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ABSTRAKT 

Název práce: Aplikace ortopedických vložek v dětském věku 

Vedoucí práce: PhDr. Tereza Nováková, PhD. 

Vymezení problému: Význam tvaru podélné klenby je jednou z nejvíce diskutovaných 

otázek v ortopedii vůbec. Stejně tak je hojně probírána problematika indikace 

ortopedických vložek u ploché nohy, zvláště pak v dětském věku.  Mezi odborníky 

panují rozlišné názory, kdy k jejich předepsání přistoupit a na kolik je jejich nošení 

přínosné. Doposud nejsou jasně stanoveny hranice, kdy se již skutečně jedná o 

patologii, a kdy jde pouze o flexibilní plochou nohu, vzniklou na podkladě 

hypermobility, která je v dětství do jisté míry fyziologická.  

Cíl práce: Ve své diplomové práci jsem si dala za cíl porovnat plantogramy skupiny 

šestiletých dětí s diagnózou pes planus / planovalgus před a po nejméně šesti měsících 

nošení individuálně zhotovených ortopedických vložek. Následně srovnat výsledky se 

skupinou, která se skládá ze stejně starých dětí, kterým ortopedické vložky indikovány 

nebyly. A na základě toho posoudit, zda došlo k takové změně (zlepšení), která by byla 

prokazatelná na plantogramu.  

Metoda řešení: Pro potřeby výzkumu jsem vytvořila dvě skupiny šestiletých probandů. 

Skupinu výzkumnou, ve které byli probandi, kterým bylo indikováno nošení 

ortopedických vložek a skupinu porovnávací, ve které byli probandi, kteří ortopedické 

vložky nenosili. Plantogramy jsem hodnotila indexovou metodu Chippaux – Šmiřák.  

Závěr: Výsledky práce ukazují na částečné potvrzení obou hypotéz. U obou skupin 

došlo u většiny probandů k takovému zlepšení, které bylo prokazatelné na plantogramu. 

Rozdíly ve výsledcích obou skupiny nebyly příliš rozdílné. Ke změně v obrazu nožní 

klenby došlo i bez zevní podpory, což svědčí o tom, že vývoj nožní klenby není v šesti 

letech ještě zcela dokončen. V rámci souboru jsem nezjistila významnou korelaci mezi 

pohlavím, BMI, hypermobilitou a výškou nožní klenby. 

Klíčová slova: Flexibilní plochá noha, podiatrie, plantogram, Chippaux – Šmiřák index 

 

 



ABSTRACT 

Title: Use of orthopaedic insoles in childhood 

Supervisor: PhDr. Tereza Nováková, PhD. 

Problem definition: The importance of the longitudinal arch is one of the most 

discussed topics in orthopaedics. Similarly important is the indication of orthopaedic 

insoles for flat feet especially in children.  Experts have different opinions about what 

age insoles should be prescribed, and if their use is beneficial. So far, a clearly defined 

boundary has not been established between real pathology and a flexible flat foot 

formed on the basis of hypermobility which is to some extent physiological in 

childhood.  

Aim: To compare the plantograms of groups of six-year-old children with diagnosed 

pes planus/planovalgus before and after six month (or more) use of, individually 

prepared, insoles. To compare the results with a group of children that did not have 

insoles prescribed and on this basis to judge whether there was change (improvement) 

that can be proven with the use of a plantogram.  

Method: Two groups of six-year-old subjects were formed. The experimental group: 

subjects with prescribed orthopaedic insoles, and the control group: subjects that were 

not prescribed orthopaedic insoles. Plantograms were evaluated with the help of the 

Chippaux–Šmiřák index method.  

Conclusion: The results indicate a partial confirmation of both hypotheses. In both 

groups most subjects showed improvement that could be confirmed with the use of a 

plantogram. The difference between the results of the two groups was not very 

significant. The picture (on the plantogram) also improved in the control group which 

indicates that the development of the foot arch is not fully complete at six years of age. 

No substantial correlation was found between gender, BMI, hypermobility and height of 

the foot arch.  

Key words: Flexible flat foot, podiatry, plantogram, Chippaux – Šmiřák index 
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1. ÚVOD 

 Během dlouhého fylogenetického vývoje se lidská noha přizpůsobila vzpřímení 

člověka a díky své důmyslné stavbě se stala základní složkou posturální stabilizace a 

bipedální lokomoce člověka ve vertikále. Kromě těchto funkcí, které můžeme označit 

jako statickou a dynamickou, zastává noha i významnou funkci senzorickou. Vezmeme-

li význam nohy z jiného úhlu pohledu, dá se říci, že je noha orgánem, který zastává 

významnou fyziologickou a sociální funkci.  

 Jednou z nejčastějších patologií vyskytujících se na lidské noze je pokles nožní 

klenby. V dětském věku je podezření rodičů, že má jejich potomek plochou nohu, 

nejčastějším důvodem k návštěvě ortopeda. Ve většině případů se však jedná o funkční 

plochonoží na podkladě zvýšené laxicity vazivového aparátu. 

 Dětská noha je odlišná od nohy dospělé. Nejvíce matoucím je pro laiky (rodiče) 

přítomnost tukového polštáře, který v prvních letech života zcela vyplňuje podélnou 

klenbu a vyvolává tak dojem ploché nohy. Proto do věku dvou až tří let nelze mluvit o 

ploché noze pouze na základě tohoto fyziologického stavu. I v pozdějších letech pouhý 

fakt, že je nožní klenba snížena, neznamená, že noha neplní správně svou funkci.  

 Jedním z terapeutických přístupů ploché nohy v dětském věku je užívání individuálně 

zhotovených ortopedických vložek. Problematika jejich indikace je však stále hojně 

diskutována a názory na jejich indikaci jsou značně nejednotné. S tím úzce souvisí 

skutečnost, že doposud nejsou jednotná kritéria pro stanovení, kdy se již skutečně jedná 

o patologický pokles nožní klenby a kdy jde pouze o flexibilní plochou nohu, vzniklou 

na podkladě hypermobility, která je v dětství do jisté míry fyziologická.   
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Lidská noha  

Noha je distálním článkem dolní končetiny, základním uspořádáním se podobá 

ruce, ale vzhledem k její funkci ve vzpřímeném stoji a chůzi jsou zde četné stavební i 

funkční rozdíly (DYLEVSKÝ, 2009).  Lidská noha je orgánem, který se 

fylogenetickým vývojem přizpůsobil bipedální lokomoci a vzpřímenému držení těla. Z 

nohy uzpůsobené ke šplhání a uchopování se tak vyvinul orgán uzpůsobený převážně 

statice (stoji) a dynamice (chůzi). S tím také souvisí vznik podélné a příčné klenby nohy 

(KLEMENTA, 1987). Noha člověka je oproti většině ostatních primátů méně pohyblivá 

a  je adaptována především na chůzi. Kostra nohy tak odlišuje člověka od všech jeho 

předchůdců (ONLINE, 2011). 

