k přetěžování oblastí jednotlivých úseků páteře, hlavně přechodových oblastí. Ty jsou 

hypermobilní na rozdíl od dalších etáží, které jsou méně pohyblivé, až nepohyblivé. 
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Řetězením svalových souher dojde k přenosu neideálního nastavení na další klouby 

těla (29). 

Při absenci posturální funkce fázických svalů, například u raných poruch CNS, 

jsou poruchy v držení těla ale často i ve vývoji skeletu (pes valgus, kyfotické držení 

páteře, nerozvinutá noha, anteverze pánve atd.). Čím je postižení větší, tím je držení 

blíže novorozeneckému stádiu (24). 

Téměř 30% dětí má funkční nedostatky v posturální funkci fázických svalů, 

což má důsledky v držení těla a vývoji skeletu - objevuje se coxa valga, pedes plani, 

scapulae alatae atd. (24).  

Příčinou potíží v pozdějším věku může být centrální koordinační porucha během 

posturálního vývoje. Nemusí jít o poruchu kvantitativní složky hybnosti, kdy se 

v posturálním vývoji zpožďuje biologický věk oproti chronologickému, ale kvalitativní 

poruchu (dítě pohyb provádí ve správném časovém období, ale nefyziologicky) (27). 

Klíčová období pro podchycení posturálních poruch jsou ve věku 6 týdnů, 

3,5 měsíce a 6 měsíců. Děti, u kterých se v tomto období projeví výraznější posturální 

odchylky, je nutné zařadit do rehabilitační péče. Ovlivnění posturální vady již v tomto 

období má významný efekt, později je totiž porucha fixována (23).  

2.3 Systém zajištění posturální stability 

 Systém zajištění posturální stability má tři hlavní složky - senzorickou 

(především propriocepce, zrak a vestibulární aparát), řídící (CNS) a výkonnou 

(pohybový systém - zásadní úlohu mají kosterní svaly) (51). Činnost posturálního 

systému je rámcově naprogramovaná, ale průběžně se přizpůsobuje současnému stavu 

zevního i vnitřního prostředí (55). 

2.3.1 Řízení posturální stability 

Zajišťování polohy těla má reflexní charakter. Primárně je řízeno hybnými 

centry mozkového kmene, zvláště retikulární formací a vestibulárními                      

jádry - prostřednictvím koordinace polohových, postojových a vzpřimovacích reflexů. 

Aference přichází hlavně z proprioreceptorů a vestibulárního aparátu (statokinetického 

čidla) (49).  
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Kmenová centra uplatňující se při zajišťování polohy těla, ovlivňují činnost 

míšního segmentu prostřednictvím některých sestupných drah, nejdůležitější je dráha 

vestibulospinální a retikulospinální (49). 

Základem postojových (posturálních) reflexů je svalový tonus, díky kterému je 

možný např. vzpřímený stoj. Postojové reflexy se týkají buďto omezené části těla, nebo 

svalstva více končetin, šíje a trupu (tzv. celková statická reakce) - sem se řadí tonické 

reflexy labyrintové, které mají význam pro udržení vzpřímeného postoje v klidu, 

fázické labyrintové reflexy, které pomáhají zajistit postoj při rychlých pohybech, 

a tonické šíjové reflexy (26; 49). 

Vzpřimovací reflexy jsou úzce spjaty s postojovými. Představují vyšší 

koordinaci statických reakcí. Smyslem vzpřimovacích reflexů je znovunavrácení těla 

do vzpřímené polohy - kefalokaudálním směrem (49). 

Funkce mozečku v řízení opěrné motoriky je zajištění optimalizaci hybných 

reflexů polohy. Část vestibulární integruje informace z vestibulárního aparátu 

(ze statokinetického čidla; o změně rovnováhy) se signály z proprioceptorů a společně 

s retikulární formací zajišťuje vzpřimovací reflexy, udržuje vzpřímenou polohu těla. 

Spinální část mozečku analyzuje informace převážně z proprioreceptorů pohybového 

ústrojí, kontroluje svalový tonus a tím i držení těla (3; 49).  

2.3.2 Senzorická složka 

„Informace je zpracovaný senzorický podnět, kterému je přirazen určitý 

význam.“ (55) Výměna těchto informací je součástí řízení stabilizace. Informace 

přicházejí z receptorů podávajících informace ze zevního i vnitřního prostředí do CNS, 

kde se porovnávají s informacemi obsaženými v paměti a používají k řízení stabilizace. 

Pokud se informace z různých receptorů liší, stávají se zdrojem polohové nejistoty 

až závratě (55). 

K stabilizaci výchozí polohy a jejímu udržování slouží také informace 

z proprioceptivních čidel ve svalech, šlachách, kloubních pouzdrech a ligamentech. 

Signalizace z vnitřního prostředí poskytuje informace o změně postavení hlavy, páteře, 

pánve i končetin. Významná je propriocepce z okohybných svalů a oblasti occiputu. 

Pomocí zpětné vazby se poloha udržuje podle předem zvoleného programu (57). 
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Zrak nám poskytuje informace o prostoru zevního prostředí a ovlivňuje tak 

stabilizační proces (55). 

Interoceptivní a nociceptivní informace mohou podvědomě modifikovat 

posturální nebo i pohybový program, aby nedocházelo pohybem k dalšímu poškozování 

struktury. Větší uvědomělé poškození vede k výraznějším volním změnám pohybového 

chování (57). 

Vestibulární aparát nám podává informace o směru gravitace v klidu 

i při pohybu, spoluúčastní se tak na zajištění rovnováhy těla v prostoru (55).  

2.3.3 Psychika  

 Psychika má značný vliv na držení těla, významně ovlivňuje i výběr vhodného 

programu k udržení nebo obnovení posturální stability. Tento vliv se projevuje jak 

vědomě tak i podvědomě (52).  

Postura souvisí s psychickými stavy - například při depresivních náladách je 

obecná tendence spíše k flekčnímu držení těla, naopak při stavu euforie, radosti je 

tendence k extenčnímu držení těla (57).  

2.3.4 Strategie zajištění posturální stability - statická a dynamická 

Statickou strategii představují např. rovnovážné reakce (balanční mechanismy), 

díky nimž se řídicí systém snaží udržet posturální stabilitu, aniž by se změnila opěrná 

plocha. Druhou strategií je strategie dynamická, kterou řídicí systém volí pro obnovení 

stability a dochází při ní k částečnému přemístění opěrné plochy, např. úkrokem, nebo 

přidržením se pevné opory (52).  

2.4 Stabilizační systém (posturální stabilita, stabilizace) 

2.4.1 Obecně, dělení 

Celková stabilita je tvořena třemi subsystémy, které fungují dohromady: pasivní 

(ligamenta, kostěné a chrupavčité struktury), aktivním (šlachy a svaly, které se účastní 

stabilizace) a neurální, který ovlivňuje stabilitu řízením aktivní složky (40).  



 
18 

Svaly či svalové skupiny můžeme rozdělit do dvou skupin na svaly tonické 

(ontogeneticky starší) a fázické. Je důležité si uvědomit, že svaly obou dvou systémů 

mají vždy i funkci posturální, ta přesahuje i rámec lokálního stavu svalu (případnou 

hyperaktivitu až zkrácení svalu, či oslabení). Kvalita zajištění postury záleží na tom, jak 

moc kvalitně jsou svaly do posturální funkce včleněny - jakým způsobem jsou schopny 

koaktivace v kontextu celého tělového schématu (nejen na úrovni                        

agonista - antagonista) (45). Koaktivací je umožněno držení polohy těla proti vlivu 

zevních sil a dochází k zabránění fázickému pohybu (55). 

Stabilizátory páteře můžeme rozdělit na lokální (vnitřní segmentová stabilizace) 

a globální (vnější sektorová a celková stabilizace), podrobněji se tomuto tématu věnuji 

dále u stabilizace páteře (46; 55). 

 

Převažující vlastnosti „lokálních a globálních“ svalů v rámci stabilizačního 

systému (45):  

Hledisko Lokální stabilizátory Globální stabilizátory 

Anatomie intersegmentální průběh často multiartikulární průběh 

Histologie „tonické“ motorické jednotky 

(svalová vlákna typu I) 

„fázické“ motorické jednotky (svalová 

vlákna typu II) 

Energetický 

metabolismus 

více mitochondrií, oxidativní 

metabolismus, nižší unavitelnost 

málo mitochondrií, glykolytický 

metabolismus, vyšší unavitelnost 

Funkce aktivace svalu již při anticipaci 

pohybu, propriocepce, lokální, 

segmentální, dynamická centrace 

vnější stabilita, silový pohyb, výrazný 

odpor kladený pohybu, převod sil a 

zatížení mezi končetinami a trupem 

Tab. č. 1 Převažující vlastnosti „lokálních a globálních“ svalů v rámci stabilizačního systému (45) 

 

Za stabilizační systém je z terapeutického hlediska nejčastěji považován 

posturální systém, hluboký stabilizační systém nebo axiální systém. Suchomel označuje 

stabilizační systém svalovým systémem jako celkem - aktivním prostředkem CNS 

pro zachování stability. Pokud tedy chápeme tento systém jako celek, nemůžeme 

od sebe striktně oddělit funkci tzv. lokálních a globálních stabilizátorů ani fázických 

a tonických svalů (45). 
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2.4.2 Páteř a trup 

Řízení posturální funkce je iniciováno z postavení očních bulbů, z polohy hlavy 

dané postavením krční páteře, ale i kaudální části páteře se podílejí na řízení (57). 

I když se to nezdá, reagují svaly v okolí páteře jako první na posturální změny 

ještě dříve, než dojde k destabilizaci. Tato iniciální činnost není patrná, protože je 

prováděna hluboko uloženými svalovými vrstvami regulujícími intersegmentální 

postavení obratlů. Minimální posturální reakce na páteři probíhají dříve než korekční 

pohyby krátkých svalů nohy (57). 

Stabilizace páteře 

Udržení stabilizované výchozí polohy segmentů osového orgánu se děje 

prostřednictvím flexibilní segmentové stabilizace páteře, která umožňuje pružnou 

stabilizaci pohybových segmentů (pružné spojení dvou sousedních obratlů 

meziobratlovou ploténkou a klouby, vazivovými elementy a krátkými svaly, které 

spojují dva sousední obratle). Sektorová stabilizace je zajištěna svaly působícími 

přes několik segmentů a umožňuje stabilizaci jednotlivých funkčních sektorů páteře 

(krční, hrudní, bederní). Celková stabilizace je možná díky dlouhým svalům působícím 

přes celou páteř (55). 

Svaly podílející se na stabilizaci trupu ve vzpřímené poloze 

Vnitřní segmentová stabilizace je zajištěna krátkými hluboko uloženými 

tonickými svaly (55). 

Vnější sektorová nebo celková stabilizace je zajištěna delšími silnými 

povrchními svaly fázické povahy, které jsou zdrojem síly pro pohyb, nebo korekci 

polohy. Podílejí se na ní kromě svalů spojující jednotlivé páteřní sektory také svaly 

připojující končetiny přes jejich pletence k osovému orgánu. Jejich úlohou je vyvinout 

po krátkou dobu značné úsilí, aby se zabránilo destabilizaci s možností pádu (55). 

Během stabilizace trupu se aktivují extenzory páteře v následujícím sledu: první 

se zapojují hluboké svaly, teprve při větších silových nárocích se zapojují povrchové 

svaly. Jejich aktivace je vyvážena flekční synergií tvořenou hlubokými flexory krku 

a souhrou mezi bránicí, břišními svaly a svaly pánevního dna (vytvářející a regulující 

nitrobřišní tlak) (20).  
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Posturální význam horní krční páteře 

Horní krční páteř má velký význam pro posturální funkce, což je dáno hlavně 

proprioceptivní aferencí z horních krčních obratlů (kloubních pouzder) a krátkých 

šíjových svalů (57). 

Hrudní páteř a hrudník 

Hrudní páteř tvoří nejdelší část páteře, jsou na ni kladeny velké nároky hlavně 

z hlediska udržení tělesné osy ve správném postavení. Poruchy funkce hrudní páteře se 

projevují poruchami držení těla i tvarovými deformacemi (kyfóza, skolióza) (57).  

Bederní páteř 

Bederní páteř je nejvíce mechanicky zatěžovaný úsek páteře. Toto zatížení 

stoupá distálním směrem. Bederní páteř má vztah k oblasti pánve a kyčelního kloubu. 

Místem snížené odolnosti proti přetížení (locus minoris resistentiae) je LS skloubení.  

Je-li bederní lordóza snížená až vymizelá, může se při nedokonalé pohybové koordinaci 

(vzniklé např. únavou) zvětšit zátěž LS skloubení a dojít k jeho přetížení (57). 

2.4.3 Význam pánve pro posturální funkce 

Pánev je pokládána některými školami za centrálu pro posturální funkce - její 

postavení ovlivňuje základní držení trupu i dolních končetin (57). Ale i naopak 

do postavení pánve se promítají odchylky z oblasti končetin tak trupu (27). Pánev 

představuje opornou bázi axiálního systému (57). 

2.4.4 Význam chodidla pro posturální funkce 

Hlavní funkcí nohy je udržet kontakt s podložkou, přenést zátěž na podložku 

(při stoji, lokomoci). Noha umožňuje adaptaci na tvar terénu, aby byla zajištěna stabilita 

nohy jako opory těla vůči gravitaci (57). Aktivně se podílí na generaci sil korigujících 

oscilace stoje (54). 

V závislosti na vnitřních faktorech (např. průmět těžiště do oporné plochy) ale 

i zevních faktorech (např. profil a sklon oporné plochy) kolísá rozložení celkové zátěže 

chodidla. Informace o těchto změnách se přenášejí do CNS a tvoří tak důležitou část 

řízení stabilizace polohy těla (55). 
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Funkční poruchy jsou v této klíčové oblasti poměrně časté. Je to i z důvodu 

uzavření nohy obuví, kdy dojde k ochuzení nohy o získávání podnětů přímo 

z terénu (33).  

2.4.5 Hluboký stabilizační systém (HSS) 

I přestože je termín HSS často používán, chybí v literatuře přesnější definice. 

Svaly HSS jsou v různé literatuře popisovány poněkud neurčitě a vzájemně se liší (45). 

Suchomel uvádí, že vlastní termín „hluboký stabilizační systém“ je zřejmě nutné 

vymezit pro lokální svaly páteře (úseku krčního, hrudního a bederního, důležitá je 

souhra mezi ventrálními a dorzálními svaly jednotlivých úseků, souhra mezi hlubokými 

flexory a extenzory páteře) a funkční stabilizační jednotku bederní páteře 

(hl. m. transversus abdominis, bránice, svaly pánevního dna a mm. multifidi, ale také 

m. seratus posterior inferior, m. quadratus lumborum - kostovertebrální a iliovertebrální 

vlákna) (45).  

HSS páteře představuje souhru svalů zabezpečující stabilizaci páteře během 

všech pohybů i při statickém zatížení (stoji, sedu atd.). Doprovází každý cílený pohyb 

horních i dolních končetin (28).  

Stabilizační funkce bránice 

Koordinovaná aktivita stěny břišní dutiny (bránice, břišních svalů, pánevního 

dna) vyvíjí a přizpůsobuje nitrobřišní tlak. Obsah břišní dutiny se tak chová jako 

viskózně elastický sloupec, poskytující oporu bederní páteři a vyvažující funkci 

extenzorů páteře. Pro přední stabilizaci páteře (tvorbu nitrobřišního tlaku) je bránice 

velmi důležitá, její aktivace v posturálním režimu je podmínkou každé pohybové 

činnosti. Intenzita aktivace bránice rozhoduje o tom, jestli si dechová a posturální 

aktivita nekonkurují (44). Stabilizační funkce bránice musí předcházet aktivaci břišních 

svalů, jinak dojde k zvýšené aktivaci paravertebrálních svalů a nedostatečné stabilizaci 

páteře (48). 

Stabilizační funkce břišních svalů 

Úlohou břišních svalů je, aby při stabilizaci nedošlo ke kraniálnímu souhybu 

hrudníku - fungují jako dolní fixátory hrudníku. Vytvářejí punctum fixum umožňující 

kontrakci bránice (20). M. transversus abdominis - ve vzpřímeném držení má několik 
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funkcí, je anteriorní stabilizátor páteře (preaktivace m. transversus abdominis 

při pohybech horních nebo dolních končetin) (48) a v synergii s řadou dalších svalů 

tvoří břišní stěnu a okolí. Také je důležitý při kontrole tlaku v abdominální dutině 

např. při mluvě a dýchání (30).  

Stabilizační funkce pánevního dna 

Břišní svaly se spolu se svaly pánevního dna (m. levator ani, m.coccygeus, 

mm. sacrococcygeus ventralis a dorzalis) během stabilizačního vzoru zapojují proti 

kontrakci bránice (přispívají k regulaci nitrobřišního tlaku) (44; 55). 

Stabilizační funkce mm. multifidi bederní páteře 

Mm. multifidi bederní páteře tvoří hlubokou vrstvu zádových svalů. Provádějí 

vzájemné nastavení obratlů již při pouhé představě pohybu (48).  

2.4.6 Korekce stoje 

Ještě než dojde k destabilizaci stoje, probíhají na páteři posturální reakce 

prováděné hluboko uloženými svalovými vrstvami regulujícími intersegmentální 

postavení obratlů (pohledem nejsou patrné) (57). Korekční pohyby při vzrůstající 

nestabilitě pak probíhají distoproximálním směrem - dochází nejprve k plantární flexi 

prstců (tím se rozšiřuje opěrná báze směrem dopředu), později se rozšíří aktivita 

na lýtkové svaly, jejichž činnost lze pozorovat jako „hru šlach“, dále na stehenní svaly 

a později i dlouhé svaly trupu a nakonec se zapojí i horní končetiny (abdukce paží)    

(55; 56).  

2.5 Biomechanický pohled na posturální stabilitu 

Přestože má CNS rozhodující vliv pro řízení motoriky, výsledné pohyby jsou 

vymezeny biomechanickými principy (53).  

Těžiště těla je smyšlený bod (hypotetický hmotný bod), do nějž je soustředěna 

tíhová síla (54). Těžiště těla je nestabilní, jeho poloha se mění podle pohybu jeho 

jednotlivých částí. Když je tělo v základní anatomické poloze - leží těžiště ve střední 

linii ve výši obratle S2-S3, přibližně 4-6 cm před přední plochou obratlových těl. 

Jelikož většinou ženy mají větší hmotnost dolní poloviny těla, je těžiště uloženo o něco 
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níže. Při každé změně polohy končetiny, hlavy nebo trupu se mění polohy těžiště 

příslušného segmentu i celého těla (4). 

Opěrná plocha je část podložky, která je v přímém kontaktu s tělem (ne vždy se 

jedná o přímý kontakt - mezi podložkou a tělem může být např. oděv) (51; 53). Opěrná 

plocha není totéž co plocha kontaktu. Je pouze tou částí plochy kontaktu, která je 

aktuálně využitá k vytvoření opěrné báze (51).  

Opěrná báze je plocha ohraničená nejvzdálenějšími hranicemi opěrné plochy 

nebo ploch (rovná se tak součtu opěrných ploch a prostoru mezi nimi). Takže opěrná 

báze může být a většinou i bývá větší než opěrná plocha (27; 53). Stabilitu můžeme 

zvýšit tím, že rozšíříme opěrnou plochu báze ve směru působení zevní síly (57). 

A naopak snížit zúžením opěrné báze např. při stoji na jedné dolní končetině (56). 

Základní podmínkou stability je, že se těžiště musí v každém okamžiku promítat 

do opěrné báze (nemusí však směřovat do opěrné plochy). „Stabilita je přímo úměrná 

velikosti plochy opěrné báze a hmotnosti. Naopak je nepřímo úměrná výšce těžiště 

nad opěrnou bází, vzdálenosti mezi průmětem těžiště do opěrné báze a středem opěrné 

báze a sklonu opěrné plochy k horizontální rovině“ (53). 

