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1. SOUHRN 
 

Bakalářská práce se věnuje problematice funkčních poruch nohou a jejich 

vztahu ke stabilitě pohybového systému. Součástí práce jsou teoretické 

podklady týkající se vlastní nohy a  stability systému.   

Je zde popsán a analyzován experiment s 5 probandy. Byla zkoumána 

souvislost mezi stupněm dysfunkce nohy a zhoršenou stabilitou systému. 

Dále byla analyzována souvislost mezi stupněm zlepšení funkčních 

schopností nohy a stupněm zlepšení stability systému. Na počátku 

experimentu byly zhodnoceny funkční schopnosti nohy pomocí orientačních 

testů, stabilita systému byla měřena na stabilometrické plošině Balance 

Master® System. Po 4týdenní terapii, kdy byla ovlivňována funkce nohy, byli 

probandi znovu vyšetřeni a změřeni stejnými testy. 

Při analýze výsledků nebyla zjištěna souvislost mezi stupněm dysfunkce nohy 

a zhoršenou stabilitou systému. Stupeň zlepšení funkce nohy částečně 

koreloval se stupněm zlepšení stability systému při zkoušce stoje na jedné 

noze vyšetřené na plošině Balance Master® System. Vzhledem k tomu, že 

bylo pracováno s malým výzkumným souborem, nebylo pracováno 

s kontrolním souborem  a měření nemohla být z časových důvodů opakována, 

nelze výsledky práce považovat za statisticky významné.  
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2. ÚVOD  

 

Noha tvoří kontaktní orgán s terénem, po kterém se pohybujeme.  

„Chápe terén“ (31). Tvoří klíčovou oblast pohybové soustavy s neobyčejně 

bohatou aferencí (18). Má několik základních funkcí. Představuje svou 

anatomií a kineziologií zásadní význam při stoji a chůzi, jakožto základním 

pohybovém stereotypu, je důležitým proprioreceptorem a exteroreceptorem, 

který se podílí na udržování rovnováhy a vzpřímeného stoje.   

Funkční poruchy nohou se dnes vyskytují mnohem častěji a to hlavně 

z důvodu vyřazení přirozených podnětů k vývoji chodidla-změny terénu, po 

kterém se pohybujeme, nošením (nevhodné) obuvi. Další z příčin je statické 

přetěžování dlouhým stáním či svalová slabost podmíněná předchozí 

poruchou ontogenetického vývoje. Déle trvající změna funkce nohy 

podmiňuje strukturální změny nohy, ale také postavení ve vyšších etážích. 

Přetěžování vede ke vzniku svalových dysbalancí a fixací změněných 

pohybových stereotypů v CNS (33). 

Noha je jednou ze „vstupních bran“ do pohybového systému, hraje velký 

význam při vzniku  funkčních poruch celého pohybového systému. 

Ovlivněním exteroreceptorů a interoreceptorů nohy můžeme proto 

předpokládat ovlivnění vyšších etáží pohybového systému.  
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3. CÍL  

 

Cílem bakalářské práce je předložit přehled diagnostiky a fyzioterapeutických 

možností ovlivnění funkčních poruch nohy a poukázat na souvislost mezi 

funkčními nedostatky nohy a stabilitou systému, potažmo i ovlivnění 

posturální stability  prostřednictvím změny funkce nohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 - 6 - 

 

 

4. HYPOTÉZA 
 

 Na udržování stability vzpřímeného stoji má nesporný vliv aference z plosky 

nohy. Nošení (nevhodné) obuvi, která nerespektuje tvar nohy a minimalizuje 

senzorické vstupy, přispívá ke snížení citlivosti receptorů plosky nohy 

a následně k porušení funkce nohy. Lze předpokládat, že dysfunkce nohy, 

potažmo i nekvalitní aference, bude mít za následek nekvalitní eferentní 

výstup, jenž se projeví mj. na udržování stability stoje. Totéž platí i naopak. 

 

Dílčí hypotézy: 

 

 Úvodní vyšetření pomocí orientačních testů pravděpodobně prokáže 

nedostatky ve funkčních schopnostech nohy vyšetřovaných osob. 

 Stupeň dysfunkce nohy bude korelovat se zhoršenými stabilizačními 

schopnosti vyšetřenými na plošině Balance Master® System. 

 Funkce nohy se zlepší po 4týdenním terapeutickém ovlivňování, které 

bude probíhat frekvencí 3x týdně. 

 Ovlivnění izolované oblasti jako je noha může mít ve výsledku vliv na 

stabilizační funkce pohybového systému. 
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5. TEORETICKÉ PODKLADY 

5.1  KINEZIOLOGIE NOHY 
 

Noha jako anatomický termín označuje část dolní končetiny distálně od 

hlezenního kloubu. Liniemi Chopartova a Lisfrankova kloubu je noha 

rozdělena na 3 funkční oddíly zánoží  (calcaneus, talus), středonoží             

(os naviculare, os cubouideum, 3 ossa cuneiformia) a přednoží (5 metatarzů, 

14 falang)  (33). Viz. obr. č. 1. 

Při jednodušším dělení je noha rozdělena linií Chopartova kloubu jen na 

přednoží (přední tarsus, metatarsus a falangy) a zánoží.  

Funkční jednotku kloubů tvoří z kineziologického hlediska Chopartův kloub 

(articulatio tarsi transversa). Jedná se o kloubní linii tvořící napříč položené 

písmeno S, které prochází štěrbinou talocalcaneonaviculární v tibiální části 

a štěrbinou skloubení mezi calcaneem a os cubouidea (3). Pohyb 

v Chopartově kloubu lze popsat jako kombinaci pohybů kolem osy šikmé 

a podélné. Kolem osy podélné se jedná o supinaci a pronaci přednoží 

a středonoží, pohyby ve frontální rovině. Kolem šikmé osy probíhají pohyby 

sdružené dorzální flexe se současnou abdukcí nebo plantární flexe se 

současnou addukcí (33). Chopartův kloub je důležitý z hlediska pružnosti 

chodidla a chirurgických zákroků (3). Další funkční jednotku představuje 

Lisfrankův kloub, který je tvořen tarzometatarsálním a intermetatarsálním 

skloubením. Lisfrankův kloub je zapojen do pérovacích pohybů nohy, které 

jsou nezbytné pro dynamickou funkci nohy. 

 

      
                                                                         Obr. č. 1 - Dorzální řez klouby nohy (33) 
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5.1.1 Terminologie pohybů v kloubech nohy  

 

Terminologie pohybů v kloubech nohy je nejednotná. Hlavně co se týče 

pojmů supinace, pronace a inverze, everze. Někteří autoři (Kapandji, Čihák) 

považují pronaci a supinaci za jednoduché pohyby ve frontální rovině kolem 

podélné osy chodidla, která prochází II. phalangem. Everze a inverze podle 

těchto autorů jsou sdruženými pohyby abdukce, dorzální flexe a pronace 

(resp. addukce, plantární flexe a supinace). 
Jiní autoři (Magee, Lipscomb, Ibrahim, Reynolds,..) popisují tyto pohyby 

opačně – tzn. supinace a pronace představují sdružené pohyby a everze  

a inverze jsou jednoduchými pohyby v frontální rovině kolem dlouhé osy 

chodidla. 

Flexe a extenze – jedná se o pohyby v sagitální rovině. Zde je určitý rozkol 

v pojmu extenze (resp. flexe), který normálně představuje prodloužení 

(resp.zkrácení) určité části , ale zde došlo k zavedení pojmu extenze pro 

zkrácení nohy (dorzální flexe). Pro jasnější charakteristiku těchto pohybů se 

užívají pojmy dorzální a plantární flexe. 

Abdukce a addukce jsou obecně označovány pohyby ve frontální rovině. 

Často používané pojmy v oblasti nohy jsou pak varozita, což je addukční 

postavení distálního segmentu vůči proximálnímu, valgozita vyjadřuje 

abdukční postavení. Taky zde je terminologie ne úplně jasná. Abdukce 

a addukce nohy a jejich částí probíhají totiž v transverzální rovině. Valgozita 

či varozita paty sice označují postavení paty ve frontální rovině, ale addukce 

nebo abdukce vyjadřují pohyby v transverzální rovině. Abdukce a addukce 

se popisuje vzhledem k dlouhé ose nohy, která prochází II. metatarzem. 

V rozporu s tímto pravidlem je charakterizování dg. hallux valgus, kdy se 

postavení  proximální falangy I. metatarzu popisuje vzhledem k mediální 

rovině těla.Tuto nejednotnost v terminologii pohybů kloubů nohy musíme 

brát na vědomí při studiu prací jednotlivých autorů (33). 

Z kineziologického hlediska je nutné si uvědomit, že pohyby v kloubech nohy 

probíhají převážně v uzavřených řetězcích (typický příklad je opěrná 

končetina v krokovém cyklu), kdy není možné provést izolovaný pohyb 

v jednom kloubu, ale vždy se jedná o pohyb ve více kloubech. V otevřeném 
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kinematickém řetězci lze naopak provádět izolované pohyby v jednotlivých 

kloubech. 

 

5.1.2 Svaly nohy 

 

Svaly nohy můžeme rozdělit na svaly hřbetu nohy, které jsou funkčně 

extenzory (inervace z n. fibularis profundus, kořenová inervace L4-S1) 

a svaly na plantě, které dále dělíme na svaly hypotenaru, svaly thenaru a svaly 

střední skupiny. Pro funkci nohy jsou neméně důležité svaly bérce (3).  

 

Svaly přímo podílející se na tvaru a funkci nohy: 

M. tibialis posterior, šlacha m. tibialis anterior, m. fibularis longus et brevis, 

flexor hallucis longus, Achillova šlacha. Viz.obr. č. 2. 

Další svaly ovlivňující funkci nohy: m. abductor hallucis, m. flexor hallucis 

brevis, mm. lumbricales, m. flexor digitorium brevis, mm. interossei dorsales, 

m. quadratus plantae, m. opponens digiti minimi, m. adductor hallucis, 

m. abductor digiti minimi, m. flexor digiti minimi brevis, mm. lantares, 

m. flexor  digitorium longus, mm. interossei.                                                       

 
 

Obr. č. 2 -  Svaly bérce-pohled zepředu (3) 
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5.1.3 Klenby nohy 

 

Klasický model nohy vychází z pojetí klenby a klenutí. Brügger popisuje 

klenbu, resp. klenutí nohy následovně: klenba je považována za pevné 

a strnulé vzájemné postavení kostěných struktur. Klenutí je dynamická forma 

postavení těchto struktur. Z funkčního hlediska je podstatné především 

klenutí nohy.  Pro podélnou klenbu rozlišujeme dvojí klenutí: mediální 

klenutí , kterým je udržován vnitřní (mediální) oblouk. Vrcholem mediálního 

klenutí je os naviculare, dále jej tvoří 1. metatarz a os calcaneus. Zvednutí 

talu pomáhá sustentaculum talii (výběžek z vnitřního boku kalkaneu 

podpírající talus). Funkčnost a vzájemné postavení segmentů udržuje m. 

flexor hallucis longus a m. tibialis posterior. Mediální klenutí nohy dle 

Brüggera viz obr. č. 3. 

 
                                                                                                                                                        

 

Laterální klenutí podélné klenby je plošné a je funkčně udržované                

m. peroneus longus a brevis a m. abductor digiti minimi. Viz obr. č. 4. 

 

 

 
                                               
 

 

Obr.č.3 - Mediální klenutí podélné klenby dle Brüggera (2) 

Obr. č. 4 - Laterální klenutí podélné klenby dle Brüggera (2) 
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Pro příčnou klenbu rozlišujeme trojí klenutí: 

Přední klenutí má vrchol v oblasti 2. MT a funkčně je podporováno 

m. hallucis longus. Viz obr. č. 5.  

  

 

Střední klenutí s vrcholem na os cuneiformia je funkčně tvořeno m. peroneus 

longus. Viz. obr. č. 6 

 

 

Zadní klenutí má vrchol na os naviculare a funkčně je tvořeno m. tibialis 

posterior, viz obr. č. 7. 

  
                                                                                                                  

Tento model klenby a klenutí demonstruje schopnost nohy odolávat měnícím 

se dynamickým i statickým změnám během chůze a schopnost kontroly 

polohy těžiště při stoji. Funkčnost klenby závisí na konfiguraci kostí a kloubů 

nohy, na ligamentózním aparátu a na napětí svalů. Kvalita činnosti všech 

složek závisí na funkci CNS (33). Role koordinovaného tahu svalů je 

nejdůležitější v období ontogeneze, protože se vytváří nožní klenba  

formativním vlivem fázických svalů. Vývoj posturální funkce svalů, které 

zajišťují držení nožní klenby, je dokončen ve věku 4 let (15). Po ukončení 

vývoje nohy význam svalové aktivity nohy pro udržení klenby částečně klesá, 

protože se zvyšuje tuhost spojení, klesá pohyblivost v kloubech nohy.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 Obr. č.5 - Přední klenutí nohy dle Brüggera  (2) 

 Obr. č.6 -  Střední klenutí nohy dle Brüggera (2) 

Obr. č.7 -  Zadní klenutí nohy dle Brüggera (2) 
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5.2  VÝVOJ NOHY 
 

„Vedle nesrovnatelného kortikálního vývoje a jedinečného vokálního ústrojí 

doplňuje stavba dolní končetiny a nohy triádu, která anatomicky odlišuje 

člověka od ostatních živočichů“ (5). 

Stavba nohy prodělala vývoj během evoluce, podstoupila jedinečnou 

modifikaci. Změnila svůj tvar z „opičí nohy“ k současnému tvaru 

podmíněnému vzpřímeným stojem a habituálně bipedální lokomocí. Pouze 

pro lidskou nohu je typické klenutí nohy. Dalším znakem lidské nohy je ztráta 

mobility palce na úkor dokonalého přenosu tělesné hmotnosti. Klenba  a silný 

ligamentózní aparát nohy umožňuje  rozdělení zátěže rovnoměrně na 

jednotlivé paprsky nohy.  