 Noha zprostředkuje styk těla s terénem, je přenosným článkem, kterým je 

propulzní síla bérce expandována na podložku. Noha při chůzi aktivně ,,uchopuje“ 

terénní nerovnosti a tím zajišťuje potřebnou oporu pro lokomoci i po nerovném terénu. 

Pružnost chůze i stoje je zajištěna příčným a podélným klenutím nohy (VÉLE, 2006). 

Základní funkce nohy můžeme rozlišit na statickou a kinetickou. Lidská noha funguje 

jako tlumič nárazů a též jako senzorický orgán (KOLÁŘ, 2009). Slouží jako spojení těla 

s okolním prostředím a zpětnou propriorecepcí udržuje vzpřímený stoj (DUNGL, 1989). 

2.1.1. Nožní klenba 

 Kostra lidské nohy je složena z 26 kostí, které jsou uspořádány tak, že tvoří dvě 

klenby, příčnou a podélnou. Popisována je i nepatrná klenba laterálního okraje nohy 

(VÉLE, 2006). Tři hlavní oblouky ohraničující celou klenbu (mediální, laterální a 

přední) se sbíhají do tří “pilířů” opírajících se o podložku v místě hlavičky I. metatarzu, 

hlavičky V. metatarzu a patní kosti (VAŘEKA, 2003). Tříbodovou oporu nohy můžeme 

zdůvodnit takto: aby bylo těleso stabilní, musí být podepřeno v minimálně třech bodech, 

kterými je definována tzv. plocha opory, a průmět těžiště musí do této plochy spadat 

(DUNGL, 1989). Schéma tříbodové opory znázorňuje obrázek č. 1. Tento statický 

tripodní model nožní klenby je některými autory považován za překonaný a je 

akceptován pouze při anatomickém popisu z důvodu obecné srozumitelnosti. 

Z funkčního dynamického hlediska je vhodnější přirovnání nožní klenby ke střeše (nebo 

štaflím), kde jsou krokve udržovány v požadovaném postavení kleštinami. Tento model 
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lépe demonstruje schopnost nohy odolávat dynamickým změnám při měnícím se 

zatížení během chůze či kontrole polohy těžiště těla při stoji (VAŘEKA, 2003). 

Rozdílné jsou názory na rozložení zátěže. Podle Dungla (1989) je poměr rozdělení 

následující: patní kost: hlavička I. metatarzu: hlavička V. metatarzu - 3: 2: 1, současně 

však ve své knize zmiňuje i poznatky Diebschlaga, který udává pro patu zatížení 75% a 

pro přednoží 25% celkové hmotnosti těla. Véle (2006) přisuzuje 50% zátěž patní kosti, 

zbylých 50% pak připadá na přednoží s maximem v oblasti palce. 

 Klenba nožní je zabezpečena jednak tvarem a uspořádáním kostí, jednak vazy a 

svaly. Z vazů jsou to ty, které jsou uloženy v plosce nohy (lig. calcaneonaviculare 

plantare, lig. plantare longum a aponeurosis plantaris). Další složkou nožní klenby jsou 

svaly, na jejich roli při zajištění nožní klenby však panují rozdílné názory. Jedním 

z nich je mínění, že vazy samotné klenbu nohy udržet nestačí, a proto je zapotřebí 

dynamické funkce svalů, která udržuje klenbu i v závislosti na pohybu. Při únavě 

zúčastněných svalů je tendence k poklesu klenby větší (ČIHÁK, 2001).  Dle Véleho 

(2006) mají vnější svaly nohy vliv kromě udržování stabilní polohy ve vzpřímeném 

stoji i na udržení nožní klenby vestoje a slouží k odvíjení chodidla při chůzi. Delším 

stáním se nožní klenba snižuje, důvodem je izometrická aktivita těchto svalů. Naopak 

příznivý vliv na udržení nožní klenby má chůze. Význam tahů i klidového tonu svalů 

pro udržení klenby je nejlépe dokumentován případy, kdy při porušení inervace 

příslušných svalů se klenba nožní rychle hroutí (např. při poruše nervus peroneus 

superficialis) (DOSKOČIL, 1995). Dylevský (2009) ve své knize uvádí, že podle 

současných poznatků mají sice svaly rozhodující význam pro udržení obou kleneb, ale 

samotné klenbu neudrží, předpokladem pro zachování klenby je uspořádání kostěných 

elementů a jejich zajištění vazy. Elektromyografické studie prokázaly, že při normálním 

zatížení k aktivaci svalů nedochází, k jejich kontrakci dochází teprve při zatížení, které 

se při běžné chůzi nevyskytuje. Aktivně se kontrahující svaly představují dynamickou 

rezervu, která se uplatňuje až na noze vystavené zvýšené zátěži.  

 Kromě svalů nohy, které jdou jako tětiva od proximálního konce k distálnímu 

konci sklenutí, přispívají k udržení nohy m. tibialis posterior, který podchycuje lig. 

calcaneonaviculare plantare a tím hlavici talu, toto místo je zároveň nejvyšším místem 

podélné klenby a místem nejchoulostivějším. Je-li vyřazen m. tibialis posterior, klesá 

hlavice talu mezi kalkaneus a os naviculare a dochází k subluxaci). Klenbu nožní 
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pomáhá udržovat také m. tibialis anterior, který spolu s m. peroneus longus vytváří 

elastický třmen (ČIHÁK, 2001). 