Během lokomoce nemusí vektor tíhové síly směřovat do opěrné báze, ale musí 

tam směřovat výslednice zevních sil (kromě tíhové síly to je např. i setrvačnost, třecí 

a reakční síla) (53).  

Stoj  

Vzpřímený stoj je konečným článkem antigravitační tendence. Je předpokladem 

vzpřímené bipedální lokomoce (59). 

Vzpřímený stoj je ze své biomechanické podstaty velmi nestabilní, což je dáno 

mimo jiné i tím, že se jedná o případ „obráceného kyvadla“ s malou plochou základny 

a s vysoko uloženým těžištěm. Člověk ale i přesto dosahuje ve stoji výborné stabilizace, 

daří se to díky stabilnímu posturálnímu držení a regulované balanci těžiště (51). 

Statická strategie (viz kapitola 2.3.4) využívá především „hlezenní“ 

mechanismus v předozadním směru a „kyčelní“ mechanismus v latarolaterálním směru. 

Stranová stabilita stoje je lepší než předozadní stabilita. Anatomicky daná volnost 

pohybu dolních končetin (i trupu) je do stran podstatně více omezená než ve směru 

předozadním. Velká pohyblivost (ale malá stabilita) v rovině sagitální souvisí s tím, že 
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převážně v této rovině probíhá přirozená lokomoce. Hlezenní mechanismus se uplatňuje 

především ve stoji, na který nepůsobí výrazné zevní síly. Při působení větších zevních 

sil jsou zapojeny svaly kyčelního kloubu (52). 

Mechanická stabilizace kloubů a vazivový aparát sice přispívají k stabilitě 

vzpřímeného držení, ale nikdy nedosáhnou toho, aby tělo stálo kolmo k podložce 

a udrželo se v tomto vzpřímeném stavu, k tomu je nutná také svalová aktivita (14). 

2.6 Rozdělení pohybových schopností 

2.6.1 Pohybové schopnosti obecně 

 Pohybovými schopnostmi nazýváme soubor vnitřních předpokladů k fyzickému 

výkonu určitého charakteru. Pohybové schopnosti jsou relativně stálé, k jejich změně je 

třeba dlouhodobé úsilí. Na základě těchto schopností vznikají pohybové dovednosti (1). 

Při posouzení kvality pohybových schopností se někdy vychází z hodnocení příslušné 

pohybové dovednosti (9). Pohybové schopnosti jsou dále děleny. 

 Rychlost je pohybová schopnost, kdy svalová tkáň provádí kontrakci maximální 

frekvencí v minimálním čase (rámcově několik sekund). Začátek rozvoje této 

schopnosti je v mladším školním věku a vrchol v prvních letech dospělosti (1; 9). 

 Síla je schopnost překonat odpor vnějších i vnitřních sil svalovou činností. 

Začátek rozvoje dynamické síly nastupuje v období staršího školního věku a statické 

síly v období adolescence, vrchol je v dospělosti (1). 

 Vytrvalost je schopnost provádět na určité úrovni dlouhodobou činnost (střední 

až mírné intenzity) bez podstatných známek únavy či snížení výkonu (38). Začátek 

rozvoje vytrvalosti je na konci mladšího školního věku, vrchol je kolem 20-30 let (1).  

 Obratnost je kvalitativně odlišná od tří předchozích „kondičních“ schopností. Je 

to koordinačně náročná pohybová činnost se začátkem rozvoje v předškolním věku 

a vrcholem ve starším školním věku (1; 9). Obsahuje silovou i rychlostní složku. Její 

určitá úroveň je předpokladem zvládnutí ostatních schopností (5).  
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2.6.2 Pohybové schopnosti z hlediska basketbalu 

Basketbal (košíková) je všestranná kolektivní sportovní hra, ve které se dva 

týmy (každý tým má na hřišti 5 hráčů) snaží získat co nejvíce bodů vhozením míče 

do basketbalového koše. Zároveň brání protihráčům, aby body získali oni. Hraje se 

4 čtvrtiny po 10 minutách (58; 61).  

Basketbal je spojený s rozvojem všech pohybových schopností: síly, rychlosti, 

vytrvalosti i obratnosti. Například rychlost v basketbalu znamená především rychlost, 

kterou hráč dokáže vyvinout v rámci plnění herních úkolů v útoku i obraně, s míčem 

i bez něj. Totéž platí i o ostatních pohybových schopnostech (58). 

Rychlost můžeme rozdělit na rychlost reakce (např. na činnost soupeře 

či spoluhráče), dále rychlost provedení dílčího pohybu (např. pohyb paží při přihrávce) 

a rychlost pohybového celku (např. střelba, zastavení, změny směru). Zároveň se ale 

musí brát ohled na techniku provedení, aby nedocházelo k chybám. A např. rychlé 

změny směru úzce souvisí s koordinačním zvládnutím pohybu. Zvýšené nároky 

na schopnost akcelerace zase vyžadují i rozvoj silových schopností. (58).  

V basketbalu se jedná především o dynamickou sílu (18).  

U basketbalistů často nacházíme nevyváženost síly mezi různými svalovými 

skupinami (18). Důsledkem prudkých startů, zastavení, odrazů, výskoků, změn směru 

pohybu atd. se při basketbalu více zatěžují svaly dolních končetin (obzvlášť 

při odrazech se nadměrně zatěžuje m. gluteus maximus, m. quadratus femoris, 

m. triceps surae), ale i svaly paží (hlavně m. triceps brachii při hodech míčem), 

ramenních kloubů a v neposlední řadě i svaly trupu (18; 58) 

 „Herní vytrvalost“ v basketbalu znamená hlavně realizaci herních činností 

po celou dobu v optimálním nasazení, jak při utkání tak při tréninku. Jedná se 

o dlouhodobou vytrvalost vzhledem k délce tréninků i utkání, ty ovšem obsahují i kratší 

úseky (10 vteřin), kdy jsou činnosti prováděny s maximální intenzitou. Hráči tedy musí 

být schopni opakovaně provádět krátkodobé intenzivní pohyby poměrně dlouhou 

dobu (58).  

Podle odborníků basketbal rozvíjí všeobecnou obratnost. Specifická obratnost je 

důležitá např. při driblingu, střelbě na koš, přihrávkách spoluhráči, technice bránění 

atd. (58). 
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2.6.3 Charakteristika hráčů na různých basketbalových pozicích 

V basketbalu jsou 3 základní pozice (posty) - rozehrávač, křídlo a pivot. Tyto 

pozice jsou uplatňovány buď v základním pojetí, především v Evropě, nebo 

v tzv. rozšířeném (americkém) pojetí (42): 

Rozehrávač (č. 1) je mozek týmu, vymýšlí akce, organizuje hru, rozehrává její 

průběh a je spojovací článek s trenérem. Na této pozici hrají hráči menšího vzrůstu, 

kteří bývají velmi rychlí. Rozehrávači také patří k dobrým obráncům a střelcům zdálky, 

mají i přesné přihrávky (31; 42). 

Menší křídlo (střílející rozehrávač; č. 2) - tento hráč je typově podobný 

rozehrávači, je vyšší postavy než on, ale má horší techniku vedení míče (31). Je 

především výborný střelec z dlouhé vzdálenosti (42). Hráči na této pozici bývají často 

nejlepší střelci týmu (31). 

Vyšší křídlo (hrající blíže ke koši; č. 3) - tvoří přechod mezi pivotem a křídlem, 

bývá vysoký, silný a hlavně rychlý (42). 

Pohyblivější (menší) pivot (č. 4) - je typově bližší křídlu, působí nejlépe jako 

doskakovač. Tento hráč je také kvalitním střelcem ze střední a dlouhé vzdálenosti, má 

velmi dobrou přihrávku (42). 

Centr pivot (č. 5) - je většinou nejvyšším a fyzicky nejlépe vybaveným hráčem. 

Je to hráč spíše „podkošový“, výborně doskakuje a cloní - těží tak ze své síly (31; 42). 

2.7 Vliv pohybu (fyzické aktivity) na lidský organizmus 

2.7.1 Nedostatek pohybu 

Nedostatek pohybu se projevuje např. úbytkem svalové hmoty, poklesem 

výkonu, kvality pohybových programů, zhoršení pohybové koordinace a přesnosti 

pohybu (55; 57). 

2.7.2 Střední pohybové zatížení 

Při středním pohybovém zatížení dochází naopak ke zvýšení výkonu a svalové 

síly, pozitivnímu ovlivnění metabolismu, zesílení šlach a ligament, zpevnění kostí 
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a zlepšení koordinace (37; 55). Celkově dochází ke zvýšení odolnosti proti zevním 

vlivům a k pozitivním psychickým změnám (55; 57). 

2.7.3 Únava 

Každá pohybová činnost vede k určitému stupni únavy. Únava je ochranná 

funkce organizmu před přepětím, je definována jako neschopnost zachovat daný nebo 

očekávaný výkon (16). Označuje jak subjektivní pocity jedince (slabost, svalová bolest, 

nechuť pokračovat, atd.), tak objektivní změny zjistitelné při a po tělesné zátěži 

(např. pokles výkonu, porucha acidobazické rovnováhy) (9; 37). 

Únavu můžeme rozdělit na psychickou nebo fyzickou, akutní nebo chronickou, 

patologickou nebo fyziologickou, anaerobní rychle nastupující nebo aerobní pomalu 

nastupující (1; 9). Únava je průvodním jevem každé činnosti. Fyziologická únava 

po odpočinku mizí (5). 

Příčinou únavy je vyčerpání a nedostatečná obnova energetických rezerv, 

hromadění zplodin metabolismu, narušení homeostázy, změny v činných tkáních, 

změny regulačních a koordinačních mechanismů (1). 

Mezi obecné projevy únavy patří omezení funkce svalu, porucha nervosvalové 

koordinace, snížení kvality pohybových stereotypů, snížení kvality i přenosu 

aferentních i eferentních vzruchů, pokles výkonu, narušení homeostázy, metabolické 

změny, narušení imunity, zvýšení rizika úrazů, psychické změny. Pozitivní ale je, že se 

rozvíjí adaptační mechanismy organizmu na fyzickou zátěž (1; 15). 

Akutní únava může být i fyziologická. Projevy lokální patologické únavy jsou 

svalová slabost, bolest, ztuhlost a otok. Projevy celkové fyziologické únavy jsou pokles 

výkonnosti, pocení a hyperémie pokožky, poruchy koordinace, drobný třes, zpomalené 

reakce, změněné psychické reakce (např. agresivita), bolesti, slabost a tuhnutí svalů (1). 

Nedojde-li ke změně či přerušení zátěže, přechází fyziologická únava do únavy 

patologické (se stupňovanými předešlými obtížemi - závratě, výrazné poruchy 

koordinace, bolest hlavy, namáhavé dýchání ústy…). Lehčím stupněm patologické 

únavy je přetížení, těžším stupněm je přepětí a nejtěžším schvácení (1). 

Chronická únava je vždy patologická a poměrně častá. Ve sportu se označuje 

jako přetrénování. Vzniká opakovaným přetěžováním v důsledku nadměrné nebo 
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nevhodné zátěže (1; 5). Příznaky chronické únavy na pohybovém aparátu jsou 

např.: snížení výkonu, ekonomiky práce, zhoršení všech pohybových schopností, atrofie 

svalových vláken a jejich náhrada vazivovou tkání. Mezi psychické příznaky 

patří: podráždění, deprese, lítostivost atd. (1). Prevencí přetrénování je správný pitný 

i stravovací režim, kompenzační cvičení a dostatečná regenerace (5).  

2.7.4 Přetížení (patologická únava) pohybového aparátu 

Na výkon sportovce jsou kladeny čím dál tím vyšší nároky. Mělo by se ale 

myslet na to, že každý jedinec má fyzické limity a že při jejich překročení dochází 

k poškození organizmu (18). 

K přetížení pohybového aparátu může dojít u člověka s tzv. ideálním 

i neideálním posturálním zajištěním. A to vlivem neadekvátní zátěže, kterou může být 

např. jednostranná, špatně provedená pohybová zátěž nebo vysoká intenzita zátěže. 

Pro jedince s neideálním posturálním zajištěním (viz další odstavec) je navíc 

neadekvátním zatížením dokonce i takové zatížení, které bychom jinak považovali 

za zcela normální. Snižuje se i množství zátěže, které je tento jedinec schopen bez obtíží 

akceptovat.  Psychický stav a stres sportovce mohou mít také podíl na přetížení 

pohybového aparátu (29). 

U jedinců s neideálním posturálním zajištěním nalézáme např. předsunuté držení 

hlavy, patologické zakřivení páteře, protrakci ramenních kloubů, scapulae alatae (dolní 

úhel lopatky odstává od páteře), inspirační postavení hrudníku, ochabnutí či nadměrné 

vtažení břišní stěny, anteverzi, zešikmení nebo torzi pánve, valgozní, varozní 

či rekurvační postavení kolenních kloubů, kladívkové prsy, atd. (27; 29). 

Neadekvátní zatížení vede k únavě, snížení výkonu, zhoršení psychického stavu, 

přetížení jednotlivých etáží postury, ale hlavně ke vzniku bolestí a úrazů, poškození 

svalů, vaziva, skeletu, ligament a kloubních struktur (55; 57). Místo úrazu není 

náhodné. Úraz vzniká v místě, kde je při daném pohybu pohybový aparát nejvíce 

přetížen (29). 

U stavu fyzického vyčerpání jedinec zaujímá takové držení těla, na které je 

potřeba co nejméně energie - tzv. držení v závěsu do ligamentózního aparátu, který je 

tímto přetěžován (57).  
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Každý kloub má ideální osu zatížení, pokud je zatížen mimo tuto osu, vede 

to k přetěžování kostních i měkkých struktur kloubu a tím k předčasnému opotřebení 

(objevují se např. artortické změny) (29). 

HSS má významnou ochrannou roli proti zevním i vnitřním silám. Jeho porucha 

(nedostatečnost) je jedním z faktorů pro vznik vertebrogenních poruch. Přetížení páteře 

vzniká kombinací insuficience svalových stabilizátorů a nadměrnou nebo jednostrannou 

aktivitou svalů, které tuto insuficienci kompenzují. Vzniká svalová nerovnováha, která 

vede k chronickému přetěžování a nedostatečné svalové ochraně jednotlivých segmentů 

páteře (28).  

Pozornost trenérů a osob starajícím se o zdravotní stav sportovce by se měla 

zaměřit i na posouzení vztahu kvality posturálního zajištění s úrazy či výkonností 

sportovce. Úrazy mohou vznikat buď důsledkem neadekvátního zatížení, nebo jak se 

velmi často stává důsledkem běžného zatížení, ale jedince s neideálním posturálním 

zajištěním (29). 

2.7.5 Prevence úrazů a poškození 

Rozcvičení má význam především v stimulaci somatických a vegetativních 

funkcí organizmu a v optimalizaci stupně připravenosti fyziologických funkcí 

na co nejvyšší výkon (1; 9). Dochází k přísunu živin a kyslíku, mobilizaci 

metabolických reakcí, „předehřátí“ svalů, následné vyšší efektivitě práce svalů, zvýšení 

elasticity pohybového systému, optimalizaci psychických pohody (1; 63). Organizmus 

se takto lépe připraví na následnou namáhavou aktivitu (63). Riziko úrazů je tak 

po rozcvičení nižší (1).  

Pro prevenci úrazů a poškození je nutné znát především riziková místa (locus 

minoris rezistentiae).  U hráčů basketbalu jsou těmito místy většinou: klouby hlezenní, 

kolenní, kyčelní, ramenní, loketní a prstů ruky (5). Dále oblast páteře (hlavně bederní), 

která je namáhaná především při výskocích a dopadech. Časté jsou poruchy držení těla, 

které podporuje i basketbalový postoj (při obraně i driblingu) v mírném předklonu, kdy 

dochází k prohloubení hrudní kyfózy a bederní lordózy (18). Časté jsou také zlomeniny 

distálního konce předloktí, podvrtnutí hlezenních kloubů, poranění bérců, m. gracilis 

(při rotacích), adduktorů kyčelního kloubu, Achillovy šlachy a postranních vazů 
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kolenního kloubu (5; 18). Následkem prudkých zastavení pohybu, výskoků a doskoků 

se přetěžuje svalstvo dolních končetina (ruptury lýtka atd.) a páteře (5). 

2.7.6 Regenerace 

Regenerace je proces obnovy poklesu funkčních schopností organizmu (9). 

Regenerační fáze by měla odpovídat stupni zatížení (1).Využívá se jak pasivní 

(např. spánek, masáže, fyzikální prostředky) tak aktivní regenerace - provádění 

pohybové aktivity k udržení průtoku krve v zatěžovaných oblastech na hodnotách 

vyšších než klidových, což umožňuje rychleji odstranit zátěžové metabolity a tím 

i únavu (9).  

Zotavení ze zátěže aerobního typu trvá déle než z anaerobního typu a měl 

by převládat pasivní odpočinek. Pro zotavení ze zátěže anaerobního typu je vhodnější 

aktivní forma odpočinku, díky které je rychlejší odstranění laktátu z organizmu (9). 

2.8 Vyšetření a hodnocení posturálních funkcí 

2.8.1 Vyšetření dle Koláře 

Vyšetření posturální stabilizace a reaktibility dle Koláře 

Pro vyšetření posturální (stabilizační) funkce svalů nám nestačí vyšetření 

dle svalového testu (při kterém může sval dosáhnout maximálních hodnot, ale jeho 

zapojení v některé posturální situaci může být nedostačující). Je třeba v různých 

polohách hodnotit kvalitu způsobu zapojení svalů a posoudit funkci svalů během 

stabilizace (27). 

Zapojení svalů při působení zevních sil (během cíleného pohybu dolními nebo 

horními končetinami, při zvedání předmětu, změně polohy, i např. při statickém zatížení 

- proti gravitaci atd.) je vždy spojeno se zpevněním (stabilizací axiálního systému. Díky 

svalům zodpovědným za zpevnění páteře vznikají vnitřní síly, které působí 

na meziobratlové ploténky a kloubní spojení. Koordinace zapojování svalů rozhoduje 

o vektorech těchto sil a tím o způsobu zatížení (20; 28). 

Základem vyšetření je posoudit svalovou souhru zajišťující stabilizaci páteře, 

pánve a trupu, jako základu pro pohyb končetin (27). 



 
31 

 Klinické testy pro vyšetření svalové souhry zabezpečující posturální stabilizaci 

páteře dle Koláře: 

Extenční test  

Vyšetřovaný leží na břiše, paže volně podél těla nebo jsou pokrčeny a opřeny 

o ruce. Vyšetřovaný zvedne hlavu nad podložku a provede pohyb do mírné extenze 

páteře (zde pohyb zastaví) - v rovnováze s extenzory páteře se aktivují i svaly laterální 

skupiny břišních svalů (pánev zůstává ve středním postavení - nepřeklápí se tedy 

do anteverze).  

Projevy poruchy stabilizace: při extenzi se výrazně aktivují paravertebrální svaly 

s maximem v oblasti dolní hrudní a horní bederní páteře (viz příloha č. 2 obr. č. 1). 

Pouze minimálně (nebo dokonce vůbec) se aktivuje laterální skupina břišních svalů 

(konvexní vyklenutí laterální skupiny těchto svalů především v jejich dolní části), pánev 

se překlápí do anteverze nebo se dolní úhly lopatek rotují zevně. Může se objevit 

i nadměrná aktivita ischiokrurálních svalů (27; 28).  

Test flexe trupu 

Vyšetřovaný leží na zádech s horními končetinami podél těla. Provádí pomalou 

flexi trupu. Při vyšetření palpujeme dolní nepravá žebra v medioklavikulární čáře 

a hodnotíme jejich souhyb (19). Při flexi krku dochází k aktivaci břišních svalů, hrudník 

zůstává v kaudálním postavení a při flexi trupu se rovnoměrně aktivuje laterální skupina 

břišních svalů (28). 