Základy dolní končetiny se u embrya objevují ve čtvrtém týdnu 

intrauterinního vývoje. Hlavní růst do délky převažuje nad růstem do šířky a 

 růst se děje proximodistálním směrem, tzn. že stehno se objeví dříve než 

bérec. Noha se objevuje ve čtyřech a půl týdnech, následuje vývoj skeletu 

v chrupavčité formě a vývoj svalových základů. O pár dní později jsou patrné 

i jednotlivé prsty. Nervová inervace nohy se opožďuje za vývojem svalového 

a kosterního aparátu. Bez nervových vláken se vyvíjí skelet a šlachy, svalová 

vlákna však zůstávají na úrovni myotub, a nedostanou-li inervaci na daném 

místě v daném čase, zaniknou (5). 

Postavení jednotlivých segmentů dolní končetiny prodělává charakteristický 

vývoj.  Během 7. týdne embryonálního vývoje jsou nohy téměř v sagitálním 

postavení v poloze, která je označována jako „prosebná poloha“. Vývoj  

hlezna není v tomto období ještě dokončen, noha pokračuje v linii bérce 

v postavení odpovídající ekvinozitě (5). Toto postavení je až do 7. měsíce 

intrauterinního vývoje, kdy dojde k dorzální flexi v hlezenním kloubu 

a změně postavení nohy, tím se mění i vzájemné postavení kalkaneu a talu. 

Chrupavčité základy kostí nohy jsou uspořádány v podobě jako u nohy 

dospělé na konci embryonálního vývoje.  

Chodidlo novorozence je prakticky nefunkční. Svou funkci získává noha až 

během vertikalizace, během které prodělává „dynamický vývoj“, kdy dochází 

k zatížení nohy a zařazení do „ funkčních smyček“ globálních pohybových 

vzorů a následnému ovlivnění anatomických struktur.   
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V novorozeneckém období podélná osa kalkaneu odstupuje v závislosti na 

podélné ose talu laterálně a pata má vysoké postavení (16). Pozice kalkaneu 

pod talem souvisí s vývojem posturální  funkce krátkých svalů nohy a bérce 

(m. tibialis ant. et posterior, mm. peronei). Pozice je tedy změněna svalovou 

funkcí. Ještě po dosažení samostatné chůze má dítě valgózní postavení nohy. 

Názory na dokončení vývoje posturálních svalů nohy, a tím i dokončení 

držení klenby, se rozcházejí. Kolář uvádí, že svalový program pro držení 

klenby je ukončen teprve ve 4 letech (15,16). Tošnerová uvádí, že svalová 

diferenciace svalů nohy, a tím i držení klenby je ukončeno již ve 3. roku 

života (27). Dokončený vývoj držení klenby souvisí se schopností stabilního 

stoje na jedné noze. Schopnost stoje na jedné noze po dobu 10s je až u dětí 

v 6. roce života (27).  

Vývoj svalů zajišťujících držení klenby je závislý na zralosti CNS. Proto u 

dětí s CP (centrální paréza) zůstává noha na nižším vývojovém stupni, kdy 

nedojde k sestoupení kalkaneu pod talus, které je zajištěno optimálním tahem 

svalů.  

V průběhu 4. trimenonu se dítě dostává do vertikály a mění se pro něj 

posturální situace. Z jedince apedálního se mění v jedince bipedálního. 

Centrum hmoty se posunuje do posturálně vyšší situace a polygon kontaktu 

těla znázorněný projekčně na podložku se stále zmenšuje (27).             

Dochází k posturálnímu zrání jedince, který se dostává do vzpřímeného stoje. 

Chodidla se dostávají do kontaktu s podložkou, kdy pro tento vývoj hraje 

důležitou roli senzomotorika, CNS na všech úrovních, vestibulární aparát, 

optokinetika i hlavové klouby jako periferní orgán rovnováhy. Vše je 

v závislosti na vrozených programech a pohybových vzorcích. 

Další rozdíl mezi nohou dítěte a nohou dospělého je v kvalita tkání, větší 

laxicita a větší podíl vody. Svalové napětí v dětském věku souvisí více 

s celkovým svalovým tonem, větší akomodací k fyziologickým, ale i 

patologickým změnám. Vazy nohy se zpevňují od dětství postupnou 

vertikalizací–zatěžováním. Při rychlém vývoji, kdy je noha nadměrně 

zatěžována nebo při malé svalové aktivitě, může dojít k nedostatečnému  
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zpevnění vazů nohy. U lidí s celkově chabým vazivem je riziko přetížení 

nohy v důsledku vertikálního zatížení. 

Vývoj nohy ovlivňují (pozitivně i negativně) jak ostatní části pohybové 

soustavy (především vlastní končetiny), tak zevní prostředí, a to přímo nebo 

zprostředkovaně–působením obuvi. Právě proto, že si člověk pro chůzi 

vytvořil umělé prostředí (rovné podlahy bez dráždivých podnětů pro plochu 

nohy), je význam správné obuvi nezastupitelný. Ani po ukončení růstu není 

tvar nohy definitivní. 

Zdravá noha je jakoby vrtulovitě podélně stočena a vytváří na vnitřní straně 

podélnou klenbu, která je na zevní hraně minimální, a příčnou klenbu v místě 

kostí zánártních (metatarsů)–především jejich hlaviček. Prsty mají být volně 

pohyblivé a neskrčené, podélná osa palce má být v podélné ose vnitřní hrany 

chodidla. Pata je užší než průměr kotníků, při pohledu zezadu, při plném 

zatížení ve stoje, má stát kolmo na podložku, v pokračování podélné osy 

bérce. V horní části je pata užší než nad podložkou, prsty a chodidlo bez 

otlaků (26). Dětská noha má vytvořen v místě podélné klenby tukový polštář, 

který ji zcela vyplňuje a vyvolává dojem ploché nohy. Později mizí. Proto až 

do věku dvou až tří let nelze mluvit o ploché noze pouze na základě tohoto 

fyziologického stavu. Mluvíme o ní pouze tehdy, když je patní kost ve výše 

popsaném stoji uchýlena od osy bérce (ve smyslu zevně otevřeného úhlu) 

nebo je-li chodidlo vyloženě prohnuto jako kolébka. Pak myslíme na 

vrozenou vadu. 
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5.3  FUNKCE NOHY 
 
Celá DK tvoří jednotku funkční i  anatomickou. Funkční stav jedné části 

ovlivňuje postavení i funkci ostatních částí celé pohybové soustavy. Jakákoli 

změna v oblasti kyčelního a  kolenního kloubu se projeví v oblasti chodidla 

a naopak. Noha je součástí komplexu vztahu periferie a CNS a naopak. 

Velká část pohybů dolních končetin má převážně reflexní povahu. Týká se to 

stoje, chůze, vstávání, udržování rovnováhy. Při těchto pohybech je vždy 

významná role chodidla. Všechny svaly distálně od kolene jsou zodpovědné 

za jeho postavení (37). 

Noha se bezprostředně podílí na většině pohybových aktivit, zprostředkovává 

kontakt těla s terénem, po kterém se pohybujeme. 

Noha má několik hlavních funkcí: udržuje správnou polohu těla vůči třem 

hlavním osám v prostoru,  je naší opěrnou bází–umožňuje stabilní stoj 

a lokomoci. Další důležitou funkcí  je tlumení mechanických nárazů, které 

vznikají při lokomoci a přenáší se kloubním řetězcem DKK na vyšší 

segmenty, kde jsou tyto nárazy dále tlumeny páteří (35). Noha je významným 

exteroreceptorem a proprioreceptorem, který podává CNS informace 

o okolním prostředí, čímž se významně podílí společně se zrakem 

a statokinetickým ústrojím na udržování rovnováhy a stabilního stoje. Na 

exterorecepci a propriocepci nohy, které působí jako „displey“, je závislý 

projev motorické funkce.  

Pro funkci nohy je nezanedbatelná úloha klenby nohy, resp. klenutí, které 

umožňuje adaptaci na nerovnost terénu, po kterém chodíme. Funkční 

adaptibilita nohy je tak veliká, že může dokonce nahradit úchopovou funkci 

ruky, což je patrné u lidí po amputaci HKK.  

Aby noha mohla své funkce uskutečňovat, musí být dostatečně pevná (kosti 

a vazivo), pohyblivá (svalová koordinace a síla), vnímavá (exterorecepce 

a propriorecepce) a aktivní. Tyto předpoklady se navzájem ovlivňují. 

Například stimulace exteroreceptorů a dobrá pohyblivost malých kloubů 

nohy, na které je závislá propriocepce, stimulují optimální svalový tonus, 

svalovou aktivitu, optimální pohyb i metabolismus (6). 
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5.4  FUNKČNÍ PORUCHY NOHOU A JEJICH ETIOLOGIE 
 

Během evolučního vývoje prodělala lidská noha značné změny, kdy 

z původní funkce šplhání, úchopu a skákání vznikla dnešní funkce a noha se 

stala hlavním orgánem lokomoce. Se změnou funkce nastává také anatomická 

změna struktury.  

Ideální tvar nohy je obtížně definovatelný, často i nápadné deformity 

nepůsobí svým nositelům po celý život obtíže (5). 

Funkční poruchy nohou jsou neobyčejně časté, a to v jedné 

z nevýznamnějších klíčových oblastí (18). Literatura uvádí výskyt poruch 

příčné klenby v rozmezí 60-90 % populace a podélné mezi 40-50 %. Tento 

fakt se může projevit syndromem bolesti (primárním nebo sekundárním), 

změnou mechaniky vedoucí až k ovlivnění pohybových projevů. Fakt, že 

téměř 45 % dospělé populace mívá bolesti v oblasti nohy, dokazuje, že noha 

vyžaduje stejnou pozornost jako jiné funkční útvary (17). 

Moderní civilizace vyřadila přirozené stimuly vývoje chodidla, zejména 

budováním rovných cest, chodníků, rozvojem dopravy, kdy se lokomoce na 

mobilitě podílí minimální mírou, a v neposledním případě také nošením 

obuvi.  

Nošení obuvi je v literatuře označováno jako jedna z hlavních příčin ztráty 

funkce nohy. Bota působí na nohu jako dlaha a to má za následek porušení 

exterorecepce a propriocepce nohy–vzniká tzv. „němá noha“. Porušená 

exterorecepce ovlivňuje svalový tonus a změnu vnímání vnějšího světa 

a orientaci v prostoru, což se následně projeví na pohybu–tzn. na pohybové 

soustavě (6).  

Mezi další příčiny poruchy funkce patří inadekvátní zátěž kladená na 

organismus, ať už ve smyslu přetěžování nebo nedostatečné pohybové 

aktivity. Při nepoměru mezi zatížením nohou a pevností svalů, vazů či 

deformitou kostí dochází k vývoji ploché nohy (příčně, podélně či 

kombinovaně). Následkem zmíněných příčin dochází ke změně schopnosti 

nohy reagovat na impulsy a vnější podněty, a tím také ke změněné funkci 

nohy. Toto přetížení vyvolá dříve či později nociceptivní dráždění. Každý 



   

 - 17 - 

mechanoceptivní nebo nociceptivní podnět je vždy pod řídícím vlivem CNS. I 

když jsou zpočátku tyto podněty subkortikální, mohou podvědomě 

modifikovat pohybový vzor. Ten je změněn, aby nedocházelo k dráždění 

postiženého segmentu.  

Porucha klenby nohy se projeví v odchýlení osy plosky nohy, změně osy 

prstů, čímž dochází k narušení svalové rovnováhy mezi flexory a extenzory 

prstů podílejících se na odrazu při krokovém cyklu. Nezasáhne-li se během 

včasné fáze změněného postavení nohy, dochází k rigidním změnám a 

následnému ovlivnění vyšších etáží pohybové soustavy. Jejich přetěžování 

vede ke vzniku svalových dysbalancí a fixaci změněných pohybových 

stereotypů v CNS (33). Při funkčních poruchách pohybové soustavy se 

zdůrazňuje úloha svalstva řízeného CNS. Ani ty nejodolnější kostěné 

struktury, jako je klenba nožní, nemohou správně fungovat, pokud správně 

nefunguje svalová koordinace řízená CNS. Význam šlach a vazů tkví spíše 

v jejich receptorech, než v jejich pevnosti (19, 33). 

Vznik funkčních poruch souvisí se způsobem zatěžování chodidla vyššími 

etážemi pohybového systému. Je-li zatížena mediální strana nohy, klesá 

podélná klenba (nebo se nevytvoří). Příčina mediálního zatížení je často 

v hypertonu adduktorů kyčle s následným přetížením mediálních struktur 

kolenního kloubu. Při terapii musíme hledat příčinu, která takto podmiňuje 

zatížení nohy. Je-li tato příčina v nepoměru svalového napětí např. v kyčli, 

nevyřešíme tento problém při zásahu na chodidle (6). Při terapii musíme mít 

vždy na paměti funkční vztahy celé pohybové soustavy a nepohlížet na 

problém lokálně. Často existují dědičné predispozice pro vznik dysfunkčního 

chodidla. Rovněž celková onemocnění jako infekce, poliomyelitida, nervové 

choroby, poruchy cévní (varixy), změny hormonální a metabolické 

(osteoporóza), zánětlivé choroby (revmatismus), avitamitózy (nedostatek 

vitamínu D) a další vedou k jejímu rozvoji. V neposlední řadě je to nadváha a 

následky úrazu (17). Stav a následně i funkci nohy ovlivňují také vnitřní 

faktory-stav tkání, periostu, DKK, páteře a nakonec i celého organismu. 

V souvislosti s etiologií funkčních poruch nohou je třeba uvést funkční 

svalový řetězec, kdy osa chodidlo–fibula a biceps femoris bývá v nejužším 

vztahu jednak přes m. gluteus maximus a rectus abdominis k předsunutému 

držení  a/nebo přes pánevní dno k hlubokému stabilizačnímu systému.  Lewit 
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uvádí, že při zásahu na chodidle, jako nejdistálnějším článku řetězce, lze 

ovlivnit všechny řetězce, jichž se chodidlo účastní (18). 