  

 
Obrázek 1, Schéma tříbodové opory nohy, převzato z (KAPANJI., 1985) 

 
  A – hlavička 1. metatarzu 
  B – hlavička 5. metatarzu 
  C – posteromediální a laterální výběžky patní kosti 
 

2.1.2 Ontogenetický vývoj nožní klenby 

Nožní klenba je charakteristickým morfologickým rysem člověka, její vývoj 

úzce souvisí s celkovým neuromotorickým vývojem a růstem ostatních struktur dolní 

končetiny (STAHELI, 1987), (KOLÁŘ, 2002).  Dítě je po narození na rozdíl od zvířat 

značně posturálně nezralé. Typicky lidské držení těla v extenčním napřímení uzrává v 

průběhu posturální ontogeneze synchronně s morfologickým vývojem skeletu. Kromě 

vývoje nožní klenby dochází ke změnám v úhlu kyčelního kloubu, zakřivení páteře, 

sklonu tibiálního plató, apod. (CHOMIAK, 2000), (KOLÁŘ, 2002). Vývoj nožní 

klenby probíhá především v první dekádě života (EL, 2006), (PFEIFFER, 2006). Noha 

roste rychleji než zbytek těla, ve věku sedmi let dosahuje okolo tří čtvrtin dospělé délky 

(STAHELI, 1987). 

Již při narození je kostěný základ podélné klenby vytvořen, proces osifikace 

začíná již ve  třetím měsíci prenatálního vývoje a při narození je dokončen z 30% 

(VIDEMŠEK, 2006). Oblast podélné nožní klenby je však po narození vyplněna 

tukovým polštářem, díky jeho přítomnosti působí dětská noha dojmem ploché nohy 
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(SMETANA, 2000), (DUNGL, 2005). Toto vazivově - tukové těleso má za úkol chránit 

dětskou nohu před přetížením (KOPECKÝ, 2004).  

Více než 30% novorozenců má calcaneovalgózní deformitu obou nohou 

(MORTAZAVI, 2007), (SULLIVAN, 1999). Postavení kalkaneu pod talem je závislé 

na vývoji posturální funkce krátkých svalů nohy a svalů bérce. Svalový program pro 

držení klenby je proto zajištěn teprve po čtvrtém roce věku, kdy je dokončen vývoj 

posturální funkce všech svalů, které ji zajišťují. Důkazem toho je, že u vyvinuté 

cerebrální parézy zůstává noha na nižším vývojovém stupni, neboť funkce těchto svalů 

neuzrála. Obdobně u dětí s centrální koordinační poruchou je vývoj klenby vždy 

nedokončen (CHOMIAK, 2000).  

Původní lehce varózní postavení paty spojené se supinací paty a doprovázené 

genua vara přechází na přelomu prvního a druhého roku života do pronačního postavení 

přednoží a valgózního postavení paty, které je podpořeno fyziologickým genua valga.  

Ve třetím roce života hodnotíme valgozitu paty jako fyziologickou do 15ᵒ, do šestého 

roku věku se paralelně s vyrovnáváním osy kolen zmenšuje a v dospělosti je normální 

při 5ᵒ. (DUNGL, 2005).  

Ve druhém roce života začíná být podélná klenba již zřetelná. Na jejím otisku 

můžeme pozorovat přibývající mediokonkávní vyklenutí. Pokud toto mediální vyklenutí 

v předškolním věku chybí, nebo je mediální okraj chodidla dokonce konvexní, 

hodnotíme nález jako patologický, stejně tak valgozitu paty přesahující 20ᵒ, a to jak 

v předškolním věku, tak v dospělosti (DUNGL, 2005). 

 

Obrázek 2, Typický tvar nohy osmnáctiměsíčního dítěte. Převzato z (FIXSEN, 1998) 
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2.2 Plochá noha 

Tvarové držení lidské nohy je velmi variabilní od nohy tzv. ploché po nohu 

vysoce klenutou (MURLEY, 2009). Klasická klinická typologie rozlišuje tři základní 

typy nohou: ploché, normální a vysoké (VAŘEKA, 2008).     

Prvenství v popisu ploché nohy je přičítáno Galenovy (XARCHAS, 2004 in 

VAŘEKA, 2008). Do současné praxe jej zavedl v roce 1845 Durlacher, který také 

navrhl vhodné polstrování vnitřku boty. Roku 1888 zpracoval Whitman 

patomechanismus pes valgus a uvažoval o svalové aktivitě jako o zásadním faktoru pro 

stabilizaci nohou a o svalovém oslabení, jako o příčině přetížení jiných svalů a šlach a 

též jako o příčině bolesti. Ve dvacátých letech minulého století byla dokončena klasická 

typologie s modelem ,,trojnožky“ nožní klenby, která je spojena s klasickou 

ortopedickou koncepcí zřícení oblouku klenby jako příčině metatarsalgie. Přesto, že 

model ,,trojnožky“ byl nedávno opakovaně zpochybňován, můžeme tento model brát 

v jisté míře jako platný (VAŘEKA, 2008).  

Plochá noha je široký pojem označující tvarové změny způsobené abnormálním 

snížením podélné, méně příčné klenby nožní, případně jejich vymizením. Hodnocení 

plochosti nohou je nejednotné. Např. Stryhal rozděluje plochou nohu podle obtíží a 

tvaru do čtyř stupňů (MURLEY, 2009) (VAŘEKA, 2008). Šmiřák rozdělil plochou 

nohu na mírně, středně a silně plochou podle velikosti poměru plantogramu k celkové 

ploše plosky nohy (ŠMIŘÁK, 1958 in STRNADOVÁ, 2009). 

 Konfigurace oblouku je určována věkem a genetickými faktory (EL, 2006), 

(STAHELI, 1987). Dále je její formování dáno konfigurací kostí, tvarem kloubů tarzu, 

napětím vazů a tonem svalů. Někteří autoři význam svalstva (krátkého i dlouhého) 

zpochybňují (TRČ, 2006). Význam tvaru podélné klenby pro nohy je jednou z 

nejkontroverznějších otázek v ortopedii. Plochá noha je tradičně považována jako 

nežádoucí (STAHELI, 1987).  Výška nožní klenby je rozdílná u jednotlivých subtypů 

nohy. Vařeka a Vařeková (2003) provedli studii, ve které potvrdili předpoklad, že 

kompenzované, neboli flexibilní subtypy dosahovali při statickém hodnocení 

plantogramů metodou Chippaux- Šmiřák index (dále CSI) vyšších hodnot, které svědčí 

pro nižší podélnou klenbu, u nekompenzovaných (rigidních) subtypů tomu bylo naopak. 