Projevy poruchy stabilizace: dochází k laterální deviaci (pohybu) žeber 

a konvexnímu vyklenutí břišní stěny. Kraniální pohyb pupíku je znakem hyperaktivity 

horní části m. rectus abdominis (19). Při flexi hlavy dochází ke kraniálnímu souhybu 

hrudníku a klíčních kostí a může se akcentovat i diastáza břišní (viz příloha č. 2 

obr. č. 2) (28). 

Test extenze v kyčelním kloubu  

Vyšetřovaný leží na břiše, horní končetiny podél těla. Provádí extenzi v kyčli 

proti odporu terapeuta. Pozorujeme podíl svalové aktivity na extenzi mezi svaly 

ischiokrurálními a gluteálními, extenzory páteře a laterální skupinou břišních svalů. 

Projevy poruchy stabilizace (viz příloha č. 2 obr. č. 3): nedojde k zapojení 

gluteálních svalů a laterální skupiny břišních svalů. Bederní lordóza se prohlubuje 
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a pánev se klopí do anteverze. Hrudní páteř a oblast Th/L přechodu se kyfotizuje, oblast 

pod žebry (laterálně od paravertebrálních svalů) se vtahuje (21; 27).  

Test flexe v kyčelním kloubu 

Vyšetřovaný sedí na okraji stolu (je možná i varianta vleže), flektuje dolní 

končetinu proti gravitaci, nebo našemu lehkému odporu. Palpujeme v ingvinální krajině 

nad hlavicemi kyčelních kloubu (19; 27). 

Projevy poruchy stabilizace: během flexe v kyčelním kloubu se nezvýší tlak 

proti naší palpaci (převaha extenzorů páteře při stabilizaci), pánev se překlápí 

do anteverze nebo je tažena kraniálně (aktivací m. quadratus lumborum), v oblasti     

Th/ L přechodu dochází k lateralizaci nebo k mírné extenzi páteře, hrudník se posunuje 

laterálním a kraniálním směrem, pupík migruje laterálně (viz příloha č. 2 obr. č. 4)    

(21; 27). 

Brániční test 

Vyšetřovaný sedí, páteř je napřímená, hrudník je v kaudálním (výdechovém) 

postavení. Vyšetřující palpuje laterálně pod dolními žebry a mírně tlačí proti skupině 

břišních svalů. Vyšetřovaný v kaudálním postavení hrudníku proti naší palpaci rozšiřuje 

dolní část hrudníku laterálně (viz příloha č. 2 obr. č. 5 a 18). Páteř se při vyšetření nesmí 

flektovat v hrudní oblasti. Sledujeme schopnost vyšetřovaného aktivovat bránici 

v souhře s aktivitou břišních svalů a pánevního dna a symetrii/asymetrii v zapojení 

svalů (21; 27). 

Projevy poruchy stabilizace: vyšetřovaný nedokáže aktivovat svaly proti našemu 

odporu, je zde pouze malá aktivita svalů nebo aktivuje svaly nesymetricky. Vyšetřovaný 

neudrží kaudální postavení žeber a při aktivaci dojde k jejich kraniálnímu pohybu. 

Nedojde k laterálnímu rozšíření hrudníku, není tak možná stabilizace dolních segmentů 

páteře a může vznikat přetěžování a bolest dolní části bederní páteře (27; 28). 

Test nitrobřišního tlaku 

Vyšetřovaný sedí na okraji stolu, horní končetiny jsou volně na podložce. 

Palpujeme v oblasti tříselné krajiny - mediálně od spina iliaca anterior superior 

(viz příloha č. 2 obr. č. 6). Vyšetřovaný proti naší palpaci aktivuje břišní stěnu. Aktivací 

bránice nejdříve dojde k vyklenutí břišní stěny v oblasti podbřišku, poté se zapojí 

i břišní svaly (27). 
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Projevy poruchy stabilizace: tlak vyšetřovaného proti našemu odporu je slabý 

(aktivitu přebírá hlavně horní část m. rectus abdominis a m. obliquus externus 

abdominis). Břišní stěna se v horní polovině vtahuje, pupík se pohybuje kraniálně. 

Patologická je aktivace svalů v palpační oblasti bez vyklenutí podbřišku (27). 

Test nitrobřišního tlaku (se zátěží dolních končetin) 

Vyšetřovaný leží na zádech, dolní končetiny jsou opřeny nad podložkou o horní 

končetinu terapeuta v trojflexi (kyčelní i kolenní klouby jsou přibližně v 90 stupňové 

flexi), v abdukci (v šíři ramen) a mírné zevní rotaci v kyčelních kloubech. Hrudník 

pasivně nastavíme do kaudálního (výdechového) postavení (28). Vyšetřovaný musí 

po odstranění naší opory udržet sám dolní končetiny ve stejné pozici i hrudník 

v kaudálním postavení (pouze dolní část se rozšíří laterálně; viz příloha č. 2 obr. č. 7 

a 21). Tento test hodnotí kvalitu stabilizace Th/L přechodu svalovou aktivitou 

a nitrobřišním tlakem (19). 

Projevy poruchy stabilizace: minimální nebo žádná aktivita břišních svalů 

v laterální oblasti, dominuje aktivita horní části m. rectus abdominis, hrudník se dostává 

do nádechového postavení, nad úrovní tříselného vazu se objevuje konkávní vyklenutí 

břišní stěny (kvůli svalové hypoaktivitě), pupek migruje kraniálně, hyperextenze 

v Th/L přechodu (19; 28).  

Test polohy na čtyřech  

Výchozí polohou je stoj s oporou o dlaně a přední část chodidel (chodidla jsou 

v šíři ramen). Páteř je napřímena a hlava je v prodloužení páteře. Střed kolen směřuje 

nad středy nohou tedy nad třetí prst (viz příloha č. 2 obr. č. 8).  (27).  

Projevy poruchy stabilizace: elevace lopatek, dolní úhel lopatek rotován zevně, 

ramenní klouby ve vnitřní rotaci, opora ruky je více v oblasti hypothenaru, kyfotizace 

v bederní a hrudní páteři, reklinace v krční páteři, femury jsou ve vnitřní rotaci atd. 

Varianty provedení - odlehčení některé končetiny. Správně musí být odlehčení 

končetiny izolované, bez jakýchkoli změn či souhybů (27). 

Test hlubokého dřepu 

Ze stoje s dolními končetinami na šíři ramen vyšetřovaný pomalu provede 

hluboký dřep (viz příloha č. 2 obr. č. 9). Ramenní a kolenní klouby se nesmí 

při provedení dostat za rovinu vymezenou přední částí nohy. Po celou dobu směřuje 
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střed kolen nad podélnou osu třetího metatarsu, páteř je napřímená, pánev se nepřeklápí 

do anteverze ani retroverze. Opora nohy je rovnoměrně rozložena na celé chodidlo 

a prsty  (27). 

Projevy poruchy stabilizace: jedinec není schopen za těchto podmínek hluboký 

dřep provést, nebo dochází k provedení odlišného od popisu v prvním odstavci (27). 

Test elevace horních končetin  

Vyšetřovaný stojí (možná i varianta vleže na zádech) bokem k vyšetřovateli, 

nohy na šířku pánve, semiflexe kolenních kloubů, hrudník je ve výdechovém postavení. 

V tomto postavení vyšetřovaný elevuje (zvedá) natažené horní končetiny (viz příloha 

č. 2 obr. č. 17). Hodnotíme aktivitu hrudníku - jestli je stabilizace břišními svaly 

v normě, neměl by se hrudník během zvedání paží zvadat (19). 

Projevy poruchy stabilizace: při zvedání paží se hrudník pohybuje kraniálně 

(viz příloha č. 2 obr. č. 10) - stabilizace břišními svaly je nedostatečná, dochází 

k anteverzi pánve a zvýšení (prohloubení) bederní lordózy (19; 48). 

Test flexe krku  

Vyšetřovaný leží na zádech, horní končetiny jsou volně na podložce (neopírá 

se o ně), pomalu flektuje krk a hlavu (8). 

Projevy poruchy stabilizace: pohyb je proveden předsunem hlavy kvůli 

převažující aktivitě povrchových svalů (m. sternocleidomastoideus a skalenových 

svalů), aktivita hlubokých svalů krku je nízká nejen kvůli jejich oslabení, ale také kvůli 

nedostatečnému zapojení těchto svalů do stabilizace. Může docházet i k laterálnímu 

někdy i kraniálnímu pohybu dolních žeber (viz příloha č. 2 obr. č. 11) (8; 19). 

Vyšetření dechového stereotypu dle Koláře 

Vyšetření stereotypu dýchání je důležité pro posouzení stabilizační funkce 

páteře. Můžeme tak posoudit aktivaci bránice a její spolupráci s břišními svaly. 

Z kineziologického hlediska můžeme rozdělit dýchání na brániční a kostální (horní typ 

dýchání) (27). 

Palpujeme oblast dolního hrudníku a některý z pomocných svalů a sledujeme 

pohyb žeber (hrudníku). Charakter dechového stereotypu koreluje s výsledky klinických 

testů pro vyšetření posturální stabilizace páteře. Pokud vyšetřovaný nesvede brániční 

způsob dýchání, ukazuje to na nedostatečnou souhru mezi bránící a břišními svaly (27).  
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2.8.2 Testy vycházející z „Australské školy“ 

Koncept „Australské školy“ se zabývá spinální segmentální stabilizací (41). 

Do diagnostických postupů segmentální stabilizace se řadí: screeningové vyšetření 

(neinvazivní, aspekční vyšetření stoje, dechu, chůze…), klinické vyšetření (palpační 

vyšetření, využití stabilizeru = pressure bio-feedback) a vlastní diagnostické metody 

(invazivní EMG, UZ…) (41; 48). 

Klinické vyšetření 

Při klinickém vyšetření se testují schopnosti dosažení fyziologického zakřivení 

páteře a aktivace HSS se zaměřením převážně na funkci mm. multifidi a m. transversus 

abdominis (48).  

Některé testy jako např. test pro m. transversus abdominis vleže na břiše, test se 

zátěží dolních končetin vleže na zádech, nebo také test pro vyšetření stabilizační funkce 

m. transversus abdominis využívají pomůcku stabilizer. Stabilizer zprostředkovává 

informace o změně tlaku a monitoruje tak postavení páteře a aktivitu svalů. Zde jsou 

uvedeny některé testy, které lze provést i bez použití stabilizeru (41; 48). 

Test pro vyšetření stabilizační funkce trupu (hlavně pro m. transversus abdominis) 

Vyšetřovaný leží na zádech, má pokrčené dolní končetiny opřené o chodidla, 

horní končetiny podél těla. Vyšetřovaný aktivuje (oploští břišní stěnu) svaly dolní části 

břicha (m.transversus abdominis) a snaží se současně bez souhybu páteře a pánve 

nadzvednout jednu dolní končetinu 10 cm nad podložku (41; 48). 

Projevy dysfunkce HSS: lordotizace bederní páteře (insuficience m. transversus 

abdominis a mm. multifidi nebo hyperaktivita m. iliopsoas), kyfotizace bederní páteře 

(hyperaktivita m. rectus abdominis a m. obliquus abdominis), hyperlordóza krční páteře 

a protrakce ramenních kloubů (48). 

Vyšetření mm. multifidi bederní páteře 

Vyšetřovaný leží na břiše. Vyšetřující palpuje palcem a ukazovákem 

mm. multifidi vedle procesi spinosi jednotlivých obratlů (11). Nejdříve palpuje 

v relaxovaném stavu, poté se vyšetřovaný snaží aktivovat (izometrickou kontrakcí) 

mm. multifidi (s minimálním globální svalovou aktivitou) bez souhybu páteře     

a pánve - proti prstům terapeuta (11; 41). Tento test je velmi motoricky náročný  (48). 
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2.8.3 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Při vyšetření hybných stereotypů se nezaměřuje tolik na sílu jednotlivých svalů, 

ale spíše na stupeň aktivace a koordinace všech svalů zúčastňujících se na provedení 

daného pohybu. Vyšetření tak vypovídá o kvalitě pohybových stereotypů jedince (8). 

Kolář (19) využívá k vyšetření posturální stabilizace a reaktibility test flexe krku 

a test extenze v kyčelním kloubu (viz kapitola č. 2.8.1), tyto dva testy popsal i Janda 

(13) a to k vyšetření hybných stereotypů. Zde alespoň krátce uvádím i vyšetření dalších 

pohybových stereotypů dle Jandy.  

Flexe trupu (hodnocení je odlišné od testu flexe trupu dle Koláře)  

 Vyšetření tohoto stereotypu je důležité pro posouzení interakce mezi břišními 

svaly a flexory kyčelního kloubu narušení této rovnováhy totiž představuje poruchu 

statiky i kinetiky mezi páteří, pánví a kyčelními klouby. Vyšetřovaný provádí z lehu 

na zádech obloukovitou flexi trupu, nemělo by dojít k elevaci dolních končetin, což 

svědčí o převažující aktivitě m. iliopsoas (13).  

Abdukce v kyčelním kloubu 

Vyšetřovaný provádí vleže na boku abdukci v kyčelním kloubu. Při správném 

provedení, má být poměr mezi m. gluteus medius a m. tenzor fascie latae 1:1 (m.gluteus 

medius může převažovat), nemělo by dojít k zevní rotaci v kyčelním kloubu nebo 

elevaci pánve (13). Souhra svalů provádějících abdukci v kyčelním kloubu je důležitá 

pro chůzi (tvoří laterální korzet pánve), neboť stabilizuje pánev ve frontální rovině (41).  

Klik 

Tímto stereotypem zjišťujeme kvalitu dolních fixátorů lopatky tedy stabilitu 

lopatky. Vyšetřovaný z lehu na břiše provádí pomalý klik, poté se pomalu vrací zpět. 

Při správné stabilitě lopatky by nemělo dojít k jejímu „odlepení“ od hrudníku, elevaci 

lopatky nebo nadměrnému pohybu lopatek k sobě a od sebe (13; 41). 

Abdukce v ramenním kloubu  

Provedení tohoto stereotypu nám dává informaci o stabilitě a svalové rovnováze 

ramenního kloubu. Vyšetřovaný sedí na židli a provádí abdukci v ramenním kloubu 

s flexí (90 stupňů) v loketním kloubu (41). Rozlišujeme 2 základní negativní přestavby: 

pohyb začíná elevací ramenního kloubu nebo úklonem trupu na opačnou stranu (13). 
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2.8.4 Vyšetření stability bederní páteře 

Vyšetření stability bederní páteře dle Suchomela a Lisického  

 Suchomel a Lisický uvádějí, že pro vyšetření stability bederní páteře je vhodné 

provést aspekční vyšetření, diagnostiku blokád, zjistit rozsah pohybu páteře a posoudit 

svalové dysbalance (46). Dále můžeme využít následující klinické testy: 

Vyšetření stabilizace bederní páteře ve frontální rovině (test bočného mostu) 

 Vyšetřovaný leží na boku, je opřený o předloktí té horní končetiny, která je 

vespod, dolní končetiny jsou natažené, páteř a pánev jsou v neutrální pozici (neutrální 

pozice pánve je její střední poloha, ve stoji to znamená, že SIAS a SIPS jsou 

ve vodorovné poloze nebo je to přibližně střední vzdálenost mezi maximální anteverzí 

a retroverzí, je to biomechanicky nejvýhodnější pozice pro přenos sil, zátěž chrupavek 

atd.) (46; 48). Z této pozice provede vzpor o předloktí, rameno s trupem svírá úhel 

90 stupňů, trup je v jedné rovině s dolními končetinami (viz příloha č. 2 obr. č. 12 a 19). 

Pro ztížení testu je možná varianta provedení s abdukcí horní či dolní končetiny. Test 

poukazuje spíš na stabilizaci pletence pánevního, ten má ale úzkou souvislost se 

stabilizací bederní páteře (46). 

Projevy poruchy stabilizace: vyšetřovaný nedokáže udržet neutrální pozici 

páteře a pánve, páteř není v rovině s dolními končetinami, pánev klesá k podložce (48). 

Vyšetření stability bederní páteře v sagitální rovině 

Vyšetřovaný leží na zádech v pozici „mostu“, dolní končetiny jsou pokrčené 

a opřené o chodidla, pánev nad podložkou (stehna s trupem jsou v jedné rovině), horní 

končetiny podél těla. Vyšetřovaný střídavě zvedá chodidla nad podložku (viz příloha 

č. 2 obr. č. 13). Sledujeme, zda je schopný udržet bederní páteř a pánev v neutrální 

pozici, nemělo by docházet k poklesu pánve (46). 

Test klopení pánve dle Liebensona a Oslance  

 Tento test hodnotí stabilitu a koordinaci oblasti bederní páteře a pánve a sílu 

břišních svalů v oblasti dolního trupu. Vyšetřovaný leží na zádech, chodidla opřená 

o podložku (flexe v kolenních i kyčelních kloubech). Vyšetřovaný má nejprve zaoblit, 

pak vyrovnat spodní část páteře (naklápí pánev vpřed a vzad). Pokud to zvládne, 

naklopením pánve vzad vyrovná páteř a sune dolní končetiny do natažení (viz příloha 
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č. 2 obr. č. 20). Pokud zvládne i toto pokusí se nadzvednout na 2 až 3 vteřiny obě dolní 

končetiny nad podložku, bederní páteř má být po celou dobu vyrovnaná (34). 

2.8.5 Aspekční vyšetření 

Vyšetření stoje aspekcí 

Klasické aspekční vyšetření stoje patří mezi statická vyšetření. Při hodnocení 

postury aspekcí si musíme uvědomit, že se do držení těla promítá např. i stav psychiky, 

patologické děje uvnitř organizmu, stav vaziva, anatomické poměry, svalové 

napětí (27). 

Sledujeme míru svalového napětí a postavení jednotlivých segmentů. Pokud jsou 

pohybové segmenty vyváženy (centrovány), mělo by být napětí, především 

v povrchových svalech, minimální. Takže každé zvýšené napětí svalů, které objevíme, 

je důležité. Při vyšetření postury vycházíme ze srovnání s tzv. ideální posturou, při které 

je zatížení pro kloubní systém optimální (27). 

Hlavním problémem při hodnocení posturálních funkcí a stanovení tzv. ideální 

postury je nejednotný názor různých autorů (27). 

Véle uvádí, že je nutné vycházet z osobnosti každého člověka a pokládat 

vzpřímené držení za individuální držení vzniklé během pohybového vývoje. Nelze tedy 

stanovit jeden přesný univerzální standard pro správné držení těla. Pro každého jedince 

je správné držení odlišné (57).  

Vyšetření tří stupňů stoje: I - základní stoj (mírně rozkročený), II -  stoj o zúžené 

bazi, III - stoj o zúžené bazi a zavřených očích. Každý stupeň stoje je náročnější 

pro ústrojí pro udržení rovnováhy (mozeček, vestibulární aparát, hluboká citlivost). 

Při poruše vestibulárního aparátu ale i hluboké citlivosti nastane kolísání až pád 

až v stoji III (pozitivní Rombergův příznak) (50).   

K dynamickým vyšetřením stoje patří například Trendelenburgova zkouška, 

která nám poskytuje informace o stabilizaci pánve stojné končetiny pomocí abduktorů 

kyčelního kloubu (hlavně m. gluteus medius). Vyšetřovaný stojí na jedné končetině, 

druhou pokrčí v kolenním i kyčelním kloubu a snaží se tuto polohu udržet po 15 vteřin 

(27; 32). Zkouška je pozitivní, pokud pánev poklesne na straně pokrčené končetiny 
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(Trendelenburgův příznak), nemělo by dojít ani k úklonu trupu na stranu stojné dolní 

končetiny, laterálnímu posunu pánve ani k změně zakřivení páteře (8). 