 

Hlavní deformity nohy 

 

Pes planus, pes transversoplanus – jde o pokleslou nožní klenbu (podélná, 

příčná). Plochonoží je v literatuře děleno nejčastěji do 3, ale i více stupňů 

podle různých typických vlastností. Rozlišuje se dospělá získaná plochá noha 

a dětská, pro určitá specifika v dětském věku. 

Pes excavatus – abnormálně klenutá podélná nožní klenba, často 

v kombinaci s dysfunkční příčnou klenbou a se silnými flexory prstů. 

Pes calcaneus – vzniká dysfunkcí m. triceps surae, váha je na calcaneu 

a klenba je prohloubená. 

Pes equinus – vzniká při dysfunkci m. tibialis anterior a extenzoru prstů, 

váha spočívá na přednoží 

Pes varus – vzniká při dysfunkci mm. peronei, noha se stáčí díky převaze m. 

tibialis ant. et post. dovnitř 

Pes vagus – vzniká při dysfunkci m. tibialis posterior nebo krátkých svalů 

nohy, noha se stáčí zevně díky převaze m. peroneus longus. 

Kombinací těchto základních typů deformit vznikají další typy- např. pes 

planovalgus apod. 

Velmi časté jsou i deformity prstců jako hallux valgus, hallux rigidus (ztuhlý 

palec), bolestivé bursitidy, kladívkovité prstce (flexční postavení nejčastěji    

II. prstce s otlakem na hřbetu a zkrácení šlach), nadřazený prstec         

(nejčastěji malík), otlaky na plosce nohy s prominencí hlaviček MTT 

a subluxací v kloubech MTPh, "kuří oka", vystupující hrany v oblasti 

Chopartova kloubu (35). 
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5.5  VYŠETŘENÍ NOHY 
 

5.5.1 Anamnéza 

 

Anamnéza nesmí být zaměřena pouze na samotnou nohu, ale musí brát 

v úvahu celkový zdravotní stav pacienta, protože lokální nález může být jen 

časným příznakem celkového onemocnění. 

Pacient většinou přichází s bolestí. Podstatné je, kdy se  bolest projevuje, zda 

je vázána na určitou činnost nebo specifickou zátěž v podobě (nevhodné) 

obuvi apod. 

Každá oblast nohy má specifickou problematiku a  při cílených dotazech je 

potřeba vycházet z anatomie bolestivé oblasti, možných 

patologickoanatomických změn i normální a patologické kineziologie 

příslušného segmentu nohy. Součástí by měla být pracovní a sportovní 

anamnéza, která nám napoví o charakteru zátěže kladené na nohu. 

 

 

5.5.2 Klinické vyšetření 

 

Vyšetřujeme vždy obě nohy k porovnání nálezů. Součástí vyšetření by mělo 

být zhodnocení postavení proximálních segmentů, rozsahy pohyblivosti 

v hlavních kloubech-hlezenní, kolenní i kyčelní, držení dalších kraniálních 

segmentů pohybového systému. 

Goniometrickým vyšetřením zjistíme pohyblivost jednotlivých segmentů 

nohy. Také je nutné zhodnotit vzájemné postavení přednoží, zánoží 

a vertikály při zatížení. To umožní lépe rozlišit strukturální a funkční změny, 

primární poruchu a kompenzační postavení (33). 

Součástí vyšetření je  palpace tonu svalů a zjištění případných spoušťových 

bodů, omezení pohyblivosti v jednotlivých kloubech, kloubní blokády, 

některé funkční zkoušky včetně vyšetření chůze. Pro hodnocení svalové síly 

používáme svalový test dle Jandy. Anticipace šlachového přenosu vyžaduje 

sílu dle Jandova svalového testu alespoň 4 u přenášeného svalu. Svalová síla 
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stupně 4 odpovídá přibližně 75 % síly normálního svalu, sval provede pohyb 

v celém rozsahu a dokáže překonat středně velký vnější odpor (9). Svalové 

dysbalance vedou k rozvoji deformit hlavně během vývoje nohy. 

U statických deformit nohou zkoušíme vyvolat vystřelující bolesti přednoží 

příčnou kompresí v úrovni hlaviček metatarzů. Přední metatarzalgie může 

svědčit o relativním poklesu centrálních metatarzů při rozšíření přednoží 

a elevaci marginálních metatarzů, ekvinozitou nohy či vysokou podélnou 

klenbou při pes cavus.  

Pozornost je třeba věnovat i druhu a vzhledu obuvi, sešlapání podrážky 

a podpatku, stejně jako deformaci svršku boty (5). 

Exaktní průběžné hodnocení plosky kromě vysloveně anatomických 

ukazatelů sleduje i funkční stav a známky reakce na zatížení. Mezi ně patří 

na prvním místě stav pokožky–její kvalita, tvar, elasticita, možný vznik 

zrohovatělé tkáně, teplota, posunlivost proti dalším vrstvám (17). Toto 

vyšetření může odhalit kvalitu a lokalizaci maladaptačních procesů, které 

upozorňují na vznikající poruchu funkce. 

Při vyšetření stojí pacient mírně rozkročen, s DKK obnaženými minimálně 

nad kolena. Zaznamenáváme deformity nohy, kloubní pohyblivost, pevnost 

vazů, trofiku svalů lýtka, bérce i vlastní nohy, konfiguraci Achillovy šlachy, 

valgózní či varózní postavení paty, šířku přednoží, postavení prstců. Pro 

funkci nohy je důležité napětí svalů bérce, kdy pro podélnou klenbu má 

největší význam m. tibialis anterior. Aktivita m. peroneus longus se 

významnou měrou podílí na tvarování příčné klenby nohy. Podélné 

plochonoží lze vyšetřit vsunutím prstu z mediální strany pod klenbu na obou 

stranách. Na straně plošší klenby narážíme na odpor. Toto vyšetření 

nevypovídá o funkci nohy. Tu vyšetříme až během chůze, kdy se může toto 

statické plochonoží kompenzovat. A i naopak lze u staticky optimálně klenuté 

nohy nalézt funkční poruchu během chůze, kdy se klenba propadá. 

Asymetrická plochá noha je častou příčinou šikmé pánve. Lze to velmi 

jednoduše zjistit, když se pacient postaví na zevní stranu chodidla, dochází 

k vyrovnání pánve (18). 

Následuje vyšetření sedícího pacienta s nohama volně svěšenýma. 

Fyziologicky je noha v mírné plantoflexi a inverzi, spastická plochá noha je 

držena v mírné dorziflexi a everzi (5). 
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Součástí je vyšetření pasivních pohybů v jednotlivých kloubech a vyšetření 

aktivních pohybů, které probíhají současně ve vzájemně funkčně spjatých 

kloubech. Sdružený aktivní pohyb je podmíněn umístěním šlachových úponů 

a průběhem os jednotlivých kloubů. (5). Vyšetřujeme izolovanou abdukci 

palce. Při dysfunkci m. abductor hallucis brevis vidíme nedostatečnou  

podporu mediální klenby. Důležitá je však také abdukce ostatních prstců, 

zejména pátého. Při oslabení bývá oploštělá zevní hrana chodidla, jako by 

„přetékala“, to lze pozorovat při chabé ploché noze (18). 

Při aktivních pohybech nohy proti odporu vyšetřujeme svalovou sílu.     

Některé svaly na noze můžeme používat jako tzv.signální svaly (35).         

Např. m. extensor hallucis longus charakterizuje kořenovou lézi L5-tzv. 

„fenomén palce“. Na tomto svalu lze také sledovat patologickou flekční 

reflexní reakci (Babinsky) při míšních lézích (35). 

Součástí by mělo být vyšetření kvality extrerorecepce, hlubokého čití 

a orientační neurologické vyšetření. Při hodnocení kvality exterorecepce si 

všímáme změn taktilního vnímaní. Posuzujeme reakci na taktilní podráždění, 

její přiměřenost a zároveň i celkové chování pacienta. Pro vyvolání jasné 

reakce je potřeba začít náhle. Při vyšetření leží pacient na zádech, kolena jsou 

podložená v semiflexi a vyšetřující náhle a bez upozornění přejede dorzální 

plochou nehtu chodidlo od paty směrem k thenaru. Současně nebo vzápětí 

provede totéž na druhém chodidle. Při zjištěné asymetrii vnímavosti (bez 

neurologického nálezu) vyšetřujeme citlivost i v jiných oblastech pohybové 

soustavy pro zjištění eventuální změny citlivosti na celé polovině těla. Tato 

asymetrie ve vnímání taktilních podnětů se může vyskytovat u výrazných 

praváků (leváků). Při normální citlivosti pacient uhne lehkou flexí v kyčelním 

a v kolenním kloubu, dorzální flexí v hleznu a často lehce flektuje prsty. 

Chybějící reakce znamená hyposenzitivitu–tzn. noha není schopna adekvátně 

reagovat během chůze a stání, chybí informace o podnětech z terénu. Reakci 

na podráždění rozlišujeme lokalizovanou a generalizovanou. Obecně lze říci, 

že čím intenzivnější generalizovaná reakce, tím méně je adekvátní a opět to  

prozrazuje, že noha není schopna zpracovávat informace a přizpůsobit se 

terénu. Absence lokální reakce vypovídá  o snížené percepci. Lokální reakce 

může být adekvátní nebo přehnaná-to opět vypovídá o hypersenzitivitě, 

absence lokální reakce vypovídá o hyposenzitivitě. Někdy můžeme pozorovat 
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i paradoxní reakci, kdy pacient při lechtání chodidla ucukne, zadrží dech, 

zatne hrudní svaly, projeví se změny dýchání a pocení. To vypovídá o 

celkově labilním stavu pacienta. Musíme však brát ohled na osobnost 

pacienta, jeho momentální situaci, která má vliv na celkovou senzitivitu 

systému (7). Jednou z dalších možností jak vyšetřit citlivost chodidel je 

grafostezie-psaní číslic (písmen) na plosku nohy.   

 

Postup hodnocení stavu plosky při komplexním vyšetření (17) 

1. Tvar nohy – charakter dotyku, výška klenku 

2. Klenba nohy – podélná, příčná 

3. Osa nohy – prstů, plosky podélná, příčná 

4. Osa bérce a nohy – jejich úhel, úhel Achillovy šlachy 

5. Stav pokožky – teplota povrchu, kvalita (otlak, puchýř, barva),       

posunlivost proti dalším tkáním, bolestivost (lokální, přenesená 

6. Patologické změny (hallux vagus, kladívkové prsty)    

 

Za jednu z metod klinického vyšetření nohy lze považovat i zhotovení 

a vyhodnocení jednoduchého plantogramu (33). Plantografie umožňuje 

zhotovení otisků plosky nohy při statické zátěži a následné hodnocení zón 

přetížení na noze. Plantogram informuje prostřednictvím vztahu jednotlivých 

rozměrů a tvarem svého obrysu o stavu klenby nohy. Otisky můžeme 

archivovat a srovnávat, tedy i použít k hodnocení účinnosti léčby (24).  

Plantogram lze analyzovat z několika hledisek, přičemž je důležité zvolit 

nejpřijatelnější metodu k jejich hodnocení, jak to uvádějí jednotlivý autoři. 

Další diagnostickou možností je hodnotit otisk zatíženého chodidla na 

zrcadlovém pedografu, kdy přímo vidíme klenbu nožní v soustavě zrcadel, 

pozorujeme rozložení zátěže a změny zatížení při spoji na špičkách, na 

patách, na jedné končetině, současně hodnotíme osové postavení pat 

a Achillových šlach, vbočení kotníku apod., dobře zřetelné jsou i otlaky pod 

hlavičkami záprstních kostí. K  trvalé dokumentaci lze zhodnotit fotografii. 

Vyšetření technikou na tenzometrické desce Footscan, detailně a digitálně 

zobrazí funkční poruchy v oblasti chodidel, oblasti přetížení při stoji i průběh 

a patologie zátěže v průběhu chůze či běhu. Z dalších přístrojových metod lze 

jmenovat zobrazovací metody rtg, CT, NMR (38). 
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Vyšetření chůze 

Chůze je individuálně typická a tak osobní, že podle zvuku a podle rytmu 

můžeme rozeznat jejího „majitele“. Každý krok začíná s flexibilní nohou, 

která se po kontaktu s podložkou přizpůsobí jejímu tvaru, změní v rigidní 

strukturu, přenášející hmotnost a udržující tělesnou rovnováhu (5). 

Chůzí lze vyšetřit jak funkci (periferních) pohybových segmentů, tak funkci 

řídících centrálních mechanismů.  

Nejdříve provedeme vyšetření normální chůze a všímáme si, zda nedochází 

k vnitřní či zevní rotaci nohy. Chůze ve vnitřní rotaci může být následkem 

zvýšené vnitřní torze tibie nebo anteverzí krčku femuru. Chůze v zevní rotaci 

je způsobená zevní rotací v kyčli. Normální chůzi vyšetřujeme s otevřenýma 

i zavřenýma očima, nemělo by docházet k směrovým úchylkám. 

Dále vyzveme pacienta k chůzi po špičkách a po patách, čímž otestujeme 

propulzi, odvíjení plosky od podložky, schopnost udržet dorzální a plantární 

flexi potažmo i svalovou sílu.  

Chůze v podřepu nahrazuje do jisté míry test chůze do schodů a testuje 

funkci také gluteálních a stehenních svalů. 

Během chůze sledujeme celkový dojem, stranové deviace, vliv zrakové 

kontroly, pravidelnost rytmu kroků, délku kroků, odvíjení nohy, kadence. 

Hodnotíme také souhyby pánve, trupu, HKK.  Nepravidelné fenomény jako 

kulhání jsou vyvolávány nocicepcí nebo bolestivou aferencí. 

Při správné funkci noha během chůze dopadá na patu a pak se odvíjí 

především po zevní hraně (v supinaci), aby se ke konci odrazila do pronace 

směrem k palci. Konečná fáze často spočívá v nedostatečné odrazové funkci 

prstců (18). 