Společným znakem, ať už je příčina poklesu klenby jakákoli, jsou následující 

deformity: v zadní části nohy dochází k plantární flexi hlezenné a patní kosti, to je při 
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zatížení doprovázeno výraznou everzí subtalárního kloubu. Patní kost je vůči talu ve 

valgózním postavení a v zevní rotaci a předním okrajem v dorzální flexi. Hlavice talu je 

mediálně a plantárně pokleslá. Os naviculare je laterálně subluxována a vůči hlavici talu 

dorzálně. Důsledek toho je pokles podélné klenby ve střední části nohy a pronační 

postavení přední části nohy, osa zatížení končetiny je tak přesunuta mediálně do oblasti 

I. metatarsu, který je tak mechanicky přetížen (CHOMIAK, 2000). 

Ke snížení podélné klenby může dojít ve více etážích, v kloubu 

talonavikulárním, navikulokuneiformním nebo v obou kloubech současně v různém 

stupni. Laterální pilíř, který bývá označován za oporu skeletální stavby nohy, je u 

ploché nohy relativně nebo absolutně zkrácen proti mediálnímu pilíři. Vzájemný poměr 

těchto pilířů určuje tvar nohy (CHOMIAK, 2000). Rozlišit je možné vrozenou plochou 

nohu a získanou plochou nohu (TRČ, 2006). 

Vrozenou plochou nohu můžeme dále dělit na: 

� Rigidní (vrozený strmý talus, koalice tarzálních kostí)  

� Flexibilní (pes calcaneovalgus)  

Získaná plochá noha může být způsobena: 

� Chabostí vaziva: dětská flexibilní plochá noha, součást syndromů (m. Down, Ehlers 

– Danlos sy., Marfanův sy.) 

� Svalovou slabostí či dysbalancí (nervosvalová onemocnění: 

DMO, parézy, myopatie, míšní afekce)  

� Rozvojem kontraktur (peroneální spastická plochá noha) 

� Artritická plochá noha (juvenilní revmatoidní artritida, potraumatická artróza) 

(ADAMEC, 2005), (DUNGL, 2005) 

Vysoký výskyt deformit nohou je ovlivněn řadou vnitřních a vnějších faktorů. 

Vznik ploché nohy či jiných deformit je způsoben vedle vrozených příčin a predispozic 

i poraněním, chorobou či dlouhodobým přetěžováním, současným způsobem života 

nebo také nevhodným výběrem obuvi pro děti. Všechny tyto faktory mají vliv na 

pružnost chůze, plynulé přenášení těžiště těla, držení těla a další pohybové stereotypy. 

Změny ve tvaru a funkci nožní klenby se mohou projevit bolestivostí kdekoliv v celé 

oblasti podpůrně-pohybového systému. Deformace nohou jsou vyrovnávány 

odpovídajícím vadným držením trupu a často jsou doprovázeny bolestivostí v páteři. 
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Uvedené negativní změny ve stavbě nožní klenby mohou mít především u dětí, jejichž 

nožní klenba je snadno formovatelná, trvalý charakter a s přibývajícím věkem mohou 

značně ovlivnit kvalitu života (KOPECKÝ, 2004). 

Při diagnóze ploché nohy musíme brát v potaz i jiné afekce, které se projevují 

obtížemi v této lokalizaci, například algoneurodystrofický syndrom, nádory v subtalární 

oblasti, specifické i nespecifické záněty, kolagenózy, stavy po úrazech nohy. U těžší 

deformity je doporučováno provést laboratorní vyšetření, rtg., CT vyšetření apod. 

(MEDEK, 2003). 

2.2.1 Plochá noha dospělých 

U dospělé populace rozlišujeme získanou plochou nohu, která se vyvíjí na noze 

původně nedeformované a plochou nohu, která se vyvine z dětské ploché nohy 

(DUNGL, 1989), (KOLÁŘ, 2009), (MEDEK, 2003). Získaná plochá noha dospělých je 

častou statickou deformitou, která může vzniknout v jakémkoli věku po ukončení 

kostního růstu komplexním působením různých faktorů. Velkou roli v jejím vzniku 

hraje dlouhodobé přetížení, při kterém dojde k porušení poměru mezi velikostí zátěže a 

nosností nohy (DUNGL, 2005). Ze zevních příčin je na prvním místě nadváha, dále 

nošení těžkých břemen a nemožnost pravidelného odpočinku.  Důležitým faktorem je 

též nošení nevhodné obuvi a dále hormonální vlivy, například v klimakteriu nebo 

v těhotenství (MEDEK, 2003). 

Vedle únavnosti, bolestí a křečí v lýtku je plochá noha dospělých často 

doprovázena varikózním rozšířením žil dolních končetin a otoky. Svaly u nohy 

s pokleslou nožní klenbou jsou namáhány více než je tomu u zdravé nohy, což vede 

k rychlejší únavě. Důsledkem je horší venózní vyprazdňování svalovou pumpou, tím 

dochází k městnání a tvorbě varixů a otoků. V souvislosti s tím dochází ke zvýšené 

potivosti nohou, zhoršující se tkáňová trofika vede k osteoporóze, další ztrátě pevnosti 

vaziva, poklesu klenby a rozšíření přednoží (DUNGL, 2005). 

 Statickou získanou plochou nohu dospělých můžeme rozdělit podle obtíží a 

velikosti deformity do čtyř stupňů: 

1. V nejlehčím stupni je tvar nohy zachován, ale po delší námaze se objevuje pocit 

únavy až bolesti, mohou se objevovat noční křeče v lýtku, lze nalézt valgózní 

postavení paty. 
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2. Při zatížení dochází k poklesu podélné klenby, při odlehčení se klenba obnoví. 

Bolest je nižší intenzity než při prvním stupni, mluvíme o noze ochablé. 

3. Noha zůstává trvale plochá, ale je volná a pasivně ji lze formovat do normálního 

tvaru, bolesti jsou poměrně malé. 

4. Jde již o fixovanou deformitu  (DUNGL, 2005) 

Jako terapie u volných deformit postačuje podepření mediální klenby vhodně 

vyrobenou ortopedickou vložkou. Zvýšenému sešlapávání vnitřní strany podpatku 

zabráníme vedením paty v pevném opatku. U fixovaných deformit se musí přizpůsobit 

obuv tvaru nohy a současně bránit další progresy. K operačnímu řešení se přistupuje 

zřídka, pokud je noha značně bolestivá a nereaguje na konzervativní léčbu (DUNGL, 

2005). Prognóza z hlediska vyléčení není příznivá, u většiny pacientů je korekce 

protetickými pomůckami dostačující (MEDEK, 2003). 