 Test rovnováhy při stoji na jedné dolní končetině dle Liebensona a Oslance: 

vyšetřovaný stojí na jedné noze s otevřenýma očima, noha na zvednuté dolní končetině 

je v úrovni kolenního kloubu druhé končetiny, paže jsou relaxované. Vyšetřovaný 

zafixuje pohled na jeden bod na stěně, poté zavře oči. Měl by takto udržet rovnováhu 

po dobu deseti vteřin (viz příloha č. 2 obr. č. 15 a 16) (34). 

Vyšetřit stoje na jedné dolní končetině je důležité proto, že tato situace je nutnou 

součástí běžné lokomoce (chůze) (55). 

Hodnocení posturální hybnosti dle Véleho 

 Hodnocení posturální hybnosti dle Véleho je rozděleno do několika fází, které 

sledují motorické vývoj individua z horizontální polohy do vertikály. Poloha vleže, 

přechod do polohy vsedě, nebo vestoje, udržování vertikální polohy jak vsedě, tak 

vestoje a udržování postury při působení náhlé zevní síly a při lokomoci (chůzi) (55). 

Hodnocení počínajících poruch stability 

K hodnocení počínajících poruch stability můžeme dle Véleho použít vztah 

m. flexor digitorum longus a brevis na dolních končetinách. Při dokonalé stabilizaci lze 

podsunout papír pod terminální falangy (u počínajících poruch to nelze, protože se 

rozšiřuje oporná baze dopředu, takže se o podložku opírají i terminální falangy) (55). 

Vyšetření stabilizace při chůzi 

Posturální systém je aktivní i při pohybu - působí jako stabilizující zbrzďující 

negativní zpětná vazba (55). Chůze je základní lokomoční stereotyp charakteristický 

pro každého jedince. Nejjednodušší formou kvalitativní analýzy chůze je aspekce 

chůze. Chůzi můžeme vyšetřovat i v různých modifikacích: např. chůzi o zúžené bázi, 

nebo chůzi po čáře, problémy s touto chůzi mohou ozřejmit poruchu dynamické 

rovnováhy (léze mozečku, bazálních ganglií) (27). Chůze po měkkém povrchu nás zase 

informuje o kvalitě zpracování propriocepce a například chůze s elevací horních 

končetin informuje o laterální (ne)stabilitě pánve (27). 
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2.8.6 Přístrojové vyšetření 

Posturální stabilitu můžeme měřit také přístrojově. K tomuto účelu nám slouží 

stabilometrie (stabilografie, posturografie) - dynamická (plošina je mobilní) nebo 

statická (plošina je fixovaná) (60). Stabilometrie umožňuje sledovat pohyb 

COP = center of pressure (působiště vektoru reakční síly podložky) při stoji i chůzi   

(36). V českých studiích jsou často využívány stabilometry Tetrax (2 desky 

se 2 váhami, na rozdíl od ostatních měří průmět společného těžiště těla do roviny opěrné 

baze), Kistler a například Footscan. Stabilometry můžeme rozdělit na tzv. silové plošiny 

(např. Kistler) a modernější plošiny pro měření kontaktních tlakových sil s velkým 

množstvím tlakových snímačů (např. Footscan). Výpovědní hodnotu stabilometrie je 

možné zlepšit kombinací s 3D kinematickou analýzou (17; 51). 

Zachary G. Fox se ve své studii snažil zjistit, za jakou dobu se po fyzické 

aktivitě vrátí posturální kontrola k výchozím hodnotám získaným před fyzickou 

aktivitou. Využíval k tomu BESS („balance error scoring system“), který obsahuje 

baterii testů pro hodnocení posturální stability. Baterie obsahuje 6 testů: stoj na obou 

DKK, stoj na jedné DK, stoj na obou DKK s dotekem pata-špička, tyto 3 testy se 

vyšetřují dvakrát - s využitím 2 různých povrchů (měkká a tvrdá podložka). Fox pro 

lepší validitu výsledků kombinoval BESS se silovou plošinou (stabilometrem), všech 

6 testů se tedy provádělo na silové plošině a bylo následně počítačově vyhodnoceno 

příslušným softwarem (7). 

 V další studii probandi prováděli výskok do vzduchu (kde je dotek rukou 

předem určené značky), poté následoval dopad na 1 DK, na které byla výdrž 10 vteřin. 

Tato studie je zaměřená na hodnocení dynamické posturální stability stabilometrem 

(silovou plošinou) (62). 

A např. Chaudhry se ve své studii zabýval hodnocením posturální stability 

s využitím dynamické i statické stabilometrie (probandi mají klidně stát nejdříve 

na fixované plošině, poté na pohyblivé plošině) (12). 
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2.8.7 Vyšetření posturálních funkcí u dětí 

V kojeneckém věku se k hodnocení posturálního zajištění používá set sedmi 

polohových reakcí, hodnotící úroveň posturální reaktivity CNS, vyšetření posturální 

aktivity a vyšetření primitivních reflexů (25; 39). 

Při vyšetřování dětí nelze alespoň bez určitých úprav použít stejné testy 

(viz předchozí kapitoly) a hodnocení jako pro dospělé (jedince s ukončeným vývojem) 

(27). K hodnocení posturálního vývoje po období ukončené vertikalizace lze použít 

různé testovací systémy, např. Denverský vývojový screening (pro děti od dvou týdnů 

do šesti let), nebo Testovací systém dle Gesella (39).  

Dále můžeme využít u dětí od 4 let např. jednoduchý orientační test 

dle Matthiase - dítě ve stoji předpaží, takto zůstane 30 vteřin, pokud se po celou dobu 

postoj nezmění (nedojde např. k záklonu hlavy a horní části hrudníku, protrakci ramen, 

hyperlorzóze), jedná se o správně držení těla (8).  
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3 Cíle a úkoly práce, hypotézy 

Úkol práce:  

Vytvořit vhodný soubor testů pro jednoduché, rychlé, dostupné (bez využití 

drahých přístrojů či pomůcek), komplexní testování a hodnocení kvality posturálních 

funkcí. 

 

Cíl práce:  

1) Prvním cílem je ohodnotit změnu kvality posturálních funkcí hráčů basketbalu 

(s věkovým průměrem 14 let a 11 měsíců) po fyzické aktivitě - zda je kvalita 

posturálních funkcí závislá na fyzické zátěži. 

2) Druhým cílem je porovnat změnu kvality posturálních funkcí u jednotlivých 

probandů v konkrétních testech i celém testovacím setu po různých typech fyzické 

aktivity - po intenzivním posilovacím tréninku oproti tréninku zaměřeném na herní 

techniku. 

3) Třetím cílem je porovnat výsledky testů dvou nezávislých hodnotitelů. 

 

Hypotézy: 

1) Předpokládám, že se po fyzické aktivitě zhorší kvalita posturálních funkcí. 

2) Předpokládám, že výsledky testů se budou měnit v závislosti na tom, o jaký typ 

fyzické aktivity se bude jednat - po intenzivním posilovacím tréninku očekávám 

zřetelnější zhoršení kvality posturálních funkcí než po tréninku zaměřeném 

na herní techniku. 

3) Předpokládám, že výsledky dvou nezávislých hodnotitelů budou vykazovat 

podobnou tendenci. 
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4 Metodika práce 

Metodologický princip 

Práce je zpracována formou experimentální studie. Podstatou experimentu bylo 

hodnocení probandů pomocí vybraného souboru testů sestaveného pro účely diplomové 

práce. Byl hodnocen vliv fyzické aktivity (únavy) na kvalitu posturálních funkcí. 

Všichni probandi byli stejně testování vždy před tréninkem a v co nejkratší době 

po něm. Probandy testovali a hodnotili dva nezávislí hodnotitelé. Důraz byl kladen 

na dostatečný sběr dat, který byl následně zpracován a vyhodnocen.  

Součástí studie je souhlas Etické komise FTVS UK pod jednacím číslem 

0148/2010 (viz příloha č. 8) a vzor informovaného souhlasu, který je v příloze č. 7.  

 

Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkum byl proveden na jedenácti zdravých probandech mužského pohlaví, 

basketbalistech USK Praha trénujících průměrně 5 až 6 krát týdně (plus 1 až 2 tréninky 

týdně) po dobu 5 let. Věkový průměr probandů je 14 let a 11 měsíců (věkové rozmezí je 

od 14 let a 4 měsíců do 15 let a 10 měsíců, viz tabulka č. 2 a 3).  

.  

Testovací set  

K hodnocení bezprostředního vlivu fyzické aktivity na kvalitu posturálních 

funkcí byl použit testovací set složený z šesti vybraných neinvazivních testů. Probandy 

hodnotili dva nezávislí hodnotitelé. Hodnocení všech testů je následující: 

- správné provedení (norma) - 2 body 

- provedení s menšími odchylkami od normy - 1 bod 

- výrazně chybné provedení - 0 bodů  

Test rovnováhy při stoji na jedné dolní končetině dle Liebensona a Oslance 

 Vyšetřovaný stojí na jedné noze s otevřenýma očima, noha na zvednuté dolní 

končetině je v úrovni kolenního kloubu druhé končetiny, paže jsou relaxované. 

Vyšetřovaný zafixuje pohled na jeden bod na stěně, poté zavře oči. Takto by měl udržet 

rovnováhu po dobu 10 vteřin (čas se počítá od zavření očí do té doby, než se zvednutá 
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noha dotkne podložky), ploska stojné nohy musí být stále na stejném místě (viz příloha 

č. 2 obr. č. 15 a 16). Totéž zopakuje na druhé dolní končetině (34). 

Hodnocení: 

2 body: udrží rovnováhu po dobu 10 vteřin a více 

1 bod: udrží rovnováhu po dobu 5-9 vteřin 

0 bodů: udrží rovnováhu po dobu kratší 5 vteřin 

Test elevace horních končetin dle Koláře 

Vyšetřovaný stojí bokem k vyšetřovateli, nohy na šířku pánve, semiflexe 

kolenních kloubů, hrudník je ve výdechovém postavení, ale vyšetřovaný nezadržuje 

dech. V tomto postavení pomalu elevuje (zvedá) natažené horní končetiny (provádí 

flexi v ramenních kloubech) do vzpažení (viz příloha č. 2 obr. č. 17), poté je pomalu 

dává dolů. Hodnotíme aktivitu hrudníku - jestli je stabilizace břišními svaly v normě, 

neměl by se hrudník během pohybu paží zvadat (19). 

Projevy poruchy stabilizace: při pohybu paží se hrudník pohybuje           

kraniálně - stabilizace břišními svaly je nedostatečná, dochází k anteverzi pánve 

a zvýšení (prohloubení) bederní lordózy (19; 48). 

Hodnocení 

2 body: celkový postoj se během pohybu horních končetin nemění - hrudník je 

stále ve výdechovém postavení 

1 bod: při pohybu paží dochází k nedostatečné fixaci hrudníku - hrudník se 

mírně zvedá (pohybuje kraniálně) 

0 bodů: při pohybu paží dochází k nedostatečné fixaci hrudníku - hrudník se 

výrazně zvedá (pohybuje kraniálně) a může docházet k anteverzi pánve a zvýšení 

bederní lordózy 

Brániční test dle Koláře 

Vyšetřovaný sedí s napřímenou páteří, hrudníkem v kaudálním (výdechovém) 

postavení, ale nezadržuje dech. Vyšetřující palpuje laterálně pod dolními žebry a mírně 

tlačí proti skupině břišních svalů. Vyšetřovaný v kaudálním postavení hrudníku proti 

naší palpaci rozšiřuje dolní část hrudníku laterálně a má udržet toto postavení po dobu 

5 vteřin (viz příloha č. 2 obr. č. 5 a 18). Páteř se při vyšetření nesmí flektovat v hrudní 
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oblasti. Sledujeme schopnost vyšetřovaného aktivovat bránici v souhře s aktivitou 

břišních svalů a pánevního dna a symetrii/asymetrii v zapojení svalů (21; 27). 

Projevy poruchy stabilizace: nedokáže aktivovat svaly proti našemu odporu, je 

zde pouze malá aktivita svalů nebo aktivuje svaly nesymetricky. Vyšetřovaný neudrží 

kaudální postavení žeber a při aktivaci dojde k jejich kraniálnímu pohybu. Nedojde 

k laterálnímu rozšíření hrudníku, není tak možná stabilizace dolních segmentů páteře. 

Dojde k flexi páteře v hrudní oblasti (27; 28). 

Hodnocení 

2 body: v kaudálním postavení hrudníku rozšiřuje proti naší palpaci dolní část 

hrudníku laterálně 

1 bod: aktivuje svaly proti našemu odporu pouze malou silou, a / nebo krátce 

(méně jak 5 vteřin), a / nebo asymetricky, a / nebo dochází k flexi v hrudní oblasti, 

a / nebo neudržení kaudálního postavení žeber 

0 bodů: nedokáže aktivovat svaly proti našemu odporu 

Test bočného mostu dle Suchomela a Lisického 

Vyšetřovaný leží na boku, je opřený o předloktí horní končetiny, která je vespod, 

dolní končetiny jsou natažené, páteř a pánev jsou v neutrální pozici (neutrální pozice 

pánve je její střední poloha, ve stoji to znamená, že SIAS a SIPS jsou ve vodorovné 

poloze nebo je to přibližně střední vzdálenost mezi maximální anteverzí a retroverzí) 

(46; 48). Z této pozice provede vzpor o předloktí, rameno s trupem svírá úhel 90 stupňů, 

trup je v jedné rovině s dolními končetinami (viz příloha č. 2 obr. č. 12). Poté provede 

ještě abdukci svrchní horní a svrchní dolní končetiny (viz příloha č. 2 obr. č. 19). Totéž 

provede na druhém boku (46). 

Projevy poruchy stabilizace: vyšetřovaný nedokáže udržet neutrální pozici 

páteře a pánve, páteř není v rovině s dolními končetinami, pánev klesá k podložce (48).  

Hodnocení 

2 body: trup je ve vzporu v jedné rovině s dolními končetinami, páteř i pánev 

jsou v neutrální pozici 

1 bod: neudrží ve vzporu neutrální pozici páteře a pánve nebo pánev mírně 

klesne k podložce - páteř není v rovině s dolními končetinami 
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0 bodů: nezvládne provést vzpor nebo neudrží ve vzporu neutrální pozici páteře 

a pánve a zároveň pánev klesá k podložce, páteř není v rovině s dolními končetinami 

Test nitrobřišního tlaku (se zátěží dolních končetin) dle Koláře 

Vyšetřovaný leží na zádech, dolní končetiny jsou opřeny nad podložkou o horní 

končetinu terapeuta v trojflexi (kyčelní i kolenní klouby jsou přibližně v 90 stupňové 

flexi), v abdukci (v šíři ramen) a mírné zevní rotaci kyčelních kloubů. Hrudník pasivně 

nastavíme do kaudálního (výdechového) postavení (28). Vyšetřovaný nezadržuje dech. 

Vyšetřovaný musí po odstranění naší opory 5 vteřin udržet sám dolní končetiny 

ve stejné pozici i hrudník v kaudálním postavení, pouze dolní část se rozšíří laterálně 

(viz příloha č. 2 obr. č. 7 a 21) (19). 

Projevy poruchy stabilizace: minimální nebo žádná aktivita břišních svalů 

v laterální oblasti, dominuje aktivita horní část m. rectus abdominis, hrudník se dostává 

do nádechového postavení, nad úrovní tříselného vazu se objevuje konkávní vyklenutí 

břišní stěny (kvůli svalové hypoaktivitě), pupek migruje kraniálně, hyperextenze 

v Th/L přechodu (19; 28).  

Hodnocení 

2 body: po odstranění naší opory udrží sám 5 vteřin dolní končetiny ve stejné 

pozici, hrudník v kaudálním postavení, pouze dolní část se rozšíří laterálně 

1 bod: neudrží hrudník v kaudálním postavení - hrudník se trochu pohne 

kraniálním směrem 

0 bodů: minimální nebo žádná aktivita břišních svalů v laterální oblasti, hrudník 

se dostává do nádechového postavení, objeví se výrazná hyperextenze v Th/L přechodu, 

nad úrovní tříselného vazu se může objevit i konkávní vyklenutí břišní stěny, pupek 

migruje kraniálně 

Test klopení pánve dle Liebensona a Oslance 

Vyšetřovaný leží na zádech, chodidla opřená o podložku (flexe v kolenních 

i kyčelních kloubech). Vyšetřovaný má nejprve zaoblit, pak vyrovnat spodní část páteře 

(naklápí pánev vpřed a vzad). Pokud to zvládne, naklopením pánve vzad vyrovná páteř 

a postupně sune dolní končetiny do natažení (viz příloha č. 2 obr. č. 20). Pokud zvládne 

i toto pokusí se elevovat (nadzvednout) na 2 až 3 vteřiny obě dolní končetiny lehce 
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nad podložku (bederní páteř má být po celou dobu vyrovnaná, nemá se zvedat jako 

na obr. č. 14 v příloze č. 2) (34). 

Hodnocení 

2 body: 1. fáze - naklopením pánve vzad vyrovná páteř, 2. fáze - udrží to tak 

i při sunutí dolních končetin do natažení, 3. fáze - i při elevaci dolních končetin 

nad podložku na 2 až 3 vteřiny (bederní páteř je celou dobu vyrovnaná) 

1 bod: zvládne jen 1. a 2. fázi, při třetí fázi nesvede elevovat končetiny 

nad podložku, nebo při elevaci dolních končetin neudrží bederní páteř ve stejném 

postavení  

0 bodů: nezvládne žádnou fázi, nebo zvládne pouze fázi 1.  

 

Sběr dat 

První testování a sběr dat proběhlo 20-30 minut před tréninkem. Druhé 

bezprostředně po něm. Testování se uskutečnilo ve dnech 31.1.2011,  kdy probandi 

v době od 16:00 do 17:30 hodin absolvovali intenzivní posilovací trénink (posilování 

bez činek, pouze s vahou vlastního těla se zaměřením na svalstvo břicha, zad a trupu; 

sportovní hala Folimanka) a 2.2.2011, kdy se jednalo o trénink zaměřený na herní 

techniku (rozvíjení herních činností jednotlivce, které se pak komponovaly 

do týmových činností; SOU Ohradní) probíhající od 17:30 do 19:15 hodin. Probandi 

v době testování absolvovali běžný tréninkový režim (5 až 6 tréninků plus 1 až 2 utkání 

týdně). Mezi testovacími dny tedy v úterý 1.2.2011 měli od 16:00 do 18:00 ještě trénink 

zaměřený z poloviny na herní techniku a z poloviny na posilování s vahou vlastního 

těla. 

Výsledky byly zapsány do předem připraveného formuláře (viz příloha č. 4). 

Výsledky jednotlivců byly vyhodnoceny v rámci jednotlivých testů (0 - 2 body) i celého 

setu (0-12 body). Probandy ihned testovali i hodnotili dva nezávislí hodnotitelé. 

Z testování byl pro pracovní účely pořízen videozáznam.  

 

Materiál 

 Videokamera, stativ, stopky, alumatka, prázdné testovací formuláře 
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Analýza dat 

Výsledky testování byly vyhodnoceny, zaneseny do tabulek a následně 

zobrazeny na grafech. Došlo k porovnávání výsledků (hodnocení kvality posturálních 

funkcí) odebraných před tréninkem a po něm, k porovnávání výsledků odebraných 

po absolvování probandů různé typy tréninku tedy trénink posilovací versus zaměřený 

na herní techniku, k porovnání výsledků obou nezávislých hodnotitelů, více viz kapitola 

č. 5 Výsledky.  
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5 Výsledky 

5.1 Charakteristika souboru 

Probandi Pořadí 

31.1. 

Pořadí 

2.2. 