Odrazovou funkci prstců (flexorů prstců), která je nedostatečná u příčně 

ploché nohy, zjišťujeme Vélovým testem, kdy pacient přenáší těžiště těla 

dopředu, aniž by odlepil plosky nohou od podložky. Při funkční noze se 

prstce automaticky aktivují a jakoby se zachytí podlahy. Tato synkyneze 

chybí u příčně ploché nohy a taky u kořenových lézí S1. 

Při konečné odrazové fázi kroku je důležitá funkce m. soleus, který působí 

jako propulsor chůze. 
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Během chůze sledujeme mediální hranu chodidla, která se při funkční 

dekompenzaci propadá. 

Lze taky vidět, zda pacient chodí typem chůze proximálním, tedy vedeným 

z kyčelního kloubu, nebo typem chůze distálním, tedy krok je veden nohou: 

„zda chodí po nohách nebo nohama“ (6). Při distálním typu chůze můžeme 

pozorovat aktivitu svalů nohy během celé fáze až po aktivní odraz prstců od 

země, čímž je udržována stabilita nohy během chůze a řízená délka 

jednotlivého kroku. Při proximálním typu chůze zůstává noha pasivní, je jen 

jakousi opěrou, která se přesouvá o krok dál. 
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5.6  ANTROPOMETRICKÁ  TYPOLOGIE NOHY 
 

Nejznámější používané dělení je plochá, normální a vysoce klenutá noha, 

přičemž pes planus je snad nejčastěji používaná diagnóza pro poruchy funkce 

či nejasnou bolest v oblasti nohy. Při pozornějším zkoumání je však zřejmé, 

že jde často o diagnózu z nouze, která je „módní“ již více jak sto let, podobně 

jako „vadné držení těla“, „hyperkyfóza“, „skoliotické držení“. (33). Plochá 

noha je charakterizována valgozitou paty, kombinovaná supinací přednoží na 

podkladě svalové dysbalance především m. peroneus longus a m. tibialis 

anterior. Tato diagnóza však neříká nic o závažnosti poruchy ani o její 

etiologii.  

Další funkční poruchou je příčné plochonoží (pes transverzoplanus), které je 

často spojeno s nálezem vysoké podélné klenby-tzv. lukovitá noha (pes 

cavus) a otlaky pod hlavičkou II. a III. metatarzu. Tato funkční porucha má 

výrazný vztah ke klinickým obtížím pacienta. 

Z hlediska morfologie dané délkou metatarzů spolu s délkou článků prstců 

a jejich vzájemnou korelací, a tím i schopností nohy rozkládat zátěž, jsou 

vyjádřeny tzv. digitální formule. Digitální formule se vztahuje k relativní 

délce palce srovnávané se sousedním druhým, třetím, čtvrtým a pátým 

prstcem (14). 

 

Podle digitálních formulí jsou rozlišovány 3 typy:  

 

1. noha egyptská–velká doteková plocha prstců, nejdelší je palec, ostatní 

prstce se  postupně zkracují. Vzhledem k anatomickým poměrům má tento 

typ největší schopnost rozkládat zátěž a má předpoklady k dlouhodobé zátěži 

statické i dynamické. Tento typ nohy se vyskytuje u většiny evropské 

populace (33). 

 

2. noha antická–nosná či doteková plocha je oproti egyptskému typu nohy 

poloviční. Vyžaduje více kompenzačních regeneračních procesů a pečlivější 

výběr obuvi. Při těchto opatřeních má i tento typ předpoklady k vysoké 

výkonnosti. Nejdelší je 2. paprsek (obvykle i nejvíce prominující je 

2. metatarz), dále palec a třetí prstec, které jsou zhruba stejně dlouhé (33). 
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Tento typ bývá také označován jako „Mortonova noha“. Prominence 2. 

metatarzu má klinický význam a nemusí korelovat se stanovením digitální 

formule podle prominence prstců. Při prominenci 2. metatarzu je největší 

zatížení nohy soustředěno do dvoubodové opory, namísto staticky výhodnější 

tříbodové opory. To je předpokladem ke zvýšené zátěži 2. metatarzu, 

následné hypertrofii, bolestivých stavů a predispozici k únavové zlomenině. 

Pacient jakoby trvale stál na „hraně brusle“ (kterou představuje 2. paprsek) 

a stabilizace nohy pak představuje větší svalovou aktivitu. V úzké a krátké 

obuvi má tento typ nohy tendence ke vzniku hallux vagus, kladívkových prstů 

a quintus varus (přední klenutí nožní klenby se prolomí). Typické jsou otlaky 

pod hlavičkou 2. metatarzu, na laterální straně hlavičky 5. metatarzu 

a mediální straně hlavičky 1. metatarzu. (4, 33). Klinicky se problematika 

tohoto typu nohy může projevit chronicky zvýšeným napětím, bolestí krční 

páteře a hlavy. Tento typ lze odhalit i bez rtg vyšetření. Při pasivní flexi MP 

kloubu 1. a 2. prstce dojde k vystoupení hlaviček těchto metatarzů, kdy lze 

opticky a palpačně snadno určit jejich délku. Ortopedicky je tento problém 

často řešen podložením 2. metatarzu a příčné klenby. To však často nevede 

k úlevě bolesti, někdy ji dokonce zhoršuje. Davis ve své publikaci doporučuje 

podložit 1. metatarz a během chůze se soustředit na odrazovou funkci palce, 

což během krátké doby vede k zlepšení funkce nohy a bolest v oblasti nohy 

i dalších oblastí se výrazně zmírní (4).    

 

3. noha kvadratická (široká)– je z výkonnostního hlediska, ale též algického 

hlediska nejméně příhodná a prognosticky složitá (17). Tento typ nohy má 

obdélníkový tvar a první tři prsty jsou stejně dlouhé. Navzdory tomu není u 

tohoto typu velká dotyková plocha, systém pracuje izolovaně, nikoli jako 

celek.  

Jednotlivé antropometrické typy viz obr. č. 8 

Jednotlivé antropometrické typy nohy korelují se schopností výkonu 

v jednotlivých sportovních odvětvích a  výskytem specifických funkčních 

poruch, což může být vodítkem během výběru sportovních aktivit 

a preventivních opatření (17). Určování typu nohy se dále využívá 

v souvislosti s vývojovými poruchami a získanými patologickými stavy, které 

se projevují na výšce klenby nožní – vzdálenosti vrcholu klenby nožní od 
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podložky při stoji spojném. Výška klenby nožní od podložky se fyziologicky 

pohybuje mezi 1-3 cm. Na výšce klenby nožní je závislá velikost 

kalkaneotibiálního úhlu, a tím odrazové mechanismy. Tento ukazatel je 

důležitý jak pro terapii, tak pro prognózu.  
 

 
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7  POSTURÁLNÍ  STABILITA  SYSTÉMU 
 

Zásadní význam má chápání postury jako aktivního držení řízeného CNS 

podle určitého programu, realizovaného anatomicky definovaným 

pohybovým systémem při respektování biomechanických principů (34). 

Obr. č.8 - Typy nohy  (33) 
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Posturální stabilita je nezbytná pro udržování vzpřímeného držení těla, stejně  

jako pro udržování rovnováhy během jednotlivých pohybů (1). 

 

 

5.7.1 Terminologie používaná v kontextu posturální stability 

 

Posturální stabilita–je schopnost zajištění vzpřímeného držení těla 

a schopnost reakce na  změny vnitřního a zevního prostředí tak, aby nedošlo 

k neřízenému pádu (34). Svalovou aktivitu vyvíjenou k tomuto účelu 

a vyvolávající určitý pohyb korigující úchylky držení (titubace dané labilitou 

vzpřímeného držení), označujeme jako pohyb ereismatický, podpůrný 

(35, 36). Na stabilitě stoje se odráží průmět těžiště do opěrné báze. Čím blíže 

se těžiště promítá k okraji BS, tím je stoj nestabilnější. Stabilita stoje je 

obecně větší u lidí s větší hmotností a nižšího vzrůstu. Mechanismus 

udržování stabilního stoje spočívá na stabilizační funkci DKK a páteře. 

Rovnováha–soubor statických a dynamických strategií k zajištění posturální 

stability. Zde zahrnujeme taky „postojové“ a „vzpřimovací reflexy“ (29). 

Rovnováha vystihuje dynamiku udržování postury zabraňující pádu. Zde si 

musíme uvědomit, že žádná aktivně udržovaná poloha není nikdy dokonale 

nehybná-statická. I během zdánlivě statického stoje není kontrakce svalů 

konstantní a dochází ke změně polohy společného těžiště segmentů těla 

i změně polohy COP. Mimo svalovou činnost, narušují rovnováhu také jiné 

vnitřní vlivy – srdeční rytmus, dechový rytmus, atd. 

Postura–zajištění a udržování polohy těla v gravitačním poli, udržování 

segmentů těla proti působení zevních sil. Hlavní úlohu v zajištění postury 

hraje svalová aktivita řízená CNS, ovlivněna aferentními vstupy.  

Plocha kontaktu–plocha kontaktu podložky s tělem. 

Opěrná plocha (Area of support, AS)–ta část plochy kontaktu podložky 

s tělem, která je aktuálně použita k vytvoření opěrné báze (BS).  

Opěrná báze (Base of support, BS)–je tvořena spojnicemi které spojují 

styčná místa s podložkou, má tvar lichoběžníku tvořeného spojnicemi pat, 

zevních hran nohou a bříšky metatarzů.  

Mez stability–oblast, ve které se tělo bezpečně pohybuje beze změny rozsahu 

opěrné báze (BS). 
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COG (Center of gravidity)–průmět společného těžiště do opěrné báze, která 

je vymezena plochou sustentačního polygonu, který má tvar lichoběžníku 

s kratší zadní stranou tvořící spojnici pat. Do plochy opěrné báze se promítá 

těžiště asi do jejího středu, poněkud více vzad a lehce vpravo nebo vlevo 

podle toho, kterou nohu vyšetřovaný více zatěžuje (35).   

COM (Center of mass)–těžiště–je to pomyslný bod, do kterého je 

koncentrovaná hmotnost celého těla. Jeho poloha je závislá na konstituci, 

pohlaví, věku, poloze. V tzv. základním anatomickém postoji (stoj spatný, 

paže podél těla, dlaně vpřed) se celkové těžiště těla nachází přibližně ve výši 

2. křížového obratle, u žen je to asi o 1–2 % níže než u mužů (rozdílné 

rozměry pánve). V průběhu  ontogenetického vývoje (do dospělosti) se těžiště 

posouvá níže (kojenci a batolata = větší hlava v porovnání s trupem 

a končetinami). Celkové těžiště těla nemusí být uvnitř těla. Těžiště těla 

souvisí s udržováním stability v jednotlivých polohách a během pohybu (11). 

COP (Center of pressure)–působiště vektoru vertikální reakční síly. Při stoji, 

kdy jsou obě chodidla v kontaktu s podložkou, je COP pod každým 

chodidlem. To odráží neuromuskulární kontrolu svalů kolem hlezenního 

kloubu.  COP se pohybuje vpřed a vzad v závislosti na poloze COG, přičemž 

exkurze COP jsou vždy větší, než exkurze COG. Poloha COP odráží nejen 

polohu COG, ale také aktivitu svalů bérce. Aktivita plantárních flexorů 

posunuje COP směrem vpřed, aktivita dorzálních flexorů směrem vzad. COP 

není v případě člověka identické s COG, ale odráží jeho polohu. Díky tomuto 

vztahu je COP používáno jako metoda kvantifikace posturální stability.   

 

Obecně lze říci, že člověk se nachází ve stabilní poloze po dobu, kdy  směr 

působení vektorů sil působících na člověka se promítá do opěrné 

báze (BS) (28). 

Stabilizace polohy těla ve vertikále je dynamický proces, na kterém se podílí 

svou součinností subkortikální struktury včetně cerebela (35). Rovnováha je 

tedy řízena centrálně spouštěnými reakcemi, ale její reakce v určitých 

amplitudách probíhá prostřednictvím místních sensorických informací. 

Zesílení automatických neuromuskulárních reakcí je funkční záležitost řízená 

periferně, která probíhá podvědomě za účelem korekce kinematiky výchylek 

těla. 
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Lidské tělo ve vzpřímeném držení na dvou dolních končetinách je 

z biomechanické podstaty velmi nestabilní systém tvořený množstvím 

segmentů. Nestabilita je mimo jiné dána i tím, že jde o případ „obráceného 

kyvadla“ s malou plochou základny a vysoko uloženým těžištěm (34). 

Posturální zajištění závisí na kvalitě senzorické informace (zrak, 

propriocepce, exterorecepce, vestibulární aparát), na kvalitě řídícího systému 

a na výkonné složce, tedy na motorickém výstupu. Dysfunkce jedné ze složek 

zajišťující stabilitu těla se nemusí projevit hned, ale např. až při zvýšené 

zátěži, kdy dojde k dekompenzaci stavu. To je také jeden z důvodů, proč bývá 

vyšetření ve stoji často zpochybňováno. 

Pro každého jedince platí, že nejoptimálnější stoj je takový, při kterém jsou 

jednotlivé segmenty těla harmonicky vyváženy, pro udržení stability potřebují 

minimální svalovou práci, „jakým způsobem toho dosahuje, je jeho osobní 

záležitostí“ (35).  

Hlavní fyziologickou pohybovou činností člověka je bipedální lokomoce, 

která se nemůže uskutečnit bez schopnosti stabilizovat polohu těžiště ve stoje. 

To je patrné u nejisté chůze batolete, která přetrvává až do doby, kdy je dítě 

schopno stát na úzké oporné bázi jedné dolní končetiny, přenášet tak těžiště 

z jedné nohy na druhou a chodit stabilně ve vertikále.   