2.2.2 Spastická plochá noha dospělých 

Jde o stav klinicky identický s idiopatickou peroneální spastickou plochou 

nohou. Jelikož se s tímto typem ploché nohy se setkáváme u mladých jedinců 

v konečných fázích rychlého růstu, kteří jsou nuceni stát dlouhou dobu v nevhodné 

obuvi, označoval se tento stav dříve jako ,,tarzalgie adolescentů“.  

Při terapii se v narkóze převede noha do správného postavení a následně se po 

dobu šesti týdnů fixuje v modelovaném sádrovém obvazu. Vhodné je ještě během 

narkózy zhotovit v korigovaném postavení sádrový odlitek, podle kterého budou 

pacientovi vyrobeny ortopedické vložky, které začíná nosit ihned po sejmutí fixace 

(DUNGL, 2005). 

2.2.3 Peroneální spastická plochá noha 

 Klinický obraz peroneální spastické nohy může způsobit každá patologická 

změna v subtalárním kloubu, která vede k bolestivé synovialitidě. Nejčastější příčiny 

jsou tarzální koalice, subtalární, fibrózní ankylóza, revmatoidní artritida a další 

revmatická onemocnění.  Termín ,,peroneální plochá noha“ použil v roce 1897 Jones 

k popisu bolestivého plochonoží při tarzální koalici.  

Bolesti při zatížení jsou lokalizovány do oblasti sinus tarsi před a pod zevním 

kotníkem a posteromediálně za vnitřní kotník. Zatímco zdravá noha se vleže na zádech 
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spontánně staví do lehké inverze, spastická zůstává naopak v everzi. Pasivní inverze je 

bolestivá až nemožná, pohyb v subtalárním kloubu je výrazně omezen. Fibulární svaly a 

extensory prstů jsou napjaty, tlak na sinus tarsi je bolestivý. 

 V terapii se uplatňuje odlehčení nohy na dva až tři týdny chůzí o dvou berlích. 

Sádrová fixace je efektivní pouze pokud je krátkodobá, delší vede naopak k dalšímu 

omezení pohyblivosti. Z fyzikální terapie je vhodná zejména vířivá koupel. V některých 

případech se přikračuje i k operační terapii, výkon, který se provádí, vychází z příčiny 

vzniku peroneální spastické ploché nohy (DUNGL, 2005). 

2.2.4 Příčně plochá noha 

Při stanovení diagnózy je třeba rozlišovat rozdíl mezi podélně a příčně plochou 

nohou, zvýšené podélné vyklenutí je často doprovázeno snížením transverzálního 

vyklenutí (VAŘEKA, 2008). Příčinou vzniku příčně ploché nohy bývá dlouhodobá 

zátěž ve stoji, při chůzi, při nošení nevhodné obuvi (u žen boty s vysokým podpatkem a 

úzkou špičkou). Klinicky se projevuje bolestí přednoží lokalizovaných distálně od 

Lisfrankova skloubení (metatarzalgie), ve stoji a při chůzi, která může být doprovázena 

parestezií 2. a 3. prstu, pak mluvíme o Mortonově neuralgii.  

Objektivně můžeme najít rozšířenou přední část nohy, prominenci hlaviček 2. – 

4. metatarsu do plosky a jejich palpační bolestivost. Na kůži plosky se pak v místě 

prominence hlaviček objevují patrné otlaky. Důsledkem toho dochází k flekční 

deformitě prstů nohy označované jako kladívkové prsty.  Palec je v abdukčním a malík 

v addukčním postavení (DUNGL, 2005). Pojem příčně plochá noha není však příliš 

přesný, protože nevzniká snížením stávající klenby, ale elevací marginálních metatarsů 

(STAHELI, 1987). 

Základem konzervativní terapie je funkční ortézování. Používají se individuální 

vložky s retrokapitální pelotou, popřípadě úprava obuvi vlepením retrokapitální peloty. 

Vhodné je nošení bot s nízkým podpatkem.  Z rehabilitace se uplatní jemné masáže, 

techniky měkkých tkání plosky i mobilizace.  Rychlého analgetického efektu je možné 

dosáhnout stažením rozšířené přední části přednoží tapovací páskou (KOLÁŘ, 2009). 
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2.2.5 Dětská plochá noha - pes planovalgus  

 Největší vývoj lidské nohy se uskutečňuje do šesti až sedmi let věku dítěte. Do 

této doby je valgozita patní kosti, valgozita v kolenních kloubech, valgozita a vnitřní 

rotace v kyčelních kloubech fyziologická. Tento věk koreluje s obdobím, kdy dochází 

k zásadním změnám v řízení a zajištění posturální stability a vyzrávání mozečkových 

funkcí (VAŘEKA, 2006). 

V tzv. Baťově studii (1997 – 1999) bylo zjištěno  poměrně vysoké zastoupení 

podélně ploché nohy ve všech věkových kategoriích (3-19 let), nejčastěji však u dětí 

v předškolním věku. U nejmladší věkové skupiny je však nesnadné stanovit, zda se 

jedná skutečně o plochou nohu nebo o nohu „plnou“ v důsledku existence tukového 

polštáře v klenbě. S přibývajícím věkem dochází k involuci tukového polštáře v plosce 

a současně s tím klesá počet zjištěných plochých nohou. Ve všech věkových kategoriích 

se plochá noha vyskytovala častěji u chlapců než u dívek (ŠŤASTNÁ, 2005).    

Pojem dětská plochá noha označuje ,,deformitu“ nohy v růstovém věku, kdy 

dochází k oploštění vnitřní podélné klenby a pata stojí ve zvýšeně valgózním postavení. 