Věk: roky; 

měsíce 

Výška 

v cm 

Váha 

v kg 

BMI Post 

Proband č. 1  1 3 14; 11 180 64 19,75 3 (4) 

Proband č. 2  2 2 14; 6 179 71 22,16 2 

Proband č. 3 3 5 14; 11 201 84 20,79 5 

Proband č. 4 4 8 15; 5 190 73 20,22 3 

Proband č. 5 5 9 15; 6 207 80 18,67 5 

Proband č. 6 6 4 15; 10 192 86 23,33 4 (3) 

Proband č. 7 7 10 15 185 70 20,45 2 (1) 

Proband č. 8 8 7 14; 7 170 50 17,3 1 

Proband č. 9 9 11 14; 8 185 68 19,87 3 

Proband č. 10 10 1 14; 8 188 59 16,69 4 (3) 

Proband č. 11 11 6 14; 4 165 46 16,9 1 

Tab. č. 2 Charakteristika souboru 

 

Průměrný věk 14 let a 11 měsíců 

Průměrná výška 186 cm 

Průměrná váha 68 kg 

Průměrný BMI 19,65 

Tab. č. 3 Průměrné údaje probandů 
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5.2 Porovnání dosažených výsledků před tréninkem a po něm 

Vysvětlení zkratek a pojmů v tabulkách (grafech): 

DK - dolní končetina 

HKK - horní končetiny 

1. trén. - označuje intenzivní posilovací trénink (posilování bez činek, pouze 

s vahou vlastního těla, se zaměřením na svalstvo břicha, zad a trupu) 

2. trén. - označuje trénink zaměřený na herní techniku (rozvíjení herních činností 

jednotlivce, které se pak komponovaly do týmových činností) 

Zhoršení o - udává rozdíl mezi počtem bodů získaných před (1. nebo 2.) 

tréninkem a počtem bodů získaných po (1. nebo 2.) tréninku (body před tréninkem 

mínus body po tréninku). Pokud je hodnota záporná - došlo naopak ke zlepšení kvality 

posturálních funkcí o tuto hodnotu. 

Zhoršení v % - udává rozdíl mezi počtem bodů získaných před (1. nebo 2.) 

tréninkem a počtem bodů získaných po (1. nebo 2.) tréninku v procentech - o kolik 

procent se proband zhoršil. 

Rozdíl - udává rozdíl mezi hodnotami (v procentech) udávajícími zhoršení 

kvality posturálních funkcí po 1. tréninku a po 2. tréninku (hodnoty zhoršení po 1. 

tréninku mínus hodnoty zhoršení po 2. tréninku). 

5.2.1 Výsledy testů jednotlivých probandů (získané body) 

V příloze č. 3 jsou podrobné výsledky testů všech probandů, jsou zde uvedeny 

získané body za jednotlivé testy od obou hodnotitelů zvlášť (každý provedený test byl 

hodnocen oběma hodnotiteli). Z těchto 2 hodnot bodů (4 hodnot u testu rovnováhy, kde 

se hodnotí zvlášť stoj na pravé a levé dolní končetině a u bočného testu, kde se také 

hodnotí zvlášť provedení testu z výchozí polohy na levém nebo pravém boku) jsem 

vypočítala aritmetický průměr. V následujících tabulkách této kapitoly jsou zaneseny už 

pouze tyto aritmetické průměry. 
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Proband č. 1  

Pořadí 31.1. Pořadí 2.2. Věk: roky; měsíce Výška v cm Váha v kg BMI Post 

1 3 14; 11 180 64 19,75 3 (4) 

Tab. č. 4 Charakteristika probanda č. 1 

Název testu Před 1. 

trén. 

Po 1. 

trén. 

Zhor-

šení o  

Před 2. 

trén. 

Po 2. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Test rovnováhy při stoji na 1 DK 2 2 0 2 2 0 

Test elevace HKK 1 1 0 1,5 1 0,5 

Brániční test 1 1 0 1,5 1,5 0 

Test bočného mostu 2 1 1 2 2 0 

Test nitrobřišního tlaku 1,5 1 0,5 2 2 0 

Test klopení pánve 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Celkem bodů 8,5 6,5 2 10 9 1 

Průměrně bodů 1,42 1,08 0,33 1,67 1,5 0,17 

Tab. č. 5 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 1 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink) 

Graf č. 1 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 1 
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Název testu

Získané body za jednotlivé testy probanda č. 1

Před 1. trén.

Po 1. trén.

Před 2. trén.

Po 2. trén.

Body:

2 - norma

1 - malé odchylky     

od normy

0 - výrazně chybné        

provedení
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Proband č. 2 

Pořadí 31.1. Pořadí 2.2. Věk: roky; měsíce Výška v cm Váha v kg BMI Post 

2 2 14; 6 179 71 22,16 2 

Tab. č. 6 Charakteristika probanda č. 2 

Název testu Před 1. 

trén. 

Po 1. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Před 2. 

trén. 

Po 2. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Test rovnováhy při stoji na 1 DK 2 1,5 0,5 1,5 2 -0,5 

Test elevace HKK 1,5 1 0,5 1,5 1 0,5 

Brániční test 1,5 0,5 1 1 0 1 

Test bočného mostu 1 1 0 1 1 0 

Test nitrobřišního tlaku 1,5 1 0,5 1 1 0 

Test klopení pánve 1 0 1 1 0,5 0,5 

Celkem bodů 8,5 5 3,5 7 5,5 1,5 

Průměrně bodů 1,42 0,83 0,58 1,17 0,92 0,25 

Tab. č. 7 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 2 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink) 

Graf č. 2 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 2  
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Získané body za jednotlivé testy probanda č. 2

Před 1. trén.

Po 1. trén.

Před 2. trén.

Po 2. trén.

Body:

2 - norma

1 - malé odchylky     

od normy

0 - výrazně chybné        

provedení
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Proband č. 3 

Pořadí 31.1. Pořadí 2.2. Věk: roky; měsíce Výška v cm Váha v kg BMI Post 

3 5 14; 11 201 84 20,79 5 

Tab. č. 8 Charakteristika probanda č. 3 

Název testu Před 1. 

trén. 

Po 1. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Před 2. 

trén. 

Po 2. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Test rovnováhy při stoji na 1 DK 2 1 1 1,5 2 -0,5 

Test elevace HKK 2 1 1 2 2 0 

Brániční test 1 1,5 -0,5 1 1 0 

Test bočného mostu 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Test nitrobřišního tlaku 1,5 1,5 0 2 2 0 

Test klopení pánve 1 0,5 0,5 1 1 0 

Celkem bodů 8,5 6 2,5 8,5 8,5 0 

Průměrně bodů 1,42 1 0,42 1,42 1,42 0 

Tab. č. 9 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 3 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink) 

Graf č. 3 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 3  
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Získané body za jednotlivé testy probanda č. 3

Před 1. trén.

Po 1. trén.

Před 2. trén.

Po 2. trén.

Body:

2 - norma

1 - malé odchylky     

od normy

0 - výrazně chybné        

provedení
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Proband č. 4 

Pořadí 31.1. Pořadí 2.2. Věk: roky; měsíce Výška v cm Váha v kg BMI Post 

4 8 15; 5 190 73 20,22 3 

Tab. č. 10 Charakteristika probanda č. 4 

Název testu Před 1. 

trén. 

Po 1. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Před 2. 

trén. 

Po 2. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Test rovnováhy při stoji na 1 DK 1,5 2 -0,5 2 2 0 

Test elevace HKK 2 1 1 2 2 0 

Brániční test 1,5 1 0,5 1 0 1 

Test bočného mostu 1,75 1,25 0,5 2 2 0 

Test nitrobřišního tlaku 2 1,5 0,5 2 2 0 

Test klopení pánve 2 1 1 2 1,5 0,5 

Celkem bodů 10,75 7,75 3 11 9,5 1,5 

Průměrně bodů 1,79 1,29 0,5 1,83 1,58 0,25 

Tab. č. 11 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 4 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink) 

Graf č. 4 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 4  
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Před 2. trén.

Po 2. trén.

Body:

2 - norma

1 - malé odchylky     

od normy

0 - výrazně chybné        

provedení
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Proband č. 5 

Pořadí 31.1. Pořadí 2.2. Věk: roky; měsíce Výška v cm Váha v kg BMI Post 

5 9 15; 6 207 80 18,67 5 

Tab. č. 12 Charakteristika probanda č. 5 

Název testu Před 1. 

trén. 

Po 1. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Před 2. 

trén. 

Po 2. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Test rovnováhy při stoji na 1 DK 2 1 1 1,5 2 -0,5 

Test elevace HKK 1 1 0 1 0,5 0,5 

Brániční test 2 1,5 0,5 2 2 0 

Test bočného mostu 1 1 0 1 1 0 

Test nitrobřišního tlaku 1,5 1 0,5 2 1 1 

Test klopení pánve 0,5 0 0,5 0 0 0 

Celkem bodů 8 5,5 2,5 7,5 6,5 1 

Průměrně bodů 1,33 0,92 0,42 1,25 1,08 0,17 

Tab. č. 13 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 5 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink) 

Graf č. 5 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 5  
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Získané body za jednotlivé testy probanda č. 5

Před 1. trén.

Po 1. trén.

Před 2. trén.

Po 2. trén.

Body:

2 - norma

1 - malé odchylky     

od normy

0 - výrazně chybné        

provedení
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Proband č. 6 

Pořadí 31.1. Pořadí 2.2. Věk: roky; měsíce Výška v cm Váha v kg BMI Post 

6 4 15; 10 192 86 23,33 4 (3) 

Tab. č. 14 Charakteristika probanda č. 6 

Název testu Před 1. 

trén. 

Po 1. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Před 2. 

trén. 

Po 2. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Test rovnováhy při stoji na 1 DK 2 2 0 2 2 0 

Test elevace HKK 2 2 0 2 1,5 0,5 

Brániční test 2 2 0 2 2 0 

Test bočného mostu 1 0,5 0,5 1 1 0 

Test nitrobřišního tlaku 2 1 1 2 1 1 

Test klopení pánve 1 1 0 2 1,5 0,5 

Celkem bodů 10 8,5 1,5 11 9 2 

Průměrně bodů 1,67 1,42 0,25 1,83 1,5 0,33 

Tab. č. 15 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 6 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink) 

Graf č. 6 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 6  
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Před 2. trén.

Po 2. trén.

Body:

2 - norma

1 - malé odchylky     

od normy

0 - výrazně chybné        

provedení
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Proband č. 7 

Pořadí 31.1. Pořadí 2.2. Věk: roky; měsíce Výška v cm Váha v kg BMI Post 

7 10 15 185 70 20,45 2 (1) 

Tab. č. 16 Charakteristika probanda č. 7 

Název testu Před 1. 

trén. 

Po 1. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Před 2. 

trén. 

Po 2. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Test rovnováhy při stoji na 1 DK 2 1,5 0,5 2 2 0 

Test elevace HKK 2 1 1 2 1 1 

Brániční test 2 1,5 0,5 2 2 0 

Test bočného mostu 2 1,5 0,5 2 1 1 

Test nitrobřišního tlaku 1 1 0 1 1 0 

Test klopení pánve 1 0,5 0,5 1 1 0 

Celkem bodů 10 7 3 10 8 2 

Průměrně bodů 1,67 1,17 0,5 1,67 1,33 0,33 

Tab. č. 17 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 7 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink) 

Graf č. 7 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 7  
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Před 2. trén.

Po 2. trén.

Body:

2 - norma

1 - malé odchylky     

od normy

0 - výrazně chybné        

provedení
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Proband č. 8 

Pořadí 31.1. Pořadí 2.2. Věk: roky; měsíce Výška v cm Váha v kg BMI Post 

8 7 14; 7 170 50 17,3 1 

Tab. č. 18 Charakteristika probanda č. 8 

Název testu Před 1. 

trén. 

Po 1. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Před 2. 

trén. 

Po 2. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Test rovnováhy při stoji na 1 DK 2 2 0 2 2 0 

Test elevace HKK 0,5 1 -0,5 0,5 1 -0,5 

Brániční test 2 2 0 2 2 0 

Test bočného mostu 1,5 0,5 1 1,5 1 0,5 

Test nitrobřišního tlaku 2 1,5 0,5 2 2 0 

Test klopení pánve 1 0,5 0,5 1 1,5 -0,5 

Celkem bodů 9 7,5 1,5 9 9,5 -0,5 

Průměrně bodů 1,5 1,25 0,25 1,5 1,58 -0,08 

Tab. č. 19 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 8 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink) 

Graf č. 8 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 8  
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Před 2. trén.

Po 2. trén.

Body:

2 - norma

1 - malé odchylky     

od normy

0 - výrazně chybné        

provedení
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Proband č. 9 

Pořadí 31.1. Pořadí 2.2. Věk: roky; měsíce Výška v cm Váha v kg BMI Post 

9 11 14; 8 185 68 19,87 3 

Tab. č. 20 Charakteristika probanda č. 9 

Název testu Před 1. 

trén. 

Po 1. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Před 2. 

trén. 

Po 2. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Test rovnováhy při stoji na 1 DK 1 1,5 -0,5 1,5 2 -0,5 

Test elevace HKK 2 1 1 2 1 1 

Brániční test 1 1 0 1 1 0 

Test bočného mostu 1 0,5 0,5 1,25 0,75 0,5 

Test nitrobřišního tlaku 1,5 1 0,5 1 1 0 

Test klopení pánve 0,5 0 0,5 1 1 0 

Celkem bodů 7 5 2 7,75 6,75 1 

Průměrně bodů 1,17 0,83 0,33 1,29 1,13 0,17 

Tab. č. 21 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 9 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink) 

Graf č. 9 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 9  
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2 - norma

1 - malé odchylky     

od normy

0 - výrazně chybné        

provedení
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Proband č. 10  

Pořadí 31.1. Pořadí 2.2. Věk: roky; měsíce Výška v cm Váha v kg BMI Post 

10 1 14; 8 188 59 16,69 4 (3) 

Tab. č. 22 Charakteristika probanda č. 10 

Název testu Před 1. 

trén. 

Po 1. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Před 2. 

trén. 

Po 2. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Test rovnováhy při stoji na 1 DK 2 2 0 1,5 2 -0,5 

Test elevace HKK 1 1 0 2 2 0 

Brániční test 2 2 0 2 2 0 

Test bočného mostu 1,5 1,5 0 1 1 0 

Test nitrobřišního tlaku 1,5 1 0,5 2 1 1 

Test klopení pánve 1 1 0 1,5 1 0,5 

Celkem bodů 9 8,5 0,5 10 9 1 

Průměrně bodů 1,5 1,42 0,08 1,67 1,5 0,17 

Tab. č. 23 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 10 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink) 

Graf č. 10 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 10  
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Po 2. trén.
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2 - norma

1 - malé odchylky     

od normy

0 - výrazně chybné        

provedení
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Proband č. 11 

Pořadí 31.1. Pořadí 2.2. Věk: roky; měsíce Výška v cm Váha v kg BMI Post 

11 6 14; 4 165 46 16,9 1 

Tab. č. 24 Charakteristika probanda č. 11 

Název testu Před 1. 

trén. 

Po 1. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Před 2. 

trén. 

Po 2. 

trén. 

Zhor-

šení o 

Test rovnováhy při stoji na 1 DK 2 2 0 2 2 0 

Test elevace HKK 1,5 0,5 1 2 2 0 

Brániční test 1 1 0 2 2 0 

Test bočného mostu 2 1,75 0,25 2 1,75 0,25 

Test nitrobřišního tlaku 1,5 1 0,5 2 1 1 

Test klopení pánve 1 0 1 1 0 1 

Celkem bodů 9 6,25 2,75 11 8,75 2,25 

Průměrně bodů 1,5 1,04 0,46 1,83 1,46 0,38 

Tab. č. 25 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 11 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink) 

Graf č. 11 Porovnání získaných bodů (průměr bodů od obou hodnotitelů) před tréninkem a po něm 

probanda č. 11 
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5.2.2 Celkové výsledky testovacího setu jednotlivých probandů 

Proband Před 

1. 

trén. 

Po 

1. 

trén. 

Zhoršení  Zhoršení 

v % 

Před 

2. 

trén. 

Po 2. 

trén. 

Zhoršení Zhoršení 

v % 

Prob. č. 1 8,5 6,5 2 23,53 10 9 1 10,00 

Prob. č. 2 8,5 5 3,5 41,18 7 5,5 1,5 21,43 

Prob. č. 3 8,5 6 2,5 29,41 8,5 8,5 0 0 

Prob. č. 4 10,75 7,75 3 27,91 11 9,5 1,5 13,64 

Prob. č. 5 8 5,5 2,5 31,25 7,5 6,5 1 13,33 

Prob. č. 6 10 8,5 1,5 15,00 11 9 2 18,18 

Prob. č. 7 10 7 3 30,00 10 8 2 20,00 

Prob. č. 8 9 7,5 1,5 16,67 9 9,5 -0,5 -5,56 

Prob. č. 9 7 5 2 28,57 7,75 6,75 1 12,90 

Prob. č. 10 9 8,5 0,5 5,56 10 9 1 10,00 

Prob. č. 11 9 6,25 2,75 30,56 11 8,75 2,25 20,45 

Celkem 

bodů 

98,25 73,5 24,75 25,19 102,75 90 12,75 12,41 

Průměrně 

bodů 

8,93 6,68 2,25 25,19 9,34 8,18 1,16 12,41 

Směrodatná 

odchylka 

0,99 1,22 0,82 — 1,41 1,28 0,80 — 

Modus 8,5 5 2 — 10 9 1 10 

Medián 9 6,5 2,5 28,57 10 8,75 1 13,33 

Tab. č. 26 Porovnání získaných bodů za celý testovací set jednotlivých probandů před tréninkem a 

po něm u obou měření 

(prob. - proband, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink) 
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Graf č. 12 Porovnání získaných bodů za celý testovací set jednotlivých probandů před tréninkem a 

po něm u obou měření 

 (1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink) 
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5.2.3 Celkové výsledky jednotlivých testů (průměrně získané body) 

Název testu Před 

1. 

trén. 

Po  

1. 

trén. 

Zhor-

šení 

Zhorše-  

ní v % 

Před 

2. 

trén. 

Po  

2. 

trén. 

Zhor-

šení 

Zhorše- 

ní v % 

Test rovnováhy 

při stoji na 1 DK 

1,86 1,68 0,18 9,76 1,77 2,00 -0,23 -12,82 

Test elevace HKK 1,50 1,05 0,45 30,30 1,68 1,36 0,32 18,92 

Brániční test 1,55 1,36 0,18 11,76 1,59 1,41 0,18 11,43 

Test bočného 

mostu 

1,43 1,00 0,43 30,16 1,43 1,18 0,25 17,46 

Test nitrobřišního 

tlaku 

1,59 1,14 0,45 28,57 1,73 1,36 0,36 21,05 

Test klopení 

pánve 

1,00 0,45 0,55 54,55 1,14 0,86 0,27 24 

Průměrně bodů 1,49 1,11 0,38 25,19 1,56 1,36 0,19 12,41 

Směrodatná 

odchylka 

0,26 0,37 0,14 — 0,22 0,34 0,20 — 

Medián 1,52 1,09 0,44 29,37 1,64 1,36 0,26 18,19 

Tab. č. 27 Porovnání průměrně získaných bodů všech probandů za jednotlivé testy před tréninkem 

a po něm u obou měření 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink) 

Graf č. 13 Porovnání průměrně získaných bodů všech probandů za jednotlivé testy před tréninkem 

a po něm u obou měření 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink) 
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5.3 Porovnání dosažených výsledků při 1. a 2. tréninku  

Proband Zhoršení po 1. trén. v % Zhoršení po 2. trén. v % Rozdíl 

Proband č. 1 23,53 10,00 13,53 

Proband č. 2 41,18 21,43 19,75 

Proband č. 3 29,41 0 29,41 

Proband č. 4 27,91 13,64 14,27 

Proband č. 5 31,25 13,33 17,92 

Proband č. 6 15,00 18,18 -3,18 

Proband č. 7 30,00 20,00 10 

Proband č. 8 16,67 -5,56 22,23 

Proband č. 9 28,57 12,90 15,67 

Proband č. 10 5,56 10,00 -4,44 

Proband č. 11 30,56 20,45 10,11 

Průměr zhoršení 25,19 12,41 12,78 

Tab. č. 28 Porovnání procentuálního vyjádření zhoršení jednotlivých probandů po 1. a 2 tréninku 

(1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink) 

Název testu Zhoršení po 1. trén. 

v % 

Zhoršení po 2. trén. 

v % 

Rozdíl 

Test rovnováhy při stoji na 1 DK 9,76 -12,82 22,58 

Test elevace HKK 30,30 18,92 11,38 

Brániční test 11,76 11,43 0,33 

Test bočného mostu 30,16 17,46 12,7 

Test nitrobřišního tlaku 28,57 21,05 7,52 

Test klopení pánve 54,55 24 30,55 

Průměr zhoršení 25,19 12,41 12,78 

Tab. č. 29 Porovnání procentuálního vyjádření zhoršení u jednotlivých testů po 1. a 2 tréninku 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink) 
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5.4 Porovnání dosažených výsledků I. a II. hodnotitele 

Každý proband byl hodnocen dvěma nezávislými hodnotiteli. Bylo hodnoceno 

11 probandů, každý předvedl dle instrukcí 4 krát 6 testů (před 1. i 2. a po 1. i 2. 

tréninku). Test rovnováhy při stoji na jedné dolní končetině se prováděl na pravé i levé 

dolní končetině, test bočného mostu se prováděl s výchozí polohou na levém i pravém 

boku - pokud se hodnocení těchto testů lišilo např. pouze u pravé dolní končetiny, nebo 

pravého boku, počítala jsem to jako 0,5 rozdílného hodnocení. 