Vedle výše zmíněných faktorů (poloha těžiště těla, šířka opěrné báze, tělesná 

hmotnost, výška a postavení jednotlivých segmentů) je stabilita stoje 

ovlivňována také neurofyziologickými faktory, do kterých řadíme vlivy 

vnějšího a vnitřního prostředí. Na tomto místě nesmíme opomenout vliv 

psychiky, která se také odráží na držení těla a jeho stabilitě (22). 

 

 

 

 

 

5.7.2 Vliv nohy na udržování stability 

 

Noha se jako nejdistálnější část posturálního systému, která je v přímém 

kontaktu s podložkou, podílí na udržování rovnováhy během stoje 

a lokomoce. Nohy musí nést zátěž způsobenou gravitací a kompenzovat 
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reaktivní síly, které při dotyku vznikají. Aby mohla noha tuto funkci zajistit, 

musí být schopna přilnout k podložce a vytvořit nejvhodnější styk s terénem, 

který by zajistil orientaci a stabilitu nohy jako opory těla vůči gravitaci (22). 

Vedle aferentní informace z krátkých extenzorů šíje, které jsou spíše „svaly 

rovnováhy“ než svaly pohybu, mají na udržování stability nesporný vliv 

aferentní informace z plosky nohy. Yasuda a spol. zkoumali roli a vliv 

labyrintového aparátu, propriocepce a mechanoreceptorů z plosky nohy na 

udržování vzpřímeného stoje, přičemž došli k závěru, že při vyřazení optické 

kontroly hrají srovnatelnou roli labyrintový aparát a mechanoreceptory nohy, 

proprioreceptory nohy nabývají na důležitosti v řízení vzpřímeného stoje při 

vyřazení mechanoreceptorů nebo labyrintového aparátu (40). 

Optimální citlivost chodidel je potřebná pro udržování stability těla, a proto 

taky pro pocit jistoty. Při porušené citlivosti chodidla tento pocit jistoty chybí, 

pacient k udržení stability vzpřímené polohy využívá přehnané aktivity jiných 

svalů, hlavně svalů pánevní a bederní oblasti, nebo i bránice a oblasti 

thorakolumbální, zvýšeným napětím v oblasti ramen a krku nebo dokonce 

žvýkacích svalů. Tyto svalové funkce se podílí na vzniku charakteristických 

řetězových reakcí (6). 

Receptory nohy jsou schopné lokalizovat a zachytit nastavení jednotlivých 

segmentů nohy i minimální změny tlaku a reagovat na ně. I během zdánlivě 

nehybného stoje dochází k minimální aktivitě vnitřních svalů nohy, která 

adaptuje nohu k flexibilnímu styku s terénem a zajišťuje udržování 

rovnováhy. 

Při klidném vyváženém stoji nejeví mnoho svalů velkou klidovou aktivitu. 

Aktivní jsou svaly nohy, m. soleus, hamstringy, m. rectus femoris, flexory 

kyčelního kloubu a autochtonní svaly páteře. K potřebě ustálení posturální 

situace při vychýlení se zapojuje stále větší množství svalů DKK, trupu 

a HKK. Při zhoršené stabilitě můžeme i v klidu pozorovat zvýšenou aktivitu 

svalů bérce a lýtkových svalů, která bývá označována jako „hra šlach“.  

Při zúžení opěrné báze stojem na jedné dolní končetině se nároky na udržení 

stability zvyšují. Schopnost krátkodobého stoje na jedné noze podmiňuje 

stabilní bipedální lokomoci (35).  

Větší diferencovanost drobných svalů nohy a bérce, a také to, že jsou více 

inervovány vlákny při menším obsahu svalové substance, než například svaly 



   

 - 32 - 

oblasti pánevní, znamená, že postojové reflexy se začínají uplatňovat nejprve 

a často pouze v akrálních svalech. Až při větším přesunu těžiště přecházejí na 

svalstvo pánevní (17). 

Posturální funkce nohy a rozložení tlaku na plosce nohy byla předmětem 

mnoha výzkumů. Snad nejvíce se ujal „tříbodový model“ opory, podle 

kterého  je posturální funkce nohy biomechanicky realizovaná především 

prostřednictvím určitých oblastí plosky nohy či části těchto segmentů. Těmito 

oblastmi nohy jsou 1. metatarz, 5. metatarz a pata. Rozložení tlaku na 

chodidlo se mění s obuví, s kterou ještě více klesá zatížení prstců (8). V 

závislosti na aktuální situaci vyhodnocené CNS jsou jednotlivé „body“ 

využívány k vytvoření a změně opěrné plochy (AS), s kterou dochází i ke 

změně opěrné báze. Při stoji s maximálním zatížením paty osciluje COP mezi 

třemi hlavními oblastmi – patou, laterálním, paprskem a hlavičkou I. či 

II. metatarzu. Tyto oblasti opory zhruba odpovídají klasickému tříbodovému 

modelu, tak jak ho popisuje Kapandji (32). Tento model platí pro statickou 

situaci. Jak již bylo zmíněno, ani zdánlivě klidný stoj není čistě statickou 

situací, a proto se i při stoji míra zatížení jednotlivých bodů opory chodidla 

neustále mění.   

Tříbodový model opory je zásadní pro udržení stability, i když může být 

redukován při využití pohybů paže nebo trupu. Dvou či jednobodová opora je 

v delším časovém úseku dostačující jen při významném působení setrvačné 

síly a změnách opěrné báze (chůze, běh), s klesající setrvačností roste význam 

minimálně tříbodové opory (32). 

Bez částečného zatížení přednoží, hlavně V. metatarzu, je stoj prakticky 

nemožný. Na tento fakt poukazuje i to, že nejčastější příčinou zhoršení 

balančních schopností ve stáří je oslabení dorziflektorů nohy. 

 

 

 

5.7.3 Možnosti přístrojového vyšetření stability 

 

Pro objektivní hodnocení stability je používaná posturografie, navzdory tomu, 

že o její jasné definici a zejména určení hodnotících parametrů se stále vedou 

diskuse.  
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Posturografie je v řadě lékařských oborů využívána jako klinická pomůcka 

kvantifikace nestability v důsledku různých nemocí, poruch, zranění apod. 

Jedním z hledisek posturografie je snímání výchylek těžiště těla ve 

vzpřímeném stoji (23). 

Na základě diskuse a závěrů ze Symposia o posturografii v r. 1979 a 1981 

vznikla určitá dohoda o diagnostických metodách a možnostech presentace 

výsledků, která standardizuje základní podmínky testování posturální stability 

z hlediska terminologického, konkrétních podmínek testování, výběru 

a interpretace hodnotících parametrů atd. (13). 

Měření stability se provádí měřením časového průběhu charakteristických 

veličin a následným srovnáním výsledků s kriterii stability. 

Při hodnocení stability a balančních funkcí se nejčastěji sledují tyto 

parametry (20): 

 COG - „center of gravity“ -místo projekce těžnice do opěrné baze 

 trajektorie COG 

 úhlová rychlost COG -„COG sway velocity“(°/s) 

 index působící vertikální síly (%těl. hmotnosti) 

 rozložení zatížení DKK 

 vychýlení těžiště k hranicím opěrné báze 

 

5.8  MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ FUNKCE NOHY VE FYZIOTERAPII 
 

5.8.1 Mechanismus působení terapeutických metod 

 

Terapeutické metody, které ovlivňují pohybový systém prostřednictvím nohy, 

působí na neurofyziologickém základě. Pro funkci svalů jsou důležité 

anatomické a metabolické poměry a aferentní stav celého organismu 

zahrnující extero-, interno-, proprio- a nocicepci.  

Důležitost senzorické informace pro pohyb zdůrazňuje i název jedné z těchto 

metod-senzomotorika. Koordinační vzor vychází z aference dané polohou 

a vnitřním stavem segmentu. Proto i kloubní blokády, znamenající změněnou 

propriocepci, vedou ke změně celého globální vzoru pohybové soustavy, 

nejen příslušného segmentu. Na tomto principu ovlivnění funkce 
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prostřednictvím aferentního vstupu působí také facilitační metody. Aktivní 

cvičení má zlepšit mj. koordinaci svalů nohy. 

Lewit také upozorňuje na důležitost periferie při vzniku a terapii funkčních 

poruch pohybového systému. Pokud je porucha v posturálním držení těla, 

můžeme ji do určitého stupně vylepšit zvýšením proudu aferentních informací 

z periferie (18). 

 

 

5.8.2 Mobilizace kloubů nohy 

 

Účelem mobilizace je obnovení pohyblivosti v kloubech, včetně kloubní vůle. 

Prostřednictvím mobilizace kloubu můžeme ovlivnit propriocepci, která bývá 

u kloubních blokád změněna a znamená neadekvátní aferentní tok do CNS, 

který následně ovlivňuje motorický vzor. Proto je výhodné začít terapii 

vyšetřením kloubů nohy a případné blokády odstranit. Mobilizaci provádíme 

ve všech kloubech nohy, kde nacházíme kloubní blokádu. 

(matatarsofalangeální kl., Lisfrankův kl., Chopartův kl., horní hlezenní kl., 

dolní hlezenní kl.)  

 

 

 

5.8.3 Exteroreceptivní stimulace  

 

Hlavní cíle těchto technik jsou reintegrace hyposenzitivní nebo naopak 

hypersensitivní oblasti do tělesného schématu, obnovení adekvátní reakce na 

vnější podněty a schopností reagovat i na jemné podráždění. 

Při stimulaci kožních receptorů plosky nohy dochází ke změně aference do 

CNS a následně pak i eference z CNS. Dochází k aktivaci řízení pohybu na 

spinální úrovni a později jsou zařazeny supraspinální mechanismy řízení 

motoriky. Tímto způsobem lze prostřednictvím aferentního toku indukovat 

neuroplastické děje a obohatit tak stávající funkci pohybového systému. 

Prostřednictvím exteroreceptivní stimulace působíme také na svalové napětí. 

Upravuje-li se svalové a podkožní napětí pomocí některé z metod 

exteroreceptivní stimulace, zlepšuje se  i svalová koordinace a tím i pohybová 
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funkce ve všech směrech (7). Pro exteroreceptivní stimulaci lze využít hlazení 

pokožky pomocí prstů, stimulace kůže měkkým kartáčkem, stimulace kůže 

měkkým míčkem-soft míček, stimulace reflexním míčkem-„ježek“, šlapání 

po oblázcích nebo chůze naboso po přírodním terénu. Za tímto účelem lze 

používat i některé masážní techniky, a to zejména ty, které jsou šetrné a týkají 

se povrchu těla. Velkou část těchto technik může pacient provádět jako 

autoterapii, což je podstatné, protože při přerušení terapie se může porucha 

obnovit. 

 

 

5.8.4 Senzomotorická stimulace (SMS) 

 

Už samotný název metody zdůrazňuje jednotu sensorických (aferentních) 

a motorických (eferentních) struktur při vytváření motorického vzoru. 

Základem SMS je koncepce o dvou stupních motorického učení. První stupeň 

učení zahrnuje snahu o zvládnutí nového pohybu a vytvoření základního 

funkčního spojení. Řízení tohoto procesu probíhá na úrovni mozkové kůry, 

v oblasti frontálního a parietálního laloku, které představují oblast motorickou 

a sensorickou. Řízení pohybu na korové úrovni je volní a velice únavné. 

Cílem SMS je takové zvládnutí nově naučeného pohybu, aby řízení bylo 

přesunuto na nižší podkorová centra, což je mnohem méně únavné a náročné. 

Přesunem řízení na podkorová centra dosáhneme reflexní, automatické 

aktivace žádaných svalů v potřebném stupni a časovém sledu tak, jak to 

vyžaduje optimální a nejméně zatěžující provedení pohybu (10). 

SMS ovlivňuje pohyb a vyvolává reflexní svalové stahy v rámci určitého 

pohybového stereotypu facilitací několika základních struktur. Jedná se 

hlavně o facilitaci proprioreceptorů, které se významně podílí na řízení stoje 

a vertikálního držení a dále na aktivaci spino-cerebello-vestibulárních drah 

a center, které pomáhají regulovat řízení stoje a provedení přesně 

koordinovaného pohybu. Z hlediska afenerence hrají vedle šíjových svalů roli 

pro regulaci správného držení také receptory plosky nohy. SMS využívá 

k ovlivnění aference z plosky nohy aktivaci hlavně m. quadratus plantae 

s vytvořením zvýrazněné klenby nohy. Tato změna konfigurace struktur nohy 

je v klinice nazývána „malá noha“. Toto nastavení segmentů nohy vede ke 
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změně postavení všech kloubů nohy, ke změnám rozložení tlaku v kloubech, 

prostřednictvím čehož dosáhneme ovlivnění proprioreceptivní signalizace. 

Vedle koordinace hraje důležitou roli také rychlost a reaktibilita svalové 

kontrakce, která je potřebná pro svalovou ochranu kloubů. SMS představuje 

metodiku, která je otevřena dalším modifikacím, nicméně zvládnutí vytvoření 

„malé nohy“ je ve většině případů předpokladem úspěchu. 

SMS využívá řadu pomůcek, mezi něž patří například válcová úseč, kulová 

úseč, balanční sandály a další.  

Za nejdůležitější se považuje cvičení ve vertikále, které usnadňuje rozbití 

špatných stereotypů a dosažení rychlé a automatizované aktivace svalů 

potřebných pro správné držení těla ve stoji, pro zlepšení stability a chůze. 

Před samotným cvičením ve vertikále je třeba normalizovat funkci periferních 

struktur (10).  

 

 

5.8.5 Aktivní cvičení 

 

Aktivním cvičením rozumíme vlastní pohyb, jehož cílem je hlavně zlepšení 

volní pohyblivosti, koordinace svalů a aktivace proprioreceptorů. Za jednu 

z forem aktivního cvičení lze považovat i volní chůzi, při které se pacient 

soustředí na jednotlivé fáze kroku. 

 

 

 

 

 

 

 

6. METODIKA ŘEŠENÍ  

 

6.1  CHARAKTERISKTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU 
 

Parametry souboru: 
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Celkový počet 6 – z toho 4 muži a 2 ženy 

Věkové rozpětí 22-26 let, průměrný věk 24 let 

Jedinci byli zdrávi, každý měl určité subjektivní potíže-bolest nohou při 

dlouhodobé zátěži, v určitém druhu obuvi. 