Přechod od normálního nálezu k patologickému je spojitý což znesnadňuje diagnózu 

(ŠŤASTNÁ, 2005). K určení, zda se skutečně jedná o flexibilní plochou nohu, slouží 

test postavení na špičky (Jackův test). V zátěži pokleslá klenba se v odlehčení a stoji na 

špičkách obnovuje a pata se staví do lehké varozity  (FIXSEN, 1998), (STAHELI, 

1987), (ADAMEC, 2005). Důležitým kritériem je funkční nález. Jestliže dítě zvládá 

chůzi po špičkách i po patách, v inverzi i everzi nohy bez obtíží, nemá-li jiné klinické 

obtíže, bolest ani únavnost nohou a není valgozita paty, nejde o plochou nohu (KUBÁT, 

1987). 

Podmínkou pro její vznik je zvýšená laxicita vazů, která je v tomto období do 

jisté míry fyziologická. Na jejím vzniku se můžou podílet i faktory jako je nadváha, 

dlouhodobý pobyt na lůžku, malnutrice či nošení nevhodné obuvi (ADAMEC, 2005), 

(DUNGL, 2005). Příčinou není kostěná malformace, ale deficit anatomických struktur 

podporujících plantární oblouk (VITTORE, 2009). V jedné ze studií zabývající se 

stavem nožní klenby, prokázali autoři výskyt ploché nohy u hypermobilních jedinců ve 

27,6%, zatímco u nehypermobilních pouze ve 13,4% případů, přičemž největší podíl 

snížené podélné klenby spadal do nejmladší věkové skupiny. Potvrdili tak názor, že 

flexibilní plochá noha a hypermobilita jsou vývojové charakteristiky (EL, 2006). 



21 

 

Flexibilní plochá noha bývá nebolestivá, starší, především obézní děti, můžou 

mít z přetížení bolesti na vnitřní straně nohy a snadno se unaví. Je-li již vyvinuta 

kontraktura m. triceps surae, objevují se po zátěži bolesti v anterolaterální části lýtka 

(ADAMEC, 2005).  Je-li ovšem dětská plochá noha doprovázena bolestí, je nutné pátrat 

po jiných příčinách, jako jsou zánětlivá onemocnění, zlomeniny z přetížení či vzácně 

tumorózní afekce. 

Kompenzační mechanismus dětské nohy před přetížením je v první fázi chůze 

špičkami dovnitř, kdy je přednoží v abdukci a mediální paprsek je v supinaci. S trváním 

plochonoží se vyvíjí tzv. myostatická kontraktura m.triceps surae, patní kost je skloněna 

do plantární flexe, valgozita nohy je v zátěži zvětšována, dítě ztrácí schopnost chránit 

nohu chůzí špičkami dovnitř (DUNGL, 2005). 

Dětská flexibilní plochá noha buď nevyžaduje léčbu, nebo symptomatická 

plochá noha má být léčena kvalitními ortopedickými vložkami s vedením paty s cílem 

překlenout období fyziologicky zvýšené kloubní laxicity do doby, kdy se podélná 

klenba stabilizuje, tj. kolem šestého roku (CHOMIAK, 2000). 

 
Obrázek 3, Pes planovalgus, převzato z (VITTORE, 2009) 

 

2.3 Terapie ploché nohy v dětském věku  

Terapie flexibilní ploché nohy je velmi intenzivně a dlouhodobě diskutována, 

názory na její terapii jsou nejednotné. Nejednotnost v názorech na léčebný postup úzce 

souvisí s ne zcela jasným přechodem od normální nohy do flexibilní ploché nohy. 

Složité je i určení zda vůbec tato flexibilní plochá noha přechází do dospělé ploché 

nohy. Na čem se snad všichni autoři shodnou je to, že základem terapie je konzervativní 

postup (KOLÁŘ, 2009). 
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Většina dětských flexibilních plochonoží se upraví spontánně růstem spolu s 

ubýváním hypermobility a vyzráváním vaziva (ADAMEC, 2005), (DUNGL, 2005). 

Terapie by měla být zahájena jako prevence nebo korekce vzniku svalových kontraktur, 

nejdříve však po třetím roce života. Bylo by zbytečné pokoušet se o korekci nohy 

fyziologicky vyplněné tukovým polštářem nebo ochranným postavením nohy při chůzi 

dané vývojovým postavením kyčelních či kolenních kloubů (TRČ, 2006). 

Velká část flexibilní ploché nohy terapii nevyžaduje. Mírné formy zpravidla 

funkčně nevadí ani v dospělosti a nebývají bolestivé. U dětí je plochá noha často spíše 

kosmetickým problémem a vadí více rodičům než dětem (DUNGL, 2005).  S vývojem 

se ve většině případů spontánně vytváří podélná klenba (POUL, 1999). 

V naprosté většině případů je léčba flexibilní ploché nohy konzervativní, teprve 

po jejím vyčerpání, při trvajících bolestech, únavě nohy a bérce znemožňující běžnou 

aktivitu, je indikována operační léčba. Dungl ve své publikaci doporučuje indikovat 

ortopedické pomůcky až při 3. stupni plochonoží (mediální okraj nohy je konvexní, 

hlavice talu prominuje plantárně a mediálně). U prvních dvou stupňů považuje za 

dostačující časté chození naboso po přírodním terénu. Bosá noha reaguje na kontakt 

s terénem dynamickou kontrakcí všech svalů kontrolujících pohyb a postavení nohy. 

Rovněž považuje za vhodnou gymnastiku nohou formou hry (DUNGL, 1989).  

 Penneau et al. ve své RTG studii neprokázali, že by se vlivem všech možných 

druhů vložek zlepšila konfigurace kostí tarzu, tito autoři přikládají omezený význam i 

cvičení, za racionální považují pouze protahování Achillovy šlachy, pokud je zkrácena. 

Snad všichni autoři se shodnou na významu správné konstrukce dětské obuvi, založené 

na pevném usazení paty do patního lůžka a dostatečném prostoru v přední části obuvi, 

kde se nalézají prsty (POUL, 1999). 

Kolář ve své publikaci dělí konzervativní postup následovně: 

1. Nošení kvalitní obuvi s podložením podélné klenby a s vedením paty (pevný 

opatek). 

2. Stimulace a facilitace plosky v běžném životě (chůze naboso v měkkém nerovném 

terénu). 

3. Pasivní podpora – ortopedické vložky dle funkčního vyšetření. 

4. Aktivní terapie – fyzioterapie  (KOLÁŘ, 2009). 
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Operační léčba je indikována až po selhání léčby konzervativní, kdy i po roce 

přetrvávají bolesti a únavnost nohy, které znemožňují běžnou aktivitu. Cílem je trvalé 

obnovení podélné klenby při zachování pohybů kloubů nohy, která je funkčně zdatná. 