Celkový počet hodnocení (udělených bodů) je tedy 264 (4x6x11) 

od hodnotitele I., i od hodnotiele II. Hodnocení se vždy lišilo maximálně o 1 bod. 

 V příloze č. 3 je v tabulkách s podrobnými výsledky testů červeně označeno 

rozdílné hodnocení dvěma hodnotiteli.  

 

 

 

Název testu Počet rozdílných hodnocení 

Test rovnováhy při stoji na 1 DK 0 

Test elevace HKK 9 

Brániční test 8 

Test bočného mostu 12 

Test nitrobřišního tlaku 10 

Test klopení pánve 12 

Celkový počet rozdílných hodnocení 51 

Průměrný počet rozdílných hodnocení 8,5 

Směrodatná odchylka 4,07 

Modus 12 

Medián 9,5 

Tab. č. 30 Počet rozdílných hodnocení jednotlivých testů 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny) 
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Proband Počet rozdílných hodnocení 

Proband č. 1  6  

Proband č. 2 6 

Proband č. 3 6 

Proband č. 4 4 

Proband č. 5 4 

Proband č. 6 3 

Proband č. 7 3 

Proband č. 8 7 

Proband č. 9 4 

Proband č. 10 4 

Proband č. 11 4 

Celkový počet rozdílných hodnocení 51 

Průměrný počet rozdílných hodnocení 4,64 

Směrodatná odchylka 1,3 

Modus 4 

Medián 4 

Tab. č. 31 Počet rozdílných hodnocení jednotlivých probandů 
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6 Diskuze 

Cílem diplomové práce bylo především zjistit, zda je kvalita zajištění 

posturálních funkcí závislá na fyzické zátěži a navrhnout způsob jak posturální funkce 

nejlépe hodnotit pomocí jednoduchých testů. 

V literatuře se vyskytuje mnoho různých metod pro hodnocení postury. 

Například přístrojové metody využívající různé stabilometry, ty ale umožňují sledovat 

většinou pouze pohyb COP (center of pressure, působiště vektoru reakční síly 

podložky) při stoji i chůzi a jsou navíc velmi finančně náročné (36; 52). Tuto metodu 

využívá např. Erik Wisktrom zabývající se měřením dynamické posturální stability (62) 

nebo Zachary G. Fox zabývající se kombinací silové plošiny a BESS („balance error 

scoring system“) (7). BESS hodnotí statickou posturální stabilitu a byl navržen 

pro hodnocení poruch posturální stability po mírných poraněných mozku (47). Fox 

pro lepší validitu výsledků kombinoval BESS se silovou plošinou (stabilometrem), 

všech 6 testů z BESS se tedy provádělo na silové plošině a bylo následně počítačově 

vyhodnoceno příslušným softwarem. Fox hodnotil posturální stabilitu u 18 mužů 

a 18 žen (sportovci s věkovým průměrem 19 let). Probandi absolvovali dva druhy 

zátěže, aerobní a anaerobní cvičení a poté byli ve 4 časových intervalech hodnoceni 

na silové plošině. Fox se tak snažil zjistit dobu návratu posturální kontroly k výchozím 

hodnotám získaným před cvičením (7).  

Dále můžeme provádět aspekční vyšetření stoje či dalších poloh nebo i aspekční 

vyšetření stabilizace při pohybu (např. při chůzi). Véle uvádí, že je nutné vycházet 

z osobnosti každého člověka a pokládat vzpřímené držení za individuální. Nelze tedy 

stanovit jeden přesný univerzální standard pro správné držení těla (57).  

Také lze využít klinické testy pro vyšetření posturální stabilizace a reaktibility 

dle Koláře (27) (z těchto testů byly 3 zařazeny do testovacího setu diplomové práce) 

nebo např. koncept „Australské školy“, který se zabývá spinální segmentální 

stabilizací (41). 

Problematika hodnocení posturálního zajištění byla řešena již v diplomových 

pracích Satrapové a Beránkové. Tyto práce se ale nezabývaly stejnou věkovou skupinou 

jako v tato diplomové práci ani vlivem zátěže na kvalitu posturálních funkcí, nýbrž se 

snažily objasnit posturální zralost probandů. Satrapová i Beránková se ve svých pracích 

tedy zabývaly hodnocením posturální zralosti dětí předškolního věku ve vztahu 
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k pravidelné sportovní aktivitě pomocí vybraných jednoduchých klinických testů 

(např. test obrácené polohy dle Koláře, test nitrobřišního tlaku, Trendelenburgova 

zkouška atd.). Výsledky testovacího setu porovnávaly s názorem trenéra na výkonnost 

probandů (2; 43) 

V dostupné literatuře není publikován žádný vhodný ucelený testovací set, který 

by se zabýval touto problematikou a splňoval požadavky na jednoduché testování 

a hodnocení kvality posturálních funkcí. 

Rozhodla jsem se sestavit vlastní testovací set s tím, že mají být dodrženy 

požadavky na jednoduchost, rychlost, dostupnost a komplexnost testování a hodnocení 

kvality posturálních funkcí. Díky tomuto testovacímu setu jsem mohla sledovat změny 

kvality posturálních funkcí po fyzické aktivitě.  

 

 

Testovací set 

K hodnocení vlivu fyzické aktivity na kvalitu posturálních funkcí byl použit 

testovací set složený z šesti neinvazivních testů. Pro rychlé a jednoduché hodnocení 

testů a také pro možnost porovnání bylo ke všem testům dodáno bodového ohodnocení: 

za správné provedení (normu) probandi získali 2 body, za provedení s menšími 

odchylkami od normy 1 bod a za výrazně chybné provedení 0 bodů. Principiálně bylo 

toto hodnocení použito již ve výše zmíněné diplomové práci autorky Satrapové 

i Beránkové (2; 43). 

Při hodnocení testů před posilovacím tréninkem probandi získali průměrně 

1,49 bodu a po něm 1,11 bodu, snížení počtu bodů (zhoršení kvality posturálních funkcí 

probandů) bylo o 0,38 tedy o 25,19%. Před herním tréninkem získali průměrně 

1,56 bodu, po něm 1,36 bodu a zhoršili se o 0,19 bodu tedy o 12,41%. 

Test elevace horních končetin dle Koláře  

Test hodnotí, zda je stabilizace břišními svaly dostatečná. Pokud je v dostatečná, 

neměl by se hrudník během pohybu paží zvadat (19). U tohoto testu byla zvolena 

variantu vestoje, což je posturálně náročnější poloha než vleže. Kolář uvádí, že hrudník 

má být po celou dobu ve výdechovém (kaudálním) postavení (19). V tomto výzkumu 

byli probandi navíc instruováni, aby drželi hrudník v kaudálním postavení, ale zároveň 
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nezadržovali dech a aby prováděli pohyb pomalu a plynule. Tento test byl prvním 

testem, kdy probandi měli udržet hrudník ve výdechovém postavení. Při prvním 

testování trvalo poměrně dlouho, než probandi pochopili, co se po nich vyžaduje a jak 

to mají provést. U dalšího testování už šlo vše rychleji. Při hodnocení testu bylo 

zpočátku náročnější rozpoznat, kdy ohodnotit probanda jedním a kdy žádným bodem. 

Rozdíl při získání 1 nebo 0 bodů je především v míře pohybu hrudníku, zda se zvadá 

(pohybuje kraniálně) mírně nebo výrazně. Je třeba vidět provedení testu u několika 

jedinců, než si hodnotící osvojí techniku hodnocení. 

Průměrně získali probandi za test elevace horních končetin před posilovacím 

tréninkem 1,5 bodu a po něm 1,05 bodu, zhoršili se tedy o 30,3%. Před herním 

tréninkem získali 1,68 bodu, po něm 1,36 bodu, zhoršili se o 18,92%. Lze říci, že se 

probandi po obou trénincích v tomto testu zhoršili lehce nadprůměrně v porovnání 

s ostatními testy. 

Brániční test dle Koláře 

Kolář využívá tento test k hodnocení aktivace bránice v souhře s aktivitou 

břišních svalů a pánevního dna. V kaudálním postavení hrudníku má proband proti naší 

palpaci rozšířit dolní část hrudníku laterálně (27). V tomto výzkumu byli probandi navíc 

instruováni, aby toto postavení udrželi po dobu 5 vteřin. U probandů docházelo často 

sice k velké aktivaci svalů a rozšíření dolní části hrudníku laterálně, ale zároveň také 

k flexi hrudní páteře nebo probandi nebyli schopni udržet aktivované svaly po celých 

5 vteřin. 

Průměrně získali probandi za brániční test před posilovacím tréninkem 

1,55 bodu a po něm 1,36 bodu, zhoršili se tedy o 11,76%. Před herním tréninkem získali 

1,59 bodu a po něm 1,41 bodu, zhoršili se o 11,43%. Vhledem k podprůměrnému 

zhoršení po posilovacím tréninku a průměrnému zhoršení po herním tréninku, je 

zhoršení kvality posturálních funkcí probandů po obou trénincích v tomto testu 

v podstatě stejné. U tohoto testu se tedy nepotvrdila moje hypotéza, že po posilovacím 

tréninku dojde ke zřetelnějšímu zhoršení kvality posturálních funkcí než po tréninku 

herním. S hodnocením bráničního testu nebyl výraznější problém, tomu také odpovídá 

počet rozdílných hodnocení oběma hodnotiteli, který je druhý nejnižší. 
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Test nitrobřišního tlaku (se zátěží dolních končetin) dle Koláře 

Test nitrobřišního tlaku dle Koláře hodnotí kvalitu stabilizace Th/L přechodu 

svalovou aktivitou a nitrobřišním tlakem (19).Vyšetřovaný má při tomto testu ležet 

na zádech s dolními končetinami opřenými nad podložkou o horní končetinu terapeuta 

(28). Probandi měli velmi často problém s úplným opřením dolních končetin. Museli 

být opakovaně vyzváni k úplnému uvolnění dolních končetin (bez opření není správná 

výchozí poloha a tudíž celé následující provedení testu je znehodnocené).  

Průměrně získali probandi za test nitrobřišního tlaku před posilovacím tréninkem 

1,59 bodu a po něm 1,14 bodu, zhoršili se tedy o 28,57% (což je průměrné zhoršení 

kvality posturálních funkcí). Před herním tréninkem probandi v tomto testu získali 

1,73 bodu a po něm 1,36 bodů, zhoršili se tedy o 21,05% (druhá nejvyšší hodnota 

zhoršení ze všech testů). 

Test bočného mostu dle Suchomela a Lisického 

Test bočného mostu poukazuje na stabilizaci pletence pánevního, ten úzce 

souvisí se stabilizací bederní páteře (46). V tomto výzkumu byla zvolena nejtěžší 

varianta, probandi prováděli ve vzporu o předloktí ještě abdukci svrchní horní i svrchní 

dolní končetiny. Test se prováděl dvakrát - jednou s výchozí polohou na pravém, 

podruhé na levém boku.  

Tento test má spolu s testem klopení pánve nejvyšší počet rozdílných hodnocení 

oběma hodnotiteli. Často se nám zdálo, že splývá hranice bodového ohodnocení      

pro 0-1 bodů. Důvodem mohlo být i to, že probandi byli zvyklí tento test provádět 

v rámci posilování a prováděli ho velmi rychle. Z důvodu nedostatku času nebyla 

možnost častého opakování testů. 

Průměrně získali probandi za test bočného mostu před posilovacím tréninkem 

1,43 bodu a po něm 1 bod, zhoršili se tedy o 30,16%. Před herním tréninkem získali 

1,43 bodu a po něm 1,18 bodu, zhoršili se tedy o 17,46%. Lze říci, že se probandi 

po obou trénincích v tomto testu zhoršili průměrně v porovnání s ostatními testy. 

Test klopení pánve dle Liebensona a Oslance 

 Tento test hodnotí stabilitu a koordinaci oblasti bederní páteře a pánve a sílu 

břišních svalů v oblasti dolního trupu (34).  
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Test má spolu s předešlým testem bočného mostu nejvyšší počet rozdílných 

hodnocení oběma hodnotiteli. Bylo velmi těžké vypozorovat okamžik, kdy už proband 

neudržel stejné postavení bederní páteře. Liebenson a Oslance uvádějí, že vyšetřující 

může dát svou ruku pod oblast bederní páteře a facilitovat tak svým odporem 

pohybovou koordinaci (34). Já si myslím, že by bylo pro příští testování výhodnější, 

místo pouhé aspekce palpovat změnu postavení bederní páteře.  

Probandi dosahovali u tohoto testu nejméně bodů. Průměrně získali za test 

klopení pánve před posilovacím tréninkem 1 bod a po něm 0,45 bodu, zhoršili se 

o 54,55%. Před herním tréninkem získali 1,14 bodu a po něm 0,86 bodu, zhoršili se tedy 

o 24%. Lze říci, že se probandi po obou trénincích v tomto testu zhoršili nadprůměrně 

v porovnání s ostatními testy (je to dokonce nejvyšší hodnota zhoršení vůbec). 

 Probandi, kteří v tomto testu získali před fyzickou aktivitou nadprůměrný počet 

bodů, zpravidla získali i nadprůměrný počet bodů za celý testovací set, stejná tendence 

platí i pro podprůměrné výsledky 

Test rovnováhy při stoji na jedné dolní končetině dle Liebensona a Oslance 

Liebenson a Oslance uvádějí, že nás tento test informuje především o kvalitě 

proprioceptivní aference (34). Véle zase uvádí, že vyšetřit klasický stoj na jedné dolní 

končetině je důležité proto, že tato situace je součástí běžné lokomoce (chůze) (55). Test 

rovnováhy se prováděl při stoji na pravé i levé dolní končetině. V tomto výzkumu byli 

probandi navíc instruováni, že ploska stojné nohy musí být stále na stejném místě, 

nemění svou výchozí polohu. Tato instrukce byla velmi důležitá, protože probandi se 

velmi často snažili po plosce pohybovat a vybalancovávat tak případné výchylky 

těžiště.  

Vzhledem k hodnocení, které bylo definováno časem (udržení rovnováhy 

po dobu 10 vteřin bylo hodnoceno 2 body, po dobu 5 až 9 vteřin 1 bodem a po dobu 

0 až 5 vteřin žádným bodem), došlo vždy ke shodě hodnocení obou hodnotitelů. 

Probandi dosahovali u tohoto testu nejvíce bodů. Průměrně získali za tento test 

před posilovacím tréninkem 1,86 bodu a po něm 1,68 bodu, zhoršili se tedy o 9,76% 

(což je nejnižší hodnota zhoršení kvality posturálních funkcí v porovnání s ostatními 

testy). Před herním tréninkem získali 1,77 bodu a po něm 2 body, zlepšili se tady se 

tedy o 12,82%. Takže je tento test jediným testem, u kterého došlo po tréninku 

ke zlepšení kvality posturálních funkcí. 
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Výsledky u jednotlivých probandů 

Výzkum byl proveden na jedenácti zdravých probandech, basketbalistech 

mužského pohlaví trénujících průměrně 5 až 6 krát týdně (plus 1 až 2 tréninky týdně) 

po dobu 5 let.  

V takto malém vzorku nebyla nalezena žádná korelace mezi charakteristikou 

probandů (věk, výška, váha, BMI, herní post - viz tabulka č. 2) a počtem získaných 

bodů za testovací set nebo mírou zhoršení kvality posturálních funkcí po tréninku. 

Nebyla nalezena ani korelace mezi počtem bodů získaných za testovací set 

před tréninkem a mírou zhoršení kvality posturálních funkcí. A nebyla nalezena 

korelace ani mezi počtem rozdílných hodnocení dvou hodnotitelů testovacího setu 

(jednoho probanda) a počtem bodů získaných před fyzickou aktivitou za tentýž 

testovací set. Ve výsledcích lze rozpoznat souvislost mezi počtem bodů získaných 

před fyzickou aktivitou za test klopení pánve a počtem bodů získaných před fyzickou 

aktivitou za celý testovací set. Probandi, kteří v tomto testu získali před fyzickou 

aktivitou nadprůměrný počet bodů, zpravidla získali i nadprůměrný počet bodů za celý 

testovací set, stejná tendence platí i pro podprůměrné výsledky (nejvíce je to patrné 

u probanda č. 4 a 5). 

Průměrné hodnocení všech probandů za celý testovací set před posilovacím 

tréninkem bylo 8,93 bodů, po něm 6,68 bodů, snížení bodů (zhoršení kvality 

posturálních funkcí) bylo o 2,25 tedy o 25,19% a hodnocení před herním tréninkem 

bylo 9,34 bodů a po něm 8,18 bodů, zhoršení bylo o 1,16 bodu tedy o 12,41%. 

U celkových výsledků testovacího setu jednotlivých probandů i u celkových 

výsledků jednotlivých testů (viz tab. č. 26 a 27) se hodnoty modu (nejčastěji se 

vyskytující hodnoty) i mediánu (střední hodnoty) pohybují v těsné blízkosti hodnot 

aritmetického průměru. A všechny směrodatné odchylky jsou poměrně malé, to nám 

dává informaci o tom, že se hodnoty vzájemně příliš neliší.  

Proband č. 1 

Tento proband má všechny výsledky téměř totožné s průměrnými výsledky 

všech probandů. Před posilovacím tréninkem dosáhl 8,5 bodů a po něm 6,5 bodů 

(zhoršení kvality posturálních funkcí je tedy o 23,53%), před herním tréninkem získal 

10 bodů, po něm 9 bodů (zhoršení je o 10%).  
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Proband č. 2 

Proband dosáhl v testovacím setu spíše podprůměrného počtu bodů. 

Před posilovacím tréninkem dosáhl 8,5 bodů a po něm 5 bodů, zhoršení posturálních 

funkcí je tedy o 41,18%. Před herním tréninkem dosáhl 7 bodů, po něm 5,5 bodů 

(v obou případech se jedná o vůbec nejnižší počet získaných bodů), zhoršení je 

o 21,43%. V obou případech se jedná o nejvýraznější zhoršení kvality posturálních 

funkcí ze všech probandů. Také došlo mezi posilovacím a herním tréninkem 

k netypickému poklesu bodů z 8,5 na 7 bodů. A po herním tréninku došlo u testu 

rovnováhy při stoji na jedné DK ke zlepšení o 0,5 bodu.  