V průběhu experimentu přestal jeden jedinec z daného souboru docházet 

pravidelně na terapii a nedodržoval domácí cvičení, byl proto z výzkumného 

souboru vyřazen. 

Kineziologické rozbory probandů nejsou součástí práce, jsou však k dispozici 

u autora. 

 

 

6.2  VYŠETŘENÍ 
 

6.2.1 Orientační testy hodnotící funkční schopnosti nohy 

 

Vélův test - test aktivity prstců během vychýlení těžiště těla (test č. 1) 

Zjišťujeme odrazovou funkci prstců. Vyšetřovaný stojí s mírně rozkročenýma 

nohama a my vedeme jeho pohyb, při kterém vyšetřovaný přenáší váhu 

dopředu, aniž by přitom odlepil chodidlo od podložky.  

Hodnocení: 

+ přehnaná aktivita flexorů prstců 

0 optimální aktivita flexorů prsctů 

- žádná aktivita flexorů prstců 

 

Vyšetření taktilního čití (dle Hermachové) (test č. 2) 

Vyšetřovaný leží na zádech, kolena má podložena v mírné semiflexi. 

Vyšetřující provede podráždění chodidla dorzální stranou nehtu od paty 

směrem k palci. Cílem tohoto testu je informativně zjistit charakter čití 

z plosky nohy. 

Hodnocení: 

+ prudká až generalizovaná odpověď na podráždění, vnímání podnětu jako 

velice nepříjemného nebo lechtivého 
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0 adekvátní reakce - pacient uhne lehkou flexí v kyčelním a v kolenním 

kloubu, dorzální flexí v hleznu, a často lehce flektuje prsty 

- vyšetřovaný na podráždění nereaguje – znamená hyposenzitivitu chodidla 

 

Schopnost izolované abdukce palce (test č. 3) 

Provedení: vyšetřovaný sedí na židli, nohy volně položené na podložce. Snaží 

se provést izolovanou abdukci palce bez souhybu ostatních prstců a extenzoru 

palce.Tento test nás informuje o schopnosti aktivovat drobné svaly nohy, 

konkrétně m. abduktor hallucis longus, který hraje významnou roli při 

udržování stability stoje a podílí se také na udržování příčného klenutí nohy. 

Hodnocení: 

+ provede izolovanou abdukci palce 

-  neprovede izolovanou abdukci palce  

 

Stereognozie (test č. 4) 

Vyšetřovaný leží na zádech, s podloženými DKK v semiflexi. Vyšetřující 

uchopí prstec vyšetřovaného a ten s vyloučením zrakové kontrolu určí, 

o který prst jde. 

Hodnocení: 

+ určí  

- neurčí / určí špatně 

 

Grafostezie (test č. 5) 

Pacient leží na zádech, kolena podložena v semiflexi. Vyšetřující píše na 

plosku nohy  vyšetřovaného číslo. Hodnotíme schopnost vyšetřovaného 

poznat napsané číslo. Tento test také hodnotí taktilní čití. 

Hodnocení: 

+ rozezná napsané číslo 

- nerozezná napsané číslo 

Vyšetření funkce nohy během chůze (test č. 6) 

+ je zachováno klenutí nohy 

-  klenba se během chůze propadá 

+' odrazová funkce palce během krokového cyklu 

-'  chybí odrazová funkce palce během krokového cyklu 
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Čas posbírání korálků nohou (test č. 7) 

Pacient sedí na židli, s nohama volně položenýma na podložce. Jeho úkolem 

je posbírat 10 korálků ze země do sklenice za co nejkratší dobu. Porovnám 

čas posbíraní korálků před a po terapii, bilaterálně. 

 

Podpis   

Pacient sedí na židli, s nohama volně položenýma na podložce. Jeho úkolem 

je napsat nohou své jméno. Opět bilaterálně. Porovnám podpis před a po 

terapii. 

Tento test není objektivně zhodnotitelný. Svědčí však pro určitou schopnost 

jemné motoriky svalů nohy. Tato schopnost nebyla během terapie nijak 

nacvičována. Podpisy jednotlivých probandů před zahájením terapie a po 

jejím skončení jsou k nahlédnutí v příloze.  

 

 

6.2.2 Vyšetření stability stoje na plošině Balance Master® Systém  

 

Pro účely této práce použiji k měření stability probandů  přístroj Balance 

Master® System, přístupný na klinice rehabilitace ve FNM. 

Součástí tohoto přístroje je dvojitá plošina se silovými senzory pod 

povrchem, které zaznamenávají rozložení vertikálních sil, která vytvářejí 

chodidla vyšetřovaného tlakem na plošinu. 

PC (včetně myši, klávesnice, monitoru, tiskárny a izolačního transformátoru), 

který umožňuje analýzu silových charakteristik, výstup naměřených 

parametrů, tisk reportů. 

Součástí příslušenství je dřevěný okraj plošiny, různé typy schůdků 

a podložek a čtvercová podložka z pěnové gumy. 

Pro hodnocení posturální stability byly použity následující testy: 

 

1. Limity stability (LOS) 

Test hodnotí limity stability. Limity stability jsou oblastí prostoru, ve kterém 

se tělo bezpečně pohybuje beze změny opěrné báze. 



   

 - 40 - 

Tyto testy hodnotí dynamiku stabilního stoje, tedy schopnost volní kontroly 

těžiště těla. Test se skládá z 8 vyšetření, kdy se stojící pacient naklání 

a vychyluje COG v tomto pořadí: 

 přímo dopředu 

 dopředu šikmo vpravo 

 přímo doprava 

 dozadu šikmo vpravo 

 přímo dozadu 

 dozadu šikmo vlevo 

 přímo doleva 

 dopředu šikmo vlevo 

Pacient vychyluje své těžiště ve směru, ke kterému je vyzván na obrazovce 

monitoru. Při vychýlení těžiště v určitém směru je úkolem pacienta setrvat 

v cílovém bodě po dobu 8 s. Měřené parametry jsou reakční čas-doba mezi 

příkazem „start“ a reakcí vyšetřovaného. Žádoucí je dosáhnout co nejkratšího 

času. Prolongovaný reakční čas svědčí o sensoricko percepčním deficitu, 

deficitu v plánování pohybu (jak provést pohyb, pomalé provedení pohybu).  

rychlost pohybu (movement velocity)-průměrná rychlost pohybu COG 

znázorněná ve stupních za sekundu. Pomalá rychlost vychýlení těžiště je 

projevem stárnutí nebo poruchy CNS-např. bazálních ganglií (m. Parkinson), 

ale také projevem adaptivního chování zaměřeného na minimalizaci rizika či 

strachu z bolesti (vyšetřovaný má možnost se pohybovat rychle, ale ze 

strachu se pohybuje pomalu), kolísání v koncovém bodě (endpoint 

excursion)–doba, za kterou COG subjektu dosáhne cíle, vyjádřena v % LOS 

(limity stability), směrová kontrola (directional control)-poměr množství 

pohybů k cíli a množství pohybů od cíle-vyjádřeno: 

(mn.pohybů k cíli-mn. pohybů od cíle)/mn. pohybů k cíli, vyjádřeno v %. 

maximální výchylky- (maximal excursion) největší vzdálenost, kterou COG 

vyšetřovaného urazí během testu. Tato vzdálenost může být větší než konečné 

exkurze. Tento parametr je vyjádřen v %. 

 

2. Modifikovaný sensorický test (mCTSIB)-Clinical Test of Sensory 

Interaction on Balance  
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Během testu jsou hodnoceny pohyby COG. Měřeným parametrem je rychlost 

výchylek COG „COG sway velocity“  vyjádřena ve stupních za sekundu. 

Test se skládá ze 4 vyšetření, z nichž se každé opakuje 3x a doba trvání je 

10 s.  

Při těchto testech stojí vyšetřovaný klidně, nejdříve na pevné podložce 

s otevřenýma, pak i se zavřenýma očima. Tytéž testy jsou následně provedeny 

na měkké podložce, která znamená vyšší nároky na udržování vzpřímeného 

stoje. Schopnost kontroly těžiště je základní podmínkou udržování posturální 

stability. Tento test má za úkol identifikovat abnormality ve složkách 

účastnících se při udržování stability vzpřímeného stoje–tzn. ve zrakové, 

somatosenzorické a vestibulárním aparátu. 

U zdravých jedinců by se pohyby těžiště neměly příliš významně lišit při stoji 

se zavřenýma a při stoje s otevřenýma očima. Větší výchylky těžiště při stoji 

se zavřenýma očima svědčí pro poruchu v senzomotorické funkci. 

Nestabilita nebo pád při stoji na měkké podložce se zavřenýma očima svědčí 

pro poruchu vestibulárního aparátu nebo muskuloskeletálního systému, kdy je 

obtížné udržet stabilní stoj na měkké podložce. 

 

 

3. Tandemová chůze (TW) 

Tento test hodnotí několik charakteristik chůze. Během testu jde pacient po 

ose plošiny jako „po laně“ (patu klade před špičku druhé nohy) z jednoho 

konce na druhý. Test se provádí 3x, vždy po pevné podložce a s otevřenýma 

očima. Měřenými parametry jsou šíře kroku - „step width“ odráží velikost 

BS (tzn. oblast mezi chodidly). Čím menší je šíře kroku (BS), tím větší jsou 

požadavky na kontrolu COG (přenesení COG z oblasti současné BS do 

oblasti následné BS). Proto zhoršená kontrola COG bývá kompenzována 

rozšířením BS, kdy k dosažení LOS jsou možné větší výchylky COG, než při 

úzké BS. Tyto kompenzační mechanismy vidíme u malých dětí nebo u 

pacientů s ataxií, kdy je kontrola COG omezená. Rychlost - „speed“ chůze je 

korelována s délkou kroku, přičemž delší krok znamená rychlejší chůzi. 

Tento parametr je vyjádřen v cm/s. Pacient je instruován k co nejrychlejší 

chůzi. Pomalá rychlost poukazuje na labilitu systému a na zvýšené riziko 

pádu. Omezení rychlosti může být také příčinou poruchy senzorického čití 
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(nejčastěji zraku), funkční poruchou-oslabením extenzorů trupu či kyčelního 

kloubu nebo strachem z pádu. Koncové výchylky - „end sway“ po zastavení 

tandemové chůze. Pacient je instruován  k okamžitému zastavení a následné 

výdrži v koncovém stoji po dobu 5 sekund. Vyjádřeno ve stupních za 

sekundu-žádoucí je co nejnižší výsledek. Vysoké konečné výchylky můžeme 

vidět u pacientů s poruchou CNS, labilních pacientů nebo při dysfunkcí 

extenzorů trupu a/nebo kyčle. 

Tento typ chůze vyžaduje vyšší náročnost řízení, protože těžiště se během 

této chůze na rozdíl od normální chůze pohybuje bez laterálních výchylek 

a opěrná báze je dána menší plochou, čímž jsou také omezeny limity stability. 

 

4. Stoj na jedné noze (US) 

Stoj na jedné noze je mnohem náročnější situací, protože je zde zúžená 

opěrná báze a jsou znemožněny mediolaterální výchylky (z jedné nohy na 

druhou) při udržování stabilního stoje. Měřeným parametrem je opět „COG 

sway velocity“- rychlost výchylek COG vyjádřena ve stupních za sekundu. 

Test se skládá ze 4 vyšetření, každé se 3x opakuje. Trvání jednoho testu je 

opět 10 s. Provádí se stoj na levé noze s otevřenýma, následně zavřenýma 

očima, to samé se provede na pravé noze. Stoj na jedné noze je podmínkou 

stabilní bipedální lokomoce, stejně tak jako je podmínkou běžných denních 

aktivit jako jsou oblékání, chůze do schodů, atd. Tyto testy mohou odhalit 

nestabilitu stoje na jedné noze, která se později může projevit během těchto 

činností. Schopnost stoje na jedné noze může být také limitována 

muskuloskeletálním systémem. Velké rozdíly stability mezi testy 

s otevřenýma a zavřenýma očima opět poukazují na poruchu 

senzomotorických funkcí. 

 

 

 

6.2.3 Zhotovení plantoskopu nohy    

    

Při plantoskopickém vyšetření jsem využila diagnostický přístroj zrcadlový 

pedograf firmy Ottobock s.r.o., který mi byl k dispozici v zařízení 

Ortopedické a protetické pomůcky s.r.o. FNM. Zrcadlový pedograf slouží pro 
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přímé pozorování a vyhodnocení zatíženého chodidla, pro měření hodnot 

valgozity a varozity paty pomocí goniometrického měřidla a pro určení délky 

chodidla pomocí integrované stupnice v nosné skleněné desce přístroje. 

Pomocí zrcadlového pedografu sledujeme statickou a dynamickou funkci 

nožní klenby, všímáme si kloubních úhlů, rovnoměrného vývinu dolních 

končetin, různých deformací prstců a mnoha dalších ukazatelů. Zrcadlový 

pedograf viz obr. č. 9. 

Vyšetření bylo provedeno před zahájením terapie a po jejím skončení, vždy 

ve stoji na obou DKK. Pro dokumentaci byly zhotoveny digitální fotografie, 

které jsou k nahlédnutí v příloze. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  POUŽITÉ METODIKY K OVLIVNĚNÍ FUNKCE NOHY 
  

Obr. č. 9 - Zrcadlový pedograf (39) 
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Probandi docházeli na terapii po dobu 4 týdnů, frekvencí 3x týdně, přičemž 

jedna terapie trvala 40 minut.  

Použité metodiky: mobilizační techniky, exteroreceptivní stimulace 

senzomotorická stimulace, aktivní cvičení. Všichni probandi byli navíc 

instruováni k domácímu cvičení, které mělo být prováděno denně. Jejich 

úkolem bylo denně provádět exteroreceptivní stimulaci nohy hlazením, 

nácvik malé nohy a izolované abdukce palce. 