Výběr operační metody pro flexibilní ploché nohy je problematický, žádný z dlouhé 

řady možností nebyl univerzálně akceptován. Většina používaných metod buď 

nesplňovala požadavek dlouhodobého efektu, nebo vedla k trvalému omezení pohybu 

kloubů nohy s předčasným rozvojem artrózy okolních kloubů a omezením růstu nohy.  

Z tohoto důvodu se zdá jako nejvhodnější osteotomie kostí tarzu bez porušení kloubních 

struktur.  Konkrétně prolongační osteotomie přední části kalkanea podle Evanse. 

Operační výkony je možno rozdělit do čtyř skupin: 

1. Výkony na měkkých tkáních a šlachové přenosy 

2. Artrodézy tarzálních kloubů 

3. Osteotomie tarzálních kostí 

4. Kombinace kloubních a kostních výkonů s operacemi na měkkých tkáních 

(CHOMIAK, 2000) 

 

2.4 Ortopedické vložky  

Indikace ortopedických vložek spadá výhradně do pravomoce lékaře. Veškerou 

terapii včetně předpisu vložek vede ortoped, který by měl dítě kontrolovat v 

šestiměsíčních intervalech1 (ADAMEC, 2005). Předpokladem účinnosti ortopedické 

vložky je její individuální zhotovení tak, aby udržela dítěti patu v korigovaném 

inverzním postavení (vedení paty). Každá vložka by měla být před adjustací 

zkontrolována předepisujícím lékařem (DUNGL, 2005).  Použití nápravné obuvi i 

ortopedických vložek před šestým rokem věku dítěte je kontroverzní a málo vědecky 

podloženo (STRIKER, 2011). Po mnoho desetiletí byly tisíce malých dětí nucené nosit 

speciální obuv nebo korekční vložky, již v roce 1989 však ukázaly dvě nezávislé studie, 

že nošení ortopedické obuvi nebo vložek nemá významný vliv na vývoj nožní klenby 

(WENGER, 1989).  

Při indikaci ortopedických vložek hrají kromě jiného nezanedbatelnou roli i 

estetická kritéria, geografické rozdíly a národní specifika. Například v jižních zemích 

                                                 
1 Šest měsíců je současně doba, po které má dítě do 18 let věku nárok na příspěvek k pořízení ortopedické 
vložky od zdravotní pojišťovny. 
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(Itálie, Španělsko…) jsou ortopedické vložky a obuv používány ve velké míře. I 

operace pro plochou nohu jsou v těchto zemích častější než v zemích zaalpských 

(DUNGL, 2005). 

Ortopedické vložky patří mezi ortotické pomůcky, a jako takové pomáhají 

udržovat správný tvar odpovídající části těla. Cílem aplikace ortopedických vložek je 

změna rozložení zátěže chodidla (Sobotka, 1996). Všechny typy vyráběných vložek 

mají kompenzovat drobná postižení plosek nohou a napomáhat vyrovnání vadného 

postoje a odlehčení bolestivých míst (Online, 2010). Jejich užívání doznalo největšího 

rozmachu hlavně v německy mluvících zemích v době před 2. světovou válkou. 

Konstrukce vložek podléhá technologickému vývoji. Dřívější vložky se silnou 

tloušťkou jsou nahrazovány vložkami z lehkých materiálů, které jsou, hlavně v prstové 

části velmi tenké, takže umožňují volný pohyb prstců. Moderní vložky jsou vyráběny 

buď podle plantogramu nebo plastického odlitku nohy (POUL, 1999). O indikaci vložek 

v dětském věku lze uvažovat v následujících případech: 

1. Statická plochá noha. 

2. Koalice kalkaneo-navikulární nebo kalkaneo-talární. 

3. Pes equinovalgus u spastické formy dětské mozkové obrny. 

4. Stavy po operaci nebo konzervativní léčbě pedes equinovari. 

5. Statické skoliozy s podélným zkratem končetiny. 

6. Příčně plochá noha s valgozní deformitou palce. 

Ortopedické vložky by se neměli používat paušálně. Zkušenosti zahraničních 

autorů jasně ukazují, že jejich nadbytečná aplikace může vést v dospělosti ke skutečným 

obtížím z dekompenzace po jejich předchozím dlouhodobém nošení (POUL, 1999). U 

pes planovalgus se přistupuje k aplikaci ortopedických vložek až u 3. stupně. Při jejich 

indikaci je třeba brát v potaz fyziologické změny spojené s růstem, například 

fyziologická genua valga, které podmiňují valgozitu paty. Správně zhotovená vložka 

koriguje postavení paty a zabraňuje jejímu sklouznutí do valgozity. K tomu slouží patní 

skořepina popřípadě laterální zarážka v oblasti paty. Abdukci přednoží lze ovlivnit 

supinačním působením ortopedické vložky. Při těžším stupni plochonoží je žádoucí 

kontrola účinku ortopedické vložky indikujícím lékařem s případnou následnou korekcí 

nožní ortézy (KOLÁŘ, 2009). 
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Pro účinnost je nezbytně nutné, aby skořepinová ortopedická vložka byla nošena 

ve vhodné, kvalitní a dostatečně prostorné obuvi. Nutná je též vzhledem k růstu nohou 

pravidelná výměna nožní ortézy. Celková doba nošení se pohybuje kolem dvou let 

(KOLÁŘ, 2009). Podle některých autorů však není konzervativní léčba úspěšná ani při 

používání kvalitních pomůcek (CHOMIAK, 2000). 

Důležité je získání přesných měrných podkladů. Existuje řada metod, jak 

provádět odběr při zpracování individuálních vložek: nákres, vyšetření na 

pedobarografu, sejmutí tlakových ploch na plantogramu nebo scannerem (Online, 

2010). 

V dnešní době je k dispozici velké množství druhů individuálních ortopedických 

vložek a nyní i polotovarů pro individuální výrobu. K výrobě jsou používány různé 

druhy materiálů - např. korkfant, pedilin, polyform, přírodní usně a jiné. Typ vložek 

doporučí protetický technik na základě poukazu odborného lékaře (ortopedického nebo 

rehabilitačního) (Online, 2010).  