Proband č. 3 

Před posilovacím tréninkem dosáhl proband 8,5 bodů po něm 6 bodů, kvalita 

posturálních funkcí se tedy zhoršila o 29,41%. Před herním tréninkem i po něm dosáhl 

shodného výsledku 8,5 bodů, nedošlo ani ke zhoršení ani zlepšení výsledků. 

Nepotvrdila se tedy moje hypotéza, že po fyzické aktivitě dojde ke zhoršení kvality 

posturálních funkcí. Je zde patrný velký rozdíl zhoršení po posilovacím a herním 

tréninku, který činí 29,41% a je to vůbec nejvyšší rozdíl. Zajímavé je, že u testu 

rovnováhy při stoji na pravé dolní končetině získal proband při dvou ze čtyř hodnocení 

o bod až dva méně než při stoji na levé dolní končetině a naopak u testu bočného mostu 

dosahoval proband horších výsledků při testování z výchozí polohy na levém boku. 

Proband č. 4 

Proband dosáhl v testovacím setu nadprůměrného počtu bodů. Před posilovacím 

tréninkem obdržel 10, 75 bodů, což je nejlepší výsledek a po tréninku 7,75 bodů, zhoršil 

se tedy o 27,91%. Před herním tréninkem dosáhl opět vysokého počtu bodů a to 11, 

po tréninku 9,5 bodů a zhoršil se tedy o 13,64%, což je v obou případech průměrné 

zhoršení kvality posturálních funkcí. U testu klopení pánve probandi před tréninkem 

průměrně dosahovali nejnižšího počtu bodů - 1 bodu, probandovi č. 4 nečinil tento test 

výraznější problém - dosáhl u tohoto testu před tréninkem vždy 2 bodů.  

Proband č. 5 

Proband dosáhl v testovacím setu spíše podprůměrného počtu bodů. Nejméně 

bodů obdržel za test klopení pánve, kde byl nejčastěji hodnocen 0 body. 

Před posilovacím tréninkem obdržel 8 bodů a po tréninku pouze 5,5 bodů, zhoršil se 

tedy o 31,25%. Před herním tréninkem dosáhl 7,5 bodů a po tréninku 6,5 bodů, zhoršil 
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se o 13,33%, což je v obou případech průměrné zhoršení kvality posturálních funkcí. 

Zajímavé je, že u testu rovnováhy při stoji na levé dolní končetině získal proband 

při dvou ze čtyř hodnocení o bod až dva méně než při stoji na pravé dolní končetině.  

Proband č. 6 

Proband dosáhl v testovacím setu nadprůměrného počtu bodů. Je také jedním 

ze dvou probandů, u kterých nedošlo k potvrzení mojí hypotézy, že po posilovacím 

tréninku bude zřetelnější zhoršení kvality postury než po herním tréninku. 

Před posilovacím tréninkem dosáhl 10 bodů a po něm 8,5 bodů, zhoršení je tedy o 15%, 

což je podprůměrné zhoršení. Před herním tréninkem dosáhl 11 bodů a po něm 

9,5 bodů, zhoršení je o 18,18%. Došlo tedy k většímu zhoršení kvality posturálních 

funkcí po herním než po silovém tréninku. Tento proband je také jedním ze dvou 

probandů, který dosáhl nejnižšího počtu rozdílných hodnocení dvou hodnotitelů 

(z 24 hodnocení všech testů probanda se lišila pouze 3).   

Proband č. 7 

Proband dosáhl v testovacím setu spíše nadprůměrného počtu bodů. 

Před posilovacím tréninkem obdržel 10 bodů a po tréninku 7 bodů, zhoršil se tedy 

o 30% (což je průměrné zhoršení). Před herním tréninkem dosáhl 10 bodů a po tréninku 

8 bodů a zhoršil se o 20% což je nadprůměrné zhoršení posturálních funkcí. Tento 

proband je jedním ze dvou probandů, který dosáhl nejnižšího počtu rozdílných 

hodnocení dvou hodnotitelů (z 24 hodnocení testů probanda se lišila pouze 3). 

Proband č. 8 

Je jedním ze dvou probandů, u kterého nedošlo u celkových výsledků 

testovacího setu k potvrzení mojí hypotézy, že po tréninku dojde ke zhoršení kvality 

posturálních funkcí. Před posilovacím tréninkem obdržel 9 bodů a po tréninku 7,5 bodů, 

zhoršil se tedy pouze o 16,67% (podprůměrné zhoršení). Před herním tréninkem dosáhl 

9 bodů a po tréninku 9,5 bodů, zlepšil se tak o 5,56%. Jedná se o jediné zlepšení kvality 

posturálních funkcí v celém testovacím setu (konkrétně došlo ke zlepšení o 0,5 bodu 

u testu klopení pánve a testu elevace HKK). Tento proband dosáhl nejvyššího počtu 

rozdílných hodnocení dvou hodnotitelů (z 24 hodnocení testů probanda se lišilo 

7 hodnocení).  
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Proband č. 9 

Proband dosáhl v testovacím setu nejméně bodů ze všech. Před posilovacím 

tréninkem obdržel pouze 7 bodů a po tréninku 5 bodů, zhoršil se tedy o 28,75%. 

Před herním tréninkem dosáhl 7,75 bodů a po tréninku 6,75 bodů, zhoršil se tedy 

o 12,90%. V obou případech se i přes málo získaných bodů za celý set jedná 

o průměrné zhoršení kvality posturálních funkcí. U testu rovnováhy při stoji na jedné 

DK došlo po obou trénincích ke zlepšení o 0,5 bodu. Při stoji na levé dolní končetině 

získal proband při dvou ze čtyř hodnocení o bod méně než při stoji na pravé dolní 

končetině a při testování bočného mostu dosáhl také horších výsledků při testování 

z výchozí polohy na levém boku. 

Proband č. 10 

Proband je jedním ze dvou probandů, u kterých nedošlo k potvrzení hypotézy, že 

po posilovacím tréninku bude zřetelnější zhoršení kvality posturálních funkcí než 

po herním tréninku. Před posilovacím tréninkem dosáhl proband 9 bodů a po něm 

8,5 bodů, zhoršení je tedy o 5,56%, což je nejmenší zhoršení. Před herním tréninkem 

dosáhl 10 bodů a po něm 9 bodů, zhoršil se o 10%. Došlo tedy k většímu zhoršení 

kvality posturálních funkcí po herním než po silovém tréninku.  

Proband č. 11 

U tohoto probanda došlo k velkému rozdílu mezi získanými body 

před posilovacím a před herním tréninkem (rozdíl činil dva body na celý testovací set). 

Před posilovacím tréninkem obdržel 9 bodů a po tréninku 6,25 bodů, zhoršil se tedy 

o 30,56% (průměrné zhoršení). Před herním tréninkem dosáhl 11 bodů a po tréninku 

8,75 bodů, zhoršil se o 20,45% což je druhé největší zhoršení kvality posturálních 

funkcí po tomto tréninku.  
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Hypotézy 

Hypotéza č. 1 

Průměrný počet bodů za jeden test provedený před posilovacím tréninkem byl 

1,49 bodu a po něm 1,11 bodu, snížení bodů (zhoršení kvality posturálních funkcí) bylo 

o 0,38 bodu tedy o 25,19%. Průměrný počet bodů před herním tréninkem byl 1,56 bodu 

a po něm 1,36 bodu, zhoršení bylo o 0,19 bodu tedy o 12,41%. V obou případech 

(po posilovacím i herním tréninku) byla tedy potvrzena hypotéza č. 1, že se po fyzické 

aktivitě zhorší kvalita posturálních funkcí. 

Zachary G. Fox ve své studii zjišťoval s využitím stabilometru, za jak dlouho 

po fyzické aktivitě (aerobní a anaerobní cvičení) dojde k návratu posturální kontroly 

k výchozím hodnotám získaným před fyzickou aktivitou. Průměr hodnot (všech 

probandů) posturální kontroly (pohybu COP) získaných před fyzickou aktivitou byl 

4,89 (nižší hodnota značí lepší posturální kontrolu nebo spíše menší pohyb COP), 

tři minuty po skončení anaerobního tréninku byl 8,08 (rozdíl byl 3,19, to znamená, že se 

posturální kontrola zhoršila o 65,24%) a tři minuty po skončení aerobního tréninku byla 

zaznamenána hodnota 10,03 (zhoršení bylo o 5,14 tedy 105,11%) (7). Hodnoty zhoršení 

byly ve Foxově studii vyšší než ve studii této diplomové práce. Jedná se však 

o dvě rozdílné studie, Fox hodnotil stabilometrem pohyb COP (jako posturální 

kontrolu) a v této práci se jednoduchými klinickými testy hodnotila kvalita posturálních 

funkcí. Z obou studií je přesto patrné, že po fyzické aktivitě dojde k zhoršení 

posturálního zajištění.  

Nejvíce patrné bylo zhoršení kvality posturálních funkcí probandů 

po posilovacím tréninku (viz tab. č. 27) v testu klopení pánve, zhoršení bylo o 54,55%, 

což je dvakrát větší hodnota než byl průměr. Naopak nejméně bylo zhoršení patrné 

v testu rovnováhy při stoji na jedné DK (o 9,76%) a v bráničním testu (o 11,76%). 

Největší zhoršení probandů po herním tréninku bylo také v testu klopení pánve (o 24%) 

a v testu nitrobřišního tlaku (o 21,05%).  

U pěti testů se potvrdila hypotéza, že se po fyzické aktivitě zhorší kvalita 

posturálních funkcí, pouze u testu rovnováhy při stoji na jedné DK se nepotvrdila. 

Po herním tréninku došlo ke zlepšení kvality posturálních funkcí probandů o 12,82%.  

Kvalita posturálních funkcí se po trénincích nejvíce zhoršila (viz tab. č. 26) 

u probanda č. 2, po posilovacím tréninku se zhoršil o 41,18% a po herním o 21,43%. 
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Nejméně se zhoršil proband č. 3, u kterého po herním tréninku došlo k nulovému 

zhoršení. A u probanda č. 8 dokonce došlo po herním tréninku ke zlepšení kvality 

posturálních funkcí o 5,56%. Výsledky těchto dvou probandů nepotvrzují hypotézu, že 

se po fyzické aktivitě zhorší kvality posturálních funkcí. Jde ale pouze o minimální 

zlepšení posturálních funkcí po fyzické aktivitě a u zbylých 9 probandů došlo 

ke zřetelnému zhoršení. 

Průměrné výsledky všech probandů potvrdily hypotézu č. 1, že se po fyzické 

aktivitě kvalita posturálních funkcí zhorší. 

 

Hypotéza č. 2 

Po intenzivním posilovacím tréninku se kvalita posturálních funkcí probandů 

průměrně zhoršila o 25,19%, kdežto po tréninku zaměřeném na herní techniku pouze 

o 12,41%. Došlo tedy k potvrzení hypotézy č. 2, že po posilovacím tréninku dojde 

k zřetelnějšímu zhoršení postury než po tréninku zaměřeném na herní techniku. Rozdíl 

po posilovacím a po herním tréninku byl průměrně 12,78%. 

Jedinou nalezenou podobnou studií je Foxova studie, kde byly popsány také 

odlišné hodnoty zhoršení po rozdílných typech fyzické aktivity, po anaerobním tréninku 

bylo zhoršení posturální kontroly (větší pohyb COP) o 65,24% a po aerobním 

o 105,11%, rozdíl byl 39,88% (7). 

Největší rozdíl zhoršení mezi oběma tréninky (viz tab. č. 29) byl patrný u testu 

klopení pánve, který činil 30,55% a u testu rovnováhy při stoji na jedné dolní končetině, 

zde byl rozdíl 22,58%. Naopak nejmenší rozdíl byl u bráničního testu, činil 0,33%, což 

je zanedbatelné. Po obou trénincích tedy došlo u tohoto testu ke stejnému zhoršení 

kvality posturálních funkcí. Brániční test byl jediným z šesti testů, který nepotvrdil 

hypotézu č. 2. Svědčí to o tom, že na aktivaci bránice v souhře s aktivitou břišních svalů 

a pánevního dna, která byla tímto testem hodnocena, neměla vliv různost typů obou 

tréninků.  

Největší rozdíl zhoršení mezi oběma tréninky (viz tab. č. 28) byl u probanda č. 3 

(rozdíl je 29,41%) a u probanda č. 8 (rozdíl je 22,23%). U 9 z 11 probandů došlo 

k potvrzení hypotézy, že po posilovacím tréninku dojde ke zřetelnějšímu zhoršení 

kvality posturálních funkcí než po herním tréninku. Pouze u probanda č. 6 a 10 nedošlo 

k potvrzení této hypotézy. U obou probandů došlo k většímu zhoršení po herním 
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tréninku: zhoršení po posilovacím tréninku probanda č. 6 je o 15%, po herním 

o 18,18%, rozdíl je tedy 3,18% a zhoršení po posilovacím tréninku probanda č. 10 je 

o 5,56%, po herním o 10%, rozdíl je 4,44%, v obou případech se jedná o velmi malý 

rozdíl. 

Průměrné výsledky všech probandů potvrdily hypotézu č. 2, že výsledky testů se 

budou měnit v závislosti na tom, o jaký typ fyzické aktivity se bude jednat, tedy že 

po intenzivním posilovacím tréninku dojde k zřetelnějšímu zhoršení kvality 

posturálních funkcí než po tréninku zaměřeném na herní techniku. 

 

Hypotéza č. 3 

Z 264 hodnocení bylo rozdílných 51 hodnocení, což je 19,32%. Hodnocení se 

vždy lišilo maximálně o 1 bod. 

Průměrný počet rozdílných hodnocení jednoho testu  (viz tab. č. 30) byl 8,5. 

Od tohoho průměru se nejvíce vzdálil test rovnováhy při stoji na jedné dolní končetině, 

jako u jediného testu zde nedošlo ani k jednomu rozdílnému hodnocení. Hodnota 

průměru je o bod nižší než hodnota mediánu, která je 9,5. Průměr je nižší právě kvůli 

nulovému počtu rozdílných hodnocení u testu rovnováhy při stoji na jedné DK. O velké 

odlišnosti tohoto testu od hodnot ostatních testů svědčí velká směrodatná odchylka, jejíž 

hodnota je 4,07 při průměru 8,5. Nejvíc rozdílných hodnocení bylo u testu bočného 

mostu a klopení pánve, u obou testů bylo 12 rozdílných hodnocení. Ze všech testů nám 

právě test klopení pánve připadal nejhůře ohodnotitelný.  

Průměrný počet rozdílných hodnocení jednoho probanda (viz tab. č. 31) byl 

4,64. Nejnižší počet rozdílných hodnocení byl u probanda č. 6 a 7 (3 rozdílná 

hodnocení) a naopak nejvyšší počet byl u probanda č. 8 (7 rozdílných hodnocení). 

Nejčastěji se vyskytující počet rozdílných hodnocení na jednoho probanda byl 4, 

stejnou hodnotu měl i medián. 

Ke shodě hodnocení obou hodnotitelů došlo v 80,68%. Jako důvod poměrně 

vysokého počtu rozdílných hodnocení testů dvěma hodnotiteli vidím především 

nedostatek času. Probandy jsme hodnotili pod velkým časovým tlakem. Abychom stihli 

vyšetřit před tréninkem všechny probandy, mohli jsme si jen málokdy dovolit 

opakování testu. Měli jsme pouze 30 minut před 1. tréninkem a 20 minut před 
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2. tréninkem na vyšetření všech 11 probandů. Jako další důvod vidím malou zkušenost 

obou hodnotitelů s testy a jejich hodnocením. 

Snažila jsem se testy vybrat tak, aby byly rychle proveditelné. A pro co 

nejsnadnější hodnocení jsem zvolila jednotné bodové ohodnocení testů (0-2 body 

za jeden test), které se rovnou zanášelo do připravené tabulky. 

Pro další výzkumy s podobnou tématikou bych doporučila opět využít všechny 

testy z testovacího setu možná s výjimkou testu rovnováhy na jedné dolní končetině, 

u kterého se příliš neprojevila korelace mezi kvalitou posturálních funkcí a fyzickým 

zatížením. Což ale může být způsobeno i malým vzorkem probandů účastnících se 

výzkumu.  
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7 Závěr 

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

koordinace pohybů, snižuje se kvality pohybových stereotypů …). A po neadekvátní 

fyzické aktivitě může následovat přetížení jedince spojené např. s bolestí nebo různými 

úrazy. Na sportovce jsou v dnešní době kladeny obrovské nároky. Při překročení 

fyzických možností sportovce může dojít právě až k poškození organizmu. Proto si 

myslím, že je velmi důležité hodnotit zejména u vrcholových sportovců kvalitu 

posturálních funkcí před fyzickým zatížením ale také po něm. Toto hodnocení 

a případně následná úprava fyzické aktivity může být prvním krokem k prevenci 

přetížení sportovce.  

Úkolem bylo sestavit testovací set určený právě pro testování a hodnocení 

kvality posturálních funkcí. Tento testovací set obsahuje 6 jednoduchých testů, které 

byly vybrány tak, aby byly rychle proveditelné. A pro co nejsnadnější hodnocení bylo 

zvoleno jednotné bodové ohodnocení testů, které se rovnou zanášelo do připravené 

tabulky (0-2 body za jeden test, 2 body získal jedinec za správné provedení). Výzkum 

byl proveden na jedenácti zdravých probandech (basketbalistech) mužského pohlaví.  

Hypotéza č. 1, že se po fyzické aktivitě zhorší kvalita posturálních funkcí byla 

potvrzena. Po intenzivním posilovacím tréninku se kvalita posturálních funkcí probandů 

průměrně zhoršila o 25,19% a po tréninku zaměřeném na herní techniku o 12,41%. Tak 

byla potvrzena i druhá hypotéza, že po posilovacím tréninku dojde k zřetelnějšímu 

zhoršení kvality posturálních funkcí než po herním tréninku.  

Průměrné výsledky probandů tedy potvrdily tyto dvě hypotézy. Ale u 2 z 11 

probandů nedošlo po fyzické aktivitě ke zhoršení posturálních funkcí. Proband č. 3 

získal za testovací set před herním tréninkem i po něm stejný počet bodů a proband č. 8 

se po herním tréninku zlepšil. A u 2 z 11 probandů (u probanda č. 6 a 10) nedošlo 

k zřetelnějšímu zhoršení kvality posturálních funkcí po posilovacím, ale po herním 

tréninku. Ve všech testech došlo u probandů průměrně ke zhoršení kvality posturálních 

funkcí po fyzické aktivitě, pouze v testu rovnováhy při stoji na jedné dolní končetině 

došlo po herním tréninku ke zlepšení kvality posturálních funkcí. A ve všech testech 

kromě bráničního testu došlo ke zřetelnějšímu zhoršení kvality posturálních funkcí 

po posilovacím tréninku. U bráničního testu došlo po posilovacím i herním tréninku 

ke stejnému zhoršení kvality posturálních funkcí probandů. 
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Hypotéza č. 3 se potvrdila jen částečně. Z celkových 264 hodnocení bylo 

rozdílných 51 hodnocení (19,32%). Hodnocení se vždy lišilo maximálně o 1 bod. 

Výrazně se od ostatních testů odlišoval s nulovým počtem rozdílných hodnocení test 

rovnnováhy při stoji na jedné dolní končetině. Naopak nejvíc rozdílných hodnocení 

bylo u testu bočného mostu a klopení pánve (12 rozdílných hodnocení). Ze všech testů 

nám právě test klopení pánve připadal nejhůře ohodnotitelný. Dle mého názoru by 

pro příští testování bylo lepší místo pouhé aspekce, palpovat změnu postavení bederní 

páteře.  

Jako důvod poměrně vysokého počtu rozdílných hodnocení testů dvěma 

hodnotiteli vidím především nedostatek času a malou zkušenost obou hodnotitelů s testy 

a jejich hodnocením. 