            

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. VÝSLEDKY VSTUPNÍHO VYŠETŘENÍ 
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7.1  VÝSLEDKY TESTŮ HODNOTÍCÍ FUNKCI  NOHY  
 

Tabulka č. 1: Výsledky vstupních  testů hodnotících funkční schopnosti  nohy 
 

SUBJEKT 
TEST  

Č. 1 
TEST  

Č. 2 

TEST 

Č.3 

TEST 

Č.4 

TEST 

Č.5 

TEST  

Č.6 

TEST 

Č.7 

POČET TESTŮ 

V NORMĚ 

1  J. V. Sin 0 

Dx 0 

Sin + 

Dx + 

Sin - 

Dx - 

Sin - 

Dx - 

Sin + 

Dx  - 

Sin - -´ 

Dx  - -´ 

Sin 35s 

Dx  29s 

1,5     (25%) 

2 O. K. Sin + 

Dx  + 

Sin - 

Dx - 

Sin + 

Dx - 

Sin - 

Dx - 

Sin + 

Dx  + 

Sin + -´ 

Dx - -´ 

Sin 37s 

Dx  39s 

1,75   (29,1%) 

3 B. V. Sin - 

Dx 0 

Sin - 

Dx - 

Sin - 

Dx - 

Sin - 

Dx - 

Sin + 

Dx  - 

Sin - -´ 

Dx - -´ 

Sin 44s 

Dx  48s 

1        (16,6%) 

4 K. J. Sin + 

Dx 0 

Sin -  

Dx - 

Sin + 

Dx + 

Sin - 

Dx - 

Sin - 

Dx - 

Sin - -´ 

Dx - -´ 

Sin 90s 

Dx 62s 

2         (33%) 

5 K. K Sin - 

Dx - 

Sin 0 

Dx + 

Sin + 

Dx  + 

Sin - 

Dx - 

Sin +  

Dx  - 

Sin + -´ 

Dx + -´ 

Sin 50s 

Dx  40s 

2,5     (41,6%) 

 
Vysvětlivky: Test č. 1-test aktivity prstců během vychýlení těžiště těla 

Test č. 2-vyšetření taktilního čití (dle Hermachové) 

Test č. 3-schopnost izolované abdukce palce 

Test č. 4-stereognozie 

Test č. 5-grafostezie 

Test č. 6-vyšetření funkce nohy během chůze 

Test č. 7-čas posbírání korálků nohou 

Počet testů v normě-hodnoceny jsou testy č.1 až č.6 

Hodnocení: 1=test  v normě bilaterálně 

0,5= test v normě jen na jedné straně 

v závorce procentuelní vyjádření počtu testů v normě. 

hodnocení testů (0.-.+) viz kap. 6.2.1 

 

 

 

7.2  VÝSLEDKY STABILOMETRICKÉHO MĚŘENÍ  
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Výsledné reporty vstupního stabilometrického vyšetření jsou součástí přílohy. 

Z celkových reportů vstupních vyšetření je patrné, že největší výchylky od 

normálu byly naměřeny při testu US-stoji na jedné noze, kdy se u většiny 

probandů projevil vliv zrakové kontroly na udržování stoje na jedné noze. Při 

testu stoje na jedné noze se zavřenýma očima došlo u většiny vyšetřovaných 

ke zhoršení stability, což může svědčit o poruše senzomotorických funkcí.  

Výsledky vstupního vyšetření na BalanceMaster® System znázorňuje tabulka 

č.2 až č.5. Hodnoty překračující hranice normálních hodnot jsou vyznačeny 

červeně.  

 

     Tabulka č.2: Výsledky vstupního vyšetření testů LOS 

 
Vysvětlivky: RT –reaction time- reakční čas 

MVL- movement velocity- rychlost pohybu 

EPE – endpoint excursion- konečné výchylky 

MXE- max excursion- maximální výchylky 

DC – directional control- směrová kontrola 

PTN – počet parametrů (testů) v normě 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 3: Výsledky testu US – stoj na jedné noze 

               VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH TESTŮ US 

 

SUBJEK

T 

                                  MĚŘENÉ PARAMETRY 
RT MVL EPE MXE DC PTN 

1  J. V. 0,87 3,8 68 87 78 5 

2 O. K. 0,72 6,4 40 57 74 3 

3 B. V. 0,64 6,2 72 95 80 5 

4 K. J. 1,02 2 80 93 82 3 

5 K. K 0,93 2,8 78 88 82 4 
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SUBJEKT LEO REO DLRO LEC REC DLRC PTN 

1  J. V. 0,7 0,7 0% 5 2,1 41% 4 

2 O. K. 0,7 1,1 22% 5 12 41% 2 

3 B. V. 0,8 0,8 0% 5,2 2,9 28% 4 

4 K. J. 0,6 0,8 14% 1,6 5,1 52% 4 

5 K. K 0,6 0,8 14% 1,7 1,6 3% 6 
 

Vysvětlivky: LEO – stoj na levé noze s otevřenýma očima 

                    REO-  stoj na pravé noze s otevřenýma očima 

                    DLRO – procentuelní rozdíl mezi LEO a REO 

                    LEC- stoj na levé noze se zavřenýma očima 

                    REC-  stoj na pravé noze se zavřenýma očima 

                    DLRC – procentuelní rozdíl mezi LEC a REC 

 

 

   Tabulka č. 4: Výsledky testů mCTSIB 
 

SUBJEKT 
       VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH TESTŮ mCTSIB 

PEO PEC MEO MEC COMP PTN 

1  J. V. 0,3 0,4 0,5 1,6 0,7 5 

2 O. K. 0,3 0,3 0,8 1,6 0,8 4 

3 B. V. 0,2 0,2 0,4 1,3 0,5 5 

4 K. J. 0,1 0,3 0,7 1,1 0,6 5 

5 K. K 0,2 0,2 0,7 1,4 0,6 5 

 
   Vysvětlivky: PEO – stoj na pevné podložce s otevřenýma očima 

                        PEC - stoj na pevné podložce se zavřenýma očima 

          MEO- stoj na měkké podložce s otevřenýma očima 

          MEC- stoj na měkké podložce se zavřenýma očima 

          COMP- průměr výsledků pohybů COG ve všech směrech 

 

 

 

 

     Tabulka č. 5: Výsledky testu tandemové chůze 
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SUBJEKT 
                      MĚŘENÉ PARAMETRY  

SW S ES PTN 

1  J. V. 6,5 34,2 4,6 3 

2 O. K. 6,6 27,4 2,7 3 

3 B. V. 6,9 25,4 3,1 3 

4 K. J. 5 17,4 3 2 

5 K. K 5,2 19,3 4,9 2 

 
  Vysvětlivky: SW-délka kroku 

                        S–rychlost 

                                   ES-konečné výchylky 

                                   PMN–počet testů mimo normu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. VÝSLEKDY VÝSTUPNÍHO VYŠETŘENÍ 
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8.1  VÝSLEDKY TESTŮ HODNOTÍCÍ FUNKCI NOHY  
 

Tabulka č. 6: Výsledky výstupních  testů hodnotících funkční schopnosti nohy 
 

SUBJEKT 
TEST 

Č. 1 

TEST 

Č. 2 

TEST 

Č.3 

TEST 

Č.4 

TEST 

Č.5 

TEST  

Č. 6 

TEST 

Č. 7 

TESTŮ 

V 

NORMĚ 

1  J. V. Sin 0 

Dx 0 

Sin 0 

Dx 0 

Sin + 

Dx  - 

Sin + 

Dx - 

Sin + 

Dx  + 

Sin + -´ 

Dx  + -´ 

Sin 25s 

Dx  28s 

3,5 

(58,3%) 

2 O. K. Sin + 

Dx 0 

Sin 0 

Dx 0 

Sin - 

Dx + 

Sin + 

Dx  + 

Sin + 

Dx  + 

Sin ++´ 

Dx - +´ 

Sin 24s 

Dx  22s 

3,75    

(62,5%) 

3 B. V. Sin 0 

Dx  + 

Sin 0 

Dx 0 

Sin + 

Dx - 

Sin + 

Dx - 

Sin + 

Dx  - 

Sin - +´ 

Dx - +´ 

Sin 37s 

Dx  25s 

3,5      

(58,3%) 

4 K. J. Sin + 

Dx + 

Sin -  

Dx 0 

Sin + 

Dx + 

Sin + 

Dx - 

Sin + 

Dx + 

Sin ++´ 

Dx + +´ 

Sin 36s 

Dx 46s 

4         

(66,4%) 

5 K. K. Sin - 

Dx - 

Sin 0 

Dx 0 

Sin + 

Dx  + 

Sin - 

Dx + 

Sin +  

Dx  + 

Sin ++´ 

Dx + -´ 

Sin 47s 

Dx  62s 

4,75    

(79,2%) 

 

Vysvětlivky: Test č. 1- test aktivity prstců během vychýlení těžiště těla 

                      Test č. 2- vyšetření taktilního čití (dle Hermachové) 

                      Test č. 3- schopnost izolované abdukce palce 

                      Test č. 4- stereognozie 

                      Test č. 5- grafostezie 

                      Test č. 6- čas posbírání korálků nohou 

                      Test č. 7- vyšetření funkce nohy během chůze 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 7: Porovnání výsledků testů hodnotících funkční schopnosti  nohy při 
vstupním a výstupním vyšetření 
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SUBJEKT 

VSTUPNÍ TESTY 

 V NORMĚ 

VÝSTUPNÍ TESTY  

V NORMĚ 

ZLEPŠENÉ TESTY 

POČET % POČET % POČET % 

1 (J. V.) 1,5 (25%) 3,5 (58,3%) 2 (33,2%) 

2 (O. K.) 1,75 (29,1%) 3,75 (62,5%) 2 (33,4%) 

3 (B. V.) 1 (16,6%) 3,5 (58,3%) 2,5 (51,7%) 

4 (K. J.) 2 (33%) 4 (66,4%) 2 (33,1%) 

5 (K. K.) 2,5 (41,6%) 4,75 (79,2%) 2 (37,6%) 

 

 

8.2  VÝSLEDKY STABILOMETRICKÉHO MĚŘENÍ 
 

Výsledné reporty výstupního vyšetření jsou součástí přílohy, stejně jako 

grafické porovnání výsledků stabilometrie při vstupním a výstupním 

vyšetření.  

Výsledky celkových reportů výstupních vyšetření znázorňují tabulky        

č. 8- č.11. Hodnoty, které byly při výstupním vyšetření zlepšeny oproti 

vstupnímu vyšetření, jsou v tabulce znázorněny zeleně. Hodnoty, které se 

pohybují mimo meze norem, ale jsou zlepšeny oproti vstupnímu vyšetření 

jsou znázorněny modře, hodnoty, které byly zhoršeny, jsou znázorněny 

červeně, hodnoty parametrů, které byly při vstupním vyšetření mimo hranice 

normy a při výstupním vyšetření se ještě zhoršily jsou vyznačeny červeně 

s vykřičníkem. 

 

 

 

 

 

 

     Tabulka č.8: Výsledky výstupního vyšetření testů LOS: 

                                   MĚŘENÉ PARAMETRY 
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SUBJEKT RT MVL EPE MXE DC PTN 

1  J. V. 0,52 4,9 83 95 77 5 

2 O. K. 0,62 6,5 65 88 79 3 

3 B. V. 0,63 8,7 88 99 79 5 

4 K. J. 0,83 2,9 93 97 83 5 

5 K. K 0,74 2,6! 83 85 82 4 

 
 Vysvětlivky:  RT – reakční čas 

             MVL- movement velocity- rychlost pohybu  

             EPE – endpoint excursion- konečné výchylky 

             MXE- max excursion- maximální výchylky 

             DC – directional control- směrová kontrola 

             PTN – počet parametrů (testů) v normě 

 

 

      Tabulka č.9: Výsledky výstupního vyšetření- test US – stoj na jedné noze 

 

SUBJEKT 

              VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH TESTŮ US 

LEO REO DLRO LEC REC DLRC PTN 

1  J. V. 0,6 0,7 8% 1,3 1,5 7% 6 

2 O. K. 0,9 1,0 5% 1,4 1,8 13% 6 

3 B. V. 0,7 1 18% 2,2 1,6 16% 6 

4 K. J. 0,6 0,6 0% 1,4 1,7 10% 6 

5 K. K 0,6 0,7 8% 1,5 1,5 0% 6 
 

        Vysvětlivky: LEO – stoj na levé noze s otevřenýma očima 

               REO-  stoj na pravé noze s otevřenýma očima 

               DLRO – procentuelní rozdíl mezi LEO a REO 

                             LEC- stoj na levé noze se zavřenýma očima 

               REC-  stoj na pravé noze se zavřenýma očima 

               DLRC – procentuelní rozdíl mezi LEC a REC 

 

 

 

        Tabulka č. 10: Výsledky výstupního vyšetření-testy mCTSIB 
        VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH TESTŮ mCTSIB 
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SUBJEKT PEO PEC MEO MEC COMP PTN 

1  J. V. 0,3 0,3 0,4 1,2 0,6 5 

2 O. K. 0,2 0,2 0,6 1,2 0,6 5 

3 B. V. 0,3 0,1 0,4 0,9 0,4 5 

4 K. J. 0,2 0,2 0,5 1 0,5 5 

5 K. K 0,2 0,3 0,6 1,5 0,7 5 

 
           Vysvětlivky: PEO–stoj na pevné podložce s otevřenýma očima 

                                PEC–stoj na pevné podložce se zavřenýma očima 

                  MEO–stoj na měkké podložce s otevřenýma očima 

                                MEC–stoj na měkké podložce se zavřenýma očima 

                 COMP–průměr výsledků pohybů COG ve všech směrech 

 

 