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

11 basketbalistů mužského pohlaví s věkovým rozmezím 14-15 let. Výsledky tedy nelze 

zobecnit na širší populaci. 

 Doufám, že tato práce může posloužit k dalšímu rozpracování tématiky a že je 

prvním krokem k mezioborové spolupráci vedoucí k prevenci přetížení pohybového 

aparátu a vzniku nebo prohlubování poruch posturálního funkcí vrcholových sportovců. 

V dalších studiích by se například mohla navrženým testovacím setem hodnotit rychlost 

návratu kvality posturálních funkcí do stavu před fyzickou aktivitou. Ale hlavně by se 

měl tento testovací set aplikovat i na probandy ženského pohlaví či běžnou populaci 

a při porovnání výsledků se sportovci hledat obecné tendence tohoto fenoménu.  
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Přílohy 

Příloha číslo 1 - Seznam zkratek: 

Apod. - a podobně 

Atd. - a tak dále 

BESS - balance error scoring system (systém hodnocení poruch rovnováhy) 

BMI - body mass index 

Cm - centimetr 

CNS - centrální nervová soustava 

COP - center of pressure (působiště vektoru reakční síly podložky) 

Č. - číslo 

DK - dolní končetina, DKK - dolní končetiny 

FTVS UK- Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova 

HK - horní končetina, HKK - horní končetiny 

Hl. - hlavně 

HSS - hluboký stabilizační systém 

Kg - kilogram 

L - levá strana (u testu rovnováhy značí, že stojná noha je levá, u testu bočného mostu 

      výchozí polohu na levém boku) 

m. - musculus 

mm. - musculi 

Např. - například 

Obr. - obrázek 

P - pravá strana (u testu rovnováhy značí, že stojná noha je pravá, u testu bočného 

      mostu výchozí polohu na pravém boku) 

Prob. - proband 

SIAS - spina iliaca anterior superior  

SIPS - spina iliaca posterior superior 

Tab. - tabulka 

Trén. - trénink 

Tzv. - takzvaný 

USK - Univerzitní sportovní klub  
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Příloha číslo 2 - Obrázky: 

  
Obr. č. 1 Extenční test - porucha stabilizace  (21) 

 

 

  
Obr. č. 2 Test flexe trupu - porucha stabilizace  (21) 

 

 

  
Obr. č. 3 Test extenze v kyčelním kloubu - porucha stabilizace  (21) 

 

 

  
Obr. č. 4 Test flexe v kyčelním kloubu - porucha stabilizace  (21) 
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Obr. č. 5 Brániční test - vyšetření  (21) 

 

 

  
Obr. č. 6 Test nitrobřišního tlaku - vyšetření  (21) 

 

 

  
Obr. č. 7 Test nitrobřišního tlaku (se zátěží dolních končetin) - provedení (19) 

 

 

  
Obr. č. 8 Test polohy na čtyřech - provedení (27) 
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Obr. č. 9 Test hlubokého dřepu - provedení  (34) 

 

 

  
Obr. č. 10 Test elevace horních končetin - projevy insuficience (19)   

 

 

  
Obr. č. 11 Test flexe krku - projevy insuficience  (19)  

 

 

  
Obr. č. 12 Test bočného mostu - provedení  (46) 
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Obr. č. 13 Vyšetření stability bederní páteře - provedení testu (46) 

 

 

  
Obr. č. 14 Test klopení pánve - projev insuficience (bederní páteř se zvedá nad podložku) (34) 

 

 

 
Obr. č. 15 Test rovnováhy při stoji na jedné dolní končetině  (34) 

 

  
Obr. č. 16 Test rovnováhy při stoji na jedné dolní končetině - provedení (proband č. 1) 
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Obr. č. 17 Test elevace horních končetin vestoje - sled provedení (od levého k pravému obrázku) 

(proband č. 4) 

 

  
Obr. č. 18 Brániční test - provedení  (proband č. 8) 
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Obr. č. 19 Test bočného mostu - provedení s abdukcí svrchní dolní i horní končetiny (proband č. 2) 

 

 
 Obr. č. 20 Test klopení pánve - sled provedení (od horního k dolnímu obrázku) (proband č. 6) 
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Obr. č. 21 Test nitrobřišního tlaku (se zátěží dolních končetin) - sled provedení (od levého k pravému 

obrázku) (proband č. 1) 

 

 

 

 

Příloha číslo 3 - Tabulky s podrobnými výsledky testů probandů - získané body za 

jednotlivé testy od obou hodnotitelů zvlášť. Rozdílné hodnocení dvěma hodnotiteli je 

označeno červeně  

 

 Před 1. trén. Po 1. trén. Před 2. trén. Po 2. trén. 

Název testu / č. hodnotitele I. II. I. II. I. II. I. II. 

Test rovnováhy při stoji na 1 

DK 

P L P L P L P L P L P L P L P L 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Test elevace HKK 1 1 1 1 1 2 1 1 

Brániční test 1 1 1 1 1 2 1 2 

Test bočného mostu P L P L P L P L P L P L P L P L 

2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Test nitrobřišního tlaku 1 2 1 1 2 2 2 2 

Test klopení pánve 1 1 0 1 1 1 0 1 

Tab. č. 32 Získaných body (od obou hodnotitelů zvlášť) před tréninkem a po něm probanda č. 1 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink, I./ II. 

= hodnotitel I/ II, P/L =  pravá/levá strana (u testu rovnováhy značí, že stojnou nohu, u testu bočného 

mostu - výchozí polohu na pravém/levém boku) 
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 Před 1. trén. Po 1. trén. Před 2. trén. Po 2. trén. 

Název testu / č. hodnotitele I. II. I. II. I. II. I. II. 

Test rovnováhy při stoji na 1 

DK 

P L P L P L P L P L P L P L P L 

2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 

Test elevace HKK 1 2 1 1 1 2 1 1 

Brániční test 1 2 0 1 1 1 0 0 

Test bočného mostu P L P L P L P L P L P L P L P L 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Test nitrobřišního tlaku 1 2 1 1 1 1 1 1 

Test klopení pánve 1 1 0 0 1 1 0 1 

Tab. č. 33 Získaných body (od obou hodnotitelů zvlášť) před tréninkem a po něm probanda č. 2 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink, I./ II. 

= hodnotitel I/ II, P/L =  pravá/levá strana (u testu rovnováhy značí, že stojnou nohu, u testu bočného 

mostu - výchozí polohu na pravém/levém boku) 

 

 Před 1. trén. Po 1. trén. Před 2. trén. Po 2. trén. 

Název testu / č. hodnotitele I. II. I. II. I. II. I. II. 

Test rovnováhy při stoji na 1 

DK 

P L P L P L P L P L P L P L P L 

2 2 2 2 0 2 0 2 1 2 1 2 2 2 2 2 

Test elevace HKK 2 2 1 1 2 2 2 2 

Brániční test 1 1 2 1 1 1 1 1 

Test bočného mostu P L P L P L P L P L P L P L P L 

2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

Test nitrobřišního tlaku 1 2 1 2 2 2 2 2 

Test klopení pánve 1 1 0 1 1 1 1 1 

Tab. č. 34 Získaných body (od obou hodnotitelů zvlášť) před tréninkem a po něm probanda č. 3 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink, I./ II. 

= hodnotitel I/ II, P/L =  pravá/levá strana (u testu rovnováhy značí, že stojnou nohu, u testu bočného 

mostu - výchozí polohu na pravém/levém boku) 
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 Před 1. trén. Po 1. trén. Před 2. trén. Po 2. trén. 

Název testu / č. hodnotitele I. II. I. II. I. II. I. II. 

Test rovnováhy při stoji na 1 

DK 

P L P L P L P L P L P L P L P L 

1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Test elevace HKK 2 2 1 1 2 2 2 2 

Brániční test 2 1 1 1 1 1 0 0 

Test bočného mostu P L P L P L P L P L P L P L P L 

2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Test nitrobřišního tlaku 2 2 1 2 2 2 2 2 

Test klopení pánve 2 2 1 1 2 2 2 1 

Tab. č. 35 Získaných body (od obou hodnotitelů zvlášť) před tréninkem a po něm probanda č. 4 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink, I./ II. 

= hodnotitel I/ II, P/L =  pravá/levá strana (u testu rovnováhy značí, že stojnou nohu, u testu bočného 

mostu - výchozí polohu na pravém/levém boku) 

 

 Před 1. trén. Po 1. trén. Před 2. trén. Po 2. trén. 

Název testu / č. hodnotitele I. II. I. II. I. II. I. II. 

Test rovnováhy při stoji na 1 

DK 

P L P L P L P L P L P L P L P L 

2 2 2 2 2 0 2 0 2 1 2 1 2 2 2 2 

Test elevace HKK 1 1 1 1 1 1 0 1 

Brániční test 2 2 2 1 2 2 2 2 

Test bočného mostu P L P L P L P L P L P L P L P L 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Test nitrobřišního tlaku 2 1 1 1 2 2 1 1 

Test klopení pánve 0 1 0 0 0 0 0 0 

Tab. č. 36 Získaných body (od obou hodnotitelů zvlášť) před tréninkem a po něm probanda č. 5 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink, I./ II. 

= hodnotitel I/ II, P/L =  pravá/levá strana (u testu rovnováhy značí, že stojnou nohu, u testu bočného 

mostu - výchozí polohu na pravém/levém boku) 
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 Před 1. trén. Po 1. trén. Před 2. trén. Po 2. trén. 

Název testu / č. hodnotitele I. II. I. II. I. II. I. II. 

Test rovnováhy při stoji na 1 

DK 

P L P L P L P L P L P L P L P L 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Test elevace HKK 2 2 2 2 2 2 2 1 

Brániční test 2 2 2 2 2 2 2 2 

Test bočného mostu P L P L P L P L P L P L P L P L 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Test nitrobřišního tlaku 2 2 1 1 2 2 1 1 

Test klopení pánve 1 1 1 1 2 2 1 2 

Tab. č. 37 Získaných body (od obou hodnotitelů zvlášť) před tréninkem a po něm probanda č. 6 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink, I./ II. 

= hodnotitel I/ II, P/L =  pravá/levá strana (u testu rovnováhy značí, že stojnou nohu, u testu bočného 

mostu - výchozí polohu na pravém/levém boku) 

 

 Před 1. trén. Po 1. trén. Před 2. trén. Po 2. trén. 

Název testu / č. hodnotitele I. II. I. II. I. II. I. II. 

Test rovnováhy při stoji na 1 

DK 

P L P L P L P L P L P L P L P L 

2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Test elevace HKK 2 2 1 1 2 2 1 1 

Brániční test 2 2 1 2 2  2 2 2 

Test bočného mostu P L P L P L P L P L P L P L P L 

2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Test nitrobřišního tlaku 1 1 1 1 1 1 1 1 

Test klopení pánve 1 1 0 1 1 1 1 1 

Tab. č. 38 Získaných body (od obou hodnotitelů zvlášť) před tréninkem a po něm probanda č. 7 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink, I./ II. 

= hodnotitel I/ II, P/L =  pravá/levá strana (u testu rovnováhy značí, že stojnou nohu, u testu bočného 

mostu - výchozí polohu na pravém/levém boku) 
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 Před 1. trén. Po 1. trén. Před 2. trén. Po 2. trén. 

Název testu / č. hodnotitele I. II. I. II. I. II. I. II. 

Test rovnováhy při stoji na 1 

DK 

P L P L P L P L P L P L P L P L 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Test elevace HKK 0 1 1 1 0 1 1 1 

Brániční test 2 2 2 2 2 2 2 2 

Test bočného mostu P L P L P L P L P L P L P L P L 

1 1 2 2 0 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

Test nitrobřišního tlaku 2 2 2 1 2 2 2 2 

Test klopení pánve 1 1 0 1 1 1 1 2 

Tab. č. 39 Získaných body (od obou hodnotitelů zvlášť) před tréninkem a po něm probanda č. 8 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink, I./ II. 

= hodnotitel I/ II, P/L =  pravá/levá strana (u testu rovnováhy značí, že stojnou nohu, u testu bočného 

mostu - výchozí polohu na pravém/levém boku) 

 

 Před 1. trén. Po 1. trén. Před 2. trén. Po 2. trén. 

Název testu / č. hodnotitele I. II. I. II. I. II. I. II. 

Test rovnováhy při stoji na 1 

DK 

P L P L P L P L P L P L P L P L 

1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 

Test elevace HKK 2 2 1 1 2 2 1 1 

Brániční test 1 1 1 1 1 1 1 1 

Test bočného mostu P L P L P L P L P L P L P L P L 

1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 

Test nitrobřišního tlaku 1 2 1 1 1 1 1 1 

Test klopení pánve 1 0 0 0 1 1 1 1 

Tab. č. 40 Získaných body (od obou hodnotitelů zvlášť) před tréninkem a po něm probanda č. 9 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink, I./ II. 

= hodnotitel I/ II, P/L =  pravá/levá strana (u testu rovnováhy značí, že stojnou nohu, u testu bočného 

mostu - výchozí polohu na pravém/levém boku) 

 

 



   
XIII 

 Před 1. trén. Po 1. trén. Před 2. trén. Po 2. trén. 

Název testu / č. hodnotitele I. II. I. II. I. II. I. II. 

Test rovnováhy při stoji na 1 

DK 

P L P L P L P L P L P L P L P L 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 

Test elevace HKK 1 1 1 1 2 2 2 2 

Brániční test 2 2 2 2 2 2 2 2 

Test bočného mostu P L P L P L P L P L P L P L P L 

1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Test nitrobřišního tlaku 1 2 1 1 2 2 1 1 

Test klopení pánve 1 1 1 1 1 2 1 1 

Tab. č. 41 Získaných body (od obou hodnotitelů zvlášť) před tréninkem a po něm probanda č. 10 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink, I./ II. 

= hodnotitel I/ II, P/L =  pravá/levá strana (u testu rovnováhy značí, že stojnou nohu, u testu bočného 

mostu - výchozí polohu na pravém/levém boku) 

 

 Před 1. trén. Po 1. trén. Před 2. trén. Po 2. trén. 

Název testu / č. hodnotitele I. II. I. II. I. II. I. II. 

Test rovnováhy při stoji na 1 

DK 

P L P L P L P L P L P L P L P L 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Test elevace HKK 2 1 1 0 2 2 2 2 

Brániční test 1 1 1 1 2 2 2 2 

Test bočného mostu P L P L P L P L P L P L P L P L 

2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

Test nitrobřišního tlaku 1 2 1 1 2 2 1 1 

Test klopení pánve 1 1 0 0 1 1 0 0 

Tab. č. 42 Získaných body (od obou hodnotitelů zvlášť) před tréninkem a po něm probanda č. 11 

(DK - dolní končetina, HKK - horní končetiny, 1. trén. = posilovací trénink, 2. trén. = herní trénink, I./ II. 

= hodnotitel I/ II, P/L =  pravá/levá strana (u testu rovnováhy značí, že stojnou nohu, u testu bočného 

mostu - výchozí polohu na pravém/levém boku) 
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Příloha číslo 4  - Formulář pro zaznamenání výsledků testů probanda: 

Výsledky testů 
Jméno a příjmení probanda:……………………………………… 

Ročník:……………, výška:……….cm, váha:………kg 

Číslo:………………., post:………………….. 

Jméno a příjmení vyšetřujícího:………………………… 

Datum: ………………….. 

Název testu / počet 

bodů 

2 body 1 bod 0 bodů Před 1. 
trén. 

Po 1. 
trén. 

Před 2. 
trén. 

Po 2. 
trén. 

Poznámky 

Test rovnováhy při 

stoji na 1 dolní 

končetině (Liebenson 

a Oslance) 

udrží rovnováhu po dobu 10 vteřin a 

více 

udrží rovnováhu po dobu 5-9 

vteřin 

udrží rovnováhu po dobu kratší 

5 vteřin 

P L P L P L P L  

Test elevace horních 

končetin dle Koláře 

celkový postoj se během pohybu paží 

nemění - hrudník je stále ve 

výdechovém postavení 

při pohybu paží se hrudník 

mírně zvedá 

při pohybu paží se hrudník 

výrazně zvedá a může docházet 

k anteverzi pánve a zvýšení 

bederní lordózy 

     

Brániční test dle 

Koláře 

 

v kaudálním postavení hrudníku proti 

naší palpaci rozšiřuje dolní část 

hrudníku laterálně 

aktivuje svaly proti našemu 

odporu pouze malou silou, a / 

nebo krátce (míň jak 5 vteřin) 

a/nebo asymetricky, a/nebo 

dochází k flexi v hrudní 

oblasti, a/nebo neudržení 

kaudální postavení žeber 

nedokáže aktivovat svaly proti 

našemu odporu 

     

Test bočného mostu 

 

trup je ve vzporu v jedné rovině 

s dolními končetinami, páteř i pánev 

jsou v neutrální pozici 

neudrží ve vzporu neutrální 

pozici páteře a pánve / pánev 

mírně klesne k podložce, páteř 

není v rovině s dolními 

končetinami 

nezvládne provést vzpor / 

neudrží ve vzporu neutrální 

pozici páteře a pánve + pánev 

klesá k podložce, páteř není 

v rovině s dolními končetinami 

P L P L P L P L  

Test nitrobřišního 

tlaku (se zátěží 

dolních končetin) 

 

po odstranění naší opory udrží sám 5 

vteřin dolní končetiny ve stejné pozici, 

hrudník v kaudálním postavení, pouze 

dolní část se rozšíří laterálně 

neudrží hrudník v kaudálním 

postavení, hrudník se trochu 

pohne kraniálním směrem  

 

hrudník se dostává do 

nádechového postavení, výrazná 

hyperextenze v Th/L přechodu 

+ nad úrovní tříselného vazu se 

může objevit konkávní 

vyklenutí břišní stěny + migrace 

pupku kraniálně 

     

Test klopení pánve 

(Liebenson a Oslance) 

 

1. fáze - naklopením pánve vzad 

vyrovná páteř, 2. fáze - a udrží to tak i 

při sunutí dolních končetin do natažení, 

3. fáze - i při elevaci dolních končetin 

nad podložku na 2 až 3 vteřiny (bederní 

páteř je celou dobu vyrovnaná) 

zvládne jen 1. a 2. fázi, při fázi 

tři nesvede elevovat končetiny 

nad podložku, nebo při elevaci 

dolních končetin neudrží 

bederní páteř ve stejném 

postavení 

nezvládne žádnou fázi, nebo 

zvládne pouze fázi 1. 

     

Tab. č. 43 Tabulka pro zaznamenání výsledků testů probanda
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Příloha číslo 7  - Vzor informovaného souhlasu: 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 
V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 

Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 

k vyšetření. Dále Vás žádám o souhlas k uveřejněním výsledků v rámci diplomové 

práce na FTVS UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena.  

 

Název diplomové práce: 

Bezprostřední vliv fyzické aktivity na posturu 

 

Popis projektu: 

Podstatou diplomové práce je testování probandů v různých fázích tréninkové přípravy 

vždy před fyzickou aktivitou (tréninkem) a po ní. Toto testování bude probíhat pomocí 

vybraných testů sestavených pro účely diplomové práce. Nebudou použity žádné 

invazivní techniky.  

 

Dnešního dne jsem byl studentem navazujícího magisterského studia fyzioterapie 

poučen o plánovaném vyšetření. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním 

podpisem potvrzuji, že student fyzioterapie, který mi poskytl poučení, mi osobně 

vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měl jsem 

možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím 

s provedením vyšetření a s uveřejněním výsledků v rámci studie. 

 

Datum: 31.1.2011 

 

Osoba, která provedla poučení: Bc. Michaela Mudruňková 

 

Podpis osoby, která provedla poučení: ……………………………… 

 

Jméno probanda:……………………………… 

 

Vlastnoruční podpis probanda (nebo jeho zákonného zástupce): ……………………… 
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