      Tabulka č. 11: Výsledky testu tandemové chůze 
 

SUBJEKT 
                      MĚŘENÉ PARAMETRY  

SW S ES PTN 

1  J. V. 6,4 26,2 2,4 3 

2 O. K. 7,7 32,8 4,5 3 

3 B. V. 8 22,9 4,3 3 

4 K. J. 5,2 21,6 2,4 3 

5 K. K 5,9 17,8 ! 1,6 2 

 
       Vysvětlivky: SW- délka kroku 

                            S–rychlost 

                            ES-konečné výchylky 

                            PMN–počet testů mimo normu 

 

 

 

 

    

  Tabulka č. 12: Porovnání výsledků stabilometrického vyšetření při vstupním a 
výstupním vyšetření-procentuální vyjádření 
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          % TESTŮ V NORMĚ  PŘI JEDNOTLIVÝCH TESTECH 

SUBJEKT LOS  

vstup 

LOS´ 

výstup 

US  

vstup 

US´ 

výstup  

mCTSIB 

vstup 

mCTSIB´ 

výstup 

TW 
vstup 

TW´ 
výstup 

1  J. V. 100% 100% 66,6% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 O. K. 33,3% 33,3% 33,3% 100% 33,3% 100% 100% 100% 

3 B. V. 100% 100% 66,6% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 K. J. 60% 100% 66,6% 100% 100% 100% 66,6% 100% 

5 K. K 80% 80% 100% 100% 100% 100% 66,6% 66,6% 
 

    Vysvětlivky: LOS-test „Limity stability“ vstup  

                          LOS´-test „Limity stability“ výstup 

                          US–test „Stoj na jedné noze“ vstup 

                          US´- test „Stoj na jedné noze“ výstup 

                          mCTSIB–„ Modifikovaný sensorický test“- vstup 

                          mCTSIB´-„ Modifikovaný sensorický test“- výstup 

                          TW-test „Tandemová chůze“ vstup 

                          TW´-test „Tandemová chůze“ výstup 
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9. DISKUSE 

 

9.1    DISKUSE NAD VÝSLEDKY TESTŮ HODNOTÍCÍ FUNKČNÍ 
SCHOPNOSTI NOHY 

 

Při vstupním vyšetření měli všichni jedinci ze sledovaného souboru 

nedostatky ve funkci nohy. Největší nedostatky byly zjištěny u testů 

taktilního čití, kdy neoptimální výsledky byly u 5 probandů, z čehož 

u 4 z těchto probandů byl test negativní bilaterálně (tzn. na pravé a i levé 

noze). Při testu stereognozie vykazovalo všech 5 probandů negativní 

výsledky a to bilaterálně. Oba testy hodnotily schopnost aferentního čití 

z periferie, které byly u všech probandů nedostatečné. 

Možnou a domnívám se i pravděpodobnou příčinou této skutečnosti je 

nedostatečná stimulace nohou přirozenými podněty, potažmo i nedostatek 

aferentních informací a to nejčastěji v důsledku nošení obuvi. Jeden 

z důvodů, jak uvádí Hermachová, může být předčasný začátek nošení obuvi, 

který má negativní dopad na vývoj nohy (6). Vlivem nedostatečného vyvinutí 

exterorecepce nedojde k dostatečnému rozvinutí svalové síly a koordinace 

a síly, což je předpokladem pro formování anatomických struktur nohy (6). 

Dalším z důvodů je kvalita obuvi, která nás často přespříliš chrání před 

vnějšími podněty. Noha pak ztrácí schopnost nejen diferenciačního čití, ale 

také schopnost termoregulace, což se projeví pocitem studených nohou.  

V testu hodnotící aktivitu prstců během vychylování těžiště těla byly zjištěny 

nedostatky u 4 ze 5 probandů-tzn. u 80 %. Při testu izolované abdukce palce 

vykazovalo nedostatky 60 % probandů z vyšetřovaného souboru. I v tomto 

případě může být neschopnost používat svaly nohy až oslabení následkem 

nošení obuvi. Obuv často nerespektuje tvar nohy, je jí znemožněna plně 

aktivní účast na odrazové fázi kroku, stejně tak jako na udržování stabilního 

stoje a to hlavně znemožněním pohybů prstců do všech směrů. 

Při výstupním vyšetření, kdy byla noha po čtyřtýdenním terapeutickém 

působení opětovně vyšetřena stejnými testy, došlo k průměrnému zlepšení 

o 44,42 %. 
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K největšímu zlepšení došlo u zkoušky testující stereognozii, kdy se tato 

funkce optimalizovala u všech 5 probandů. Další test, který vykazoval 

pozitivní výsledky po terapeutickém působení oproti vstupnímu vyšetření byl 

test taktilního čití dle Hermachové, kdy ke zlepšení  této funkce došlo u všech 

5 probandů. U testu hodnotící schopnost izolované abdukce došlo oproti 

vstupnímu vyšetření ke zlepšení u 3 z 5 probandů a to jednostranně. U testu 

hodnotící grafostezii došlo ke zlepšení u 3 z 5. Během chůze se funkce nohy 

zlepšila u 4 z 5 probandů. Nejméně byla terapii ovlivněna schopnost aktivity 

prstců během vychýlení těžiště těla (Vélův test). 

Zlepšení stereognostické funkce nohy a odpovědi na taktilní dráždění 

považuji za výsledek hlavně exteroreceptivní stimulace (hlazením, 

kartáčováním, šlapání po kamínkách, stimulace reflexním míčkem), kdy byly 

noze nabídnuty podněty, noha byla oslovena. Svůj podíl na výsledku má jistě 

i mobilizace kloubů nohy a SMS, kdy byla změněna propriocepce, a tím 

i aferentní informace z nohy. Zlepšení funkce nohy během chůze je sporné, 

protože pacienti byli během terapie vedeni k nácviku  stereotypu chůze, tudíž 

výstupní vyšetření mohlo být touto skutečností ovlivněno. I tato schopnost 

však může být přesunuta na podkorovou úroveň řízení-tzn. bude probíhat 

mimovolně.  

 

 

9.2 DISKUSE NAD VÝSLEDKY STABILOMETRICKÉHO MĚŘENÍ 
 

Z celkových reportů vstupního vyšetření na plošině Balance Master® System     

je patrno, že největší nedostatky stability byly u výzkumného souboru při 

testu stoje na jedné noze, kdy se u 4 z 5 probandů výsledky pohybovaly mimo 

rozsah normálních hodnot. Zhoršená stabilita se projevila hlavně při stoji na 

jedné noze se zavřenýma očima, což může svědčit pro poruchu  

senzomotorických funkcí. Tento test byl také nejvíce zlepšen po čtyřtýdenním 

terapeutickém působení, kdy u všech probandů byly naměřeny výsledky 

v mezích norem. Průměrné zlepšení u testu stoje na jedné noze u jednoho 

probanda je o 34,04 % oproti vstupnímu vyšetření. Zde se nabízí otázka, zda 

k zlepšení schopnosti stoje na jedné noze došlo skutečně  jen v důsledku 
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zlepšení funkce nohy, a nebo také v důsledku zlepšení  práce s těžištěm, což 

může být výsledek SMS. U testů LOS se výsledné parametry při vstupním 

vyšetření pohybovaly mimo hranice norem u třech probandů, při výstupním 

vyšetření došlo k normalizaci těchto parametrů u jednoho probanda. U testů 

mCTSIB se při vstupním vyšetření mimo meze norem pohybovaly parametry 

1 probanda, při vstupním vyšetření byly tyto parametry normalizovány. 

Výsledky stabilometrického vyšetření ukazují, že u výzkumného souboru 

došlo k pozitivnímu ovlivnění stability systému. 

Zlepšení parametrů během stabilometrického vyšetření musíme korelovat 

s výsledky testů hodnotících funkci nohy, které do určité míry mohou dát 

odpověď na otázku, zda hlavním důvodem zlepšení parametrů 

stabilometrického vyšetření byla  optimalizace funkce nohy. 

Při porovnání výsledků testů hodnotících funkční schopnosti nohy s výsledky 

stabilometrického měření vidíme určitou závislost mezi stupněm dysfunkce 

nohy a stupněm zhoršené stability (při vstupním vyšetření) pouze u testu US. 

U ostatních testů stabilometrického měření závislost na stupni dysfunkce 

nohy není.  Z toho je patrné, že při udržování stability systému hrají roli také 

schopnosti jedinců kompenzovat dysfunkci nohy jinými systémy. Zde se 

nabízí otázka, jak může stupeň dysfunkce nohy ovlivnit energetickou 

náročnost udržování stability systému, což ale nebylo předmětem práce. 

Vzhledem k malému výzkumnému souboru probandů to nejsou výsledky 

statisticky významné. Aby byly tyto výsledky potvrzeny, musel by být 

testován výrazně větší počet osob. 

Závislost stupně zlepšení funkčních schopností nohy na stupni zlepšení 

stability systému při porovnání výsledků jednotlivých testů zjištěna nebyla. 

Zde je nutné opět připomenout  skutečnost, že stabilometrie je citlivou 

metodou, která může být ovlivněna mnoha faktory působícími na člověka.  

I přes snahu zajistit všem probandům standardizované podmínky nelze 

zabránit působení vnitřních faktorů. Proto by bylo vhodné z hlediska výkazné 

hodnoty výsledků testy opakovat. Vzhledem k časové náročnosti těchto testů 

a limitované dostupnosti měřícího přístroje to nebylo v mých možnostech.     
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10. ZÁVĚR 

            
Řada prací zkoumá vliv vyřazení určitého zdroje aference na stabilitu stoje.   

Vliv stupně dysfunkce nohy na stabilitu stoje dosud v žádné práci 

(z dostupných materiálů) zkoumán nebyl.  Tato práce může být určitým 

impulsem pro budoucí výzkumy.  

V teoretické části jsou shrnuta fakta týkající se vlastní nohy-kineziologie, 

vývoje, funkce, etiologie funkčních poruch, diagnostiky a možností ovlivnění 

funkce nohy ve fyzioterapii. Rovněž jsou uvedena fakta týkající se stability 

stoje, možností vyšetření a úlohy nohy během udržování stability. 

 

Z výsledků práce vyplývají tyto závěry: 

 

 U všech probandů z výzkumného souboru byly potvrzeny nedostatky 

ve funkčních schopnostech nohy, které do určité míry korelovaly se 

zhoršenou stabilitou při testu US ( stoj na jedné noze) vyšetřeném na 

plošině Balance Master® System.     

 Funkce nohy a stabilita systému byla terapeuticky pozitivně 

ovlivněna.  

 Nepodařilo se prokázat, že hlavní příčinou zlepšení stability bylo 

zlepšení funkčních schopností nohy.  

 

Práce se snaží poukázat na úlohu nohy při udržování stability systému. 

Vzhledem k tomu, že bylo pracováno s malým výzkumným souborem, 

nebylo pracováno s kontrolním souborem  a měření nemohla být z časových 

důvodů opakována, nelze výsledky práce považovat za statisticky významné. 

Nechť je tedy práce doporučením pro ty, kteří se budou touto problematikou 

dále zabývat. 
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12. PŘÍLOHY 

12.1 SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha č.1 

 

Výsledné reporty stabilometrického měření (SM) 

 

Proband J. V. 

            Výsledný report vstupního SM 

            Výsledný report výstupního SM 

            Grafické porovnání vstupního a výstupního SM 

 

Proband O.K. 

            Výsledný report vstupního SM 

            Výsledný report výstupního SM 

            Grafické porovnání vstupního a výstupního SM 

        

            Proband B. V.  

            Výsledný report vstupního SM 

            Výsledný report výstupního SM 

            Grafické porovnání vstupního a výstupního SM 

 

            Proband K.J.  

            Výsledný report vstupního SM 

            Výsledný report výstupního SM 

            Grafické porovnání vstupního a výstupního SM 

 

            Proband K. K.  

            Výsledný report vstupního SM 

            Výsledný report výstupního SM 

            Grafické porovnání vstupního a výstupního SM 
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Příloha č.2 
 

            Fotografická dokumentace vyšetření na zrcadlovém pedografu 

           

          proband J. V.  

            proband O. K.  

            proband B. V.  

            proband K.J.  

            proband K. K.  

 

Příloha č. 3 

 

Podpisy nohou  

                

            Podpisy probanda J. V.  

            Podpisy probanda O. K.  

            Podpisy probanda B. V.  

            Podpisy probanda K. J.  

            Podpisy probanda K. K.  

  

 

              

             


	SOUHRN
	ÚVOD
	CÍL
	HYPOTÉZA
	TEORETICKÉ PODKLADY
	5.1  KINEZIOLOGIE NOHY
	5.2  VÝVOJ NOHY
	5.3  FUNKCE NOHY
	5.4  FUNKČNÍ PORUCHY NOHOU A JEJICH ETIOLOGIE
	5.5  VYŠETŘENÍ NOHY
	5.6  ANTROPOMETRICKÁ  TYPOLOGIE NOHY
	5.7  POSTURÁLNÍ  STABILITA  SYSTÉMU
	5.8  MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ FUNKCE NOHY VE FYZIOTERAPII

	METODIKA ŘEŠENÍ
	6.1  CHARAKTERISKTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU
	6.2  VYŠETŘENÍ
	6.3  POUŽITÉ METODIKY K OVLIVNĚNÍ FUNKCE NOHY

	VÝSLEDKY VSTUPNÍHO VYŠETŘENÍ
	7.1  VÝSLEDKY TESTŮ HODNOTÍCÍ FUNKCI  NOHY
	7.2  VÝSLEDKY STABILOMETRICKÉHO MĚŘENÍ

	VÝSLEKDY VÝSTUPNÍHO VYŠETŘENÍ
	8.1  VÝSLEDKY TESTŮ HODNOTÍCÍ FUNKCI NOHY
	8.2  VÝSLEDKY STABILOMETRICKÉHO MĚŘENÍ

	DISKUSE
	9.1    DISKUSE NAD VÝSLEDKY TESTŮ HODNOTÍCÍ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI NOHY
	DISKUSE NAD VÝSLEDKY STABILOMETRICKÉHO MĚŘENÍ

	ZÁVĚR
	REFERENČNÍ SEZNAM
	PŘÍLOHY
	12.1 SEZNAM PŘÍLOH