 

 

Fotografie 1, Ortopedické vložky skořepinového typu vyráběné firmou Studio zdravého obouvání s.r.o. 

Ortopedické vložky můžeme obecně rozdělit na: 

a) Měkké vložky 

Měkké vložky jsou vyrobeny z několika vrstev elasticky stlačitelných pěnových 

materiálů. Vyráběné jsou na základě zjištěných údajů o distribuci tlaku váhy těla na 

nohu. Pěnové vložky bývají často uzpůsobeny tak, aby se po nahřátí přesně přizpůsobily 

noze každého jedince a po vychladnutí si zachovaly požadovaný tvar (BORSKÝ, 2010 

in LINKESCH, 2010) 
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b) Pevné vložky 

 Výhodou pevných vložek je větší podpora kontroly a řízení pohybu kloubů 

nohy. Pevné vložky jsou obvykle tenčí, proto bývají vhodnější do sportovní a 

společenské obuvi. Nevýhodou, zvláště u levnějších modelů, je jejich křehkost. 

Kvalitnější modely jsou do jisté míry tepelně tvarovatelné, tato vlastnost napomáhá 

přizpůsobení tvaru nohy majitele (BORSKÝ, 2010 in LINKESCH, 2010). 

Za zmínku stojí zhotovení vložek tzv. Italskou metodou. Základním vstupním 

parametrem pro zhotovení vložky je získání dynamického vtisku plosky nohy do 

tvárného materiálu, který je umístěn ve speciální obuvi. Vzniklý vtisk slouží po 

následném opracování jako forma pro novou vložku. Ortopedické vložky, vytvarované 

touto metodou, se chovají jako vložky vyměkčené a jsou maximálně přizpůsobeny 

dynamickému chování nohy pacienta při chůzi (BORSKÝ, 2010 in LINKESCH, 2010), 

(ČERNÝ). 

2.5 Diagnostika 

Hodnocení stavu nožní klenby představuje velký metodologický problém. Pouhé 

zhodnocení výšky nožní klenby pohledem je nedostačující. Samotný fakt, že mediální 

okraj plosky je blízko podložky nemusí vždy znamenat, že jde o plochou nohu 

(KUBÁT, 1987). Noha, která se na pohled jeví jako plochá, může držet, zatímco 

zdánlivě normální se může propadat. Pro funkci není důležité, jaké výšky dosahuje 

nožní klenba při statické zátěži (stoji), ale její pevnost při chůzi, zda se propadá, či 

nikoli (LEWIT, 2003).  

U dětí platí, že pokud může dítě bez problému chodit po špičkách či patách, 

v inverzi a everzi nohy bez obtíží, není přítomna bolestivost, únavnost nohou a 

valgozita paty, o plochou nohu se nejedná, i když se zdá, že mediální strana plosky 

spočívá na podložce (KUBÁT, 1987). 

 Podiatrické vyšetření odborným lékařem zahrnuje rozbor individuálních obtíží, 

vyšetření nohou, stoje i chůze. Podle charakteru obtíží může být navrženo speciální 

přístrojové vyšetření se zaměřením na hodnocení bodových tlaků na chodidlech ve stoji 

i při chůzi, případně analýza digitálního záznamu chůze a běhu. Někdy lékař přistoupí k 

rentgenovému vyšetření, nejvhodnější je zhotovení snímků ve stoje, při kterém lze 
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hodnotit kromě tvaru kostí i míru zatížení. Rentgenografická metoda je však finančně a 

časově náročná a není vhodná pro terénní výzkum (DUNGL, 2005), (ONLINE, 2011). 

Flexibilní plochou nohu od rigidní odlišíme, porovnáme-li stav podélné klenby 

vsedě a při stoji. Jestliže ve stoje podélná klenba mizí, ale vsedě ji můžeme pozorovat, 

mluvíme o flexibilní ploché noze. Neobjeví-li se ve stoje ani vsedě, jedná se o rigidní 

plochou nohu (GROSS, 2005).  Na obdobném principu je založen test postavení se na 

špičky, který se používá u dětí (ADAMEC, 2005), (DUNGL, 2005).  

Dále se provádí i extenční test palce - pacient při vyšetření stojí lehce rozkročen, 

pasivní extenze palce vede normálně ke zvýšení vnitřní části podélné klenby a k zevní 

rotaci tibie, pokud k tomuto nedojde test je negativní, jde tedy o plochou nohu rigidní 

(DUNGL, 2005). 

Jednoduchou a finančně málo náročnou metodou je posouzení otisku chodidla 

pomocí plantogramu (podogramu). Výhodou této metody je trvalá dokumentace, 

umožňující získat informaci o klenbě nohy při plném zatížení vstoje a objektivní číselné 

vyjádření výsledků. K vyhodnocení získaného otisku existuje několik způsobů. V letech 

2001 - 2002 byl proveden výzkum, který se zabýval problematikou hodnocení klenby 

nohy. Autor této studie upozorňuje na nedostatek podobných studií v odborné literatuře. 

Ve svém výzkumu zdravotního stavu klenby nohy použil k vyhodnocení tři 

plantografické metody: metoda Chippaux - Šmiřák , metoda Mayera a metoda Sztriter - 

Godunov. Při porovnání výsledků těchto tří metod dospěl k rozličným výsledkům. 

Při vyhodnocení metodou Mayer bylo označeno 57,3% nohou jako deformovaných, 

zatímco metodou Chippaux - Šmiřák  pouze 15%. (KOPECKÝ, 2004) 

1. Metoda Chippaux - Šmiřák – indexová metoda (CSI), zjišťuje se poměr mezi 

nejširším a nejužším místem plantogramu a měří se vzdálenost okrajů otisků na 

kolmici k laterální tečně plantogramu. Z uvedených okrajů otisků nohy se 

vypočítá index nohy. Vysoká noha se vyhodnocuje na základě změření distance 

mezi otisknutou patní a přední částí plantogramu v centimetrech.  

2. Metoda Sztriter-Godunov - indexová metoda pracující z indexem ,,Ky“. 

V nejužším místě plantogramu je vztyčena kolmice k mediální tečně otisku 

nohy. Její průsečík s tečnou je označen jako bod A, průsečík s vnitřní stranou 

otisku jako bod B a s laterálním okrajem jako bod C. Vzájemný poměr distance 

BC ku AC představuje číselnou hodnotu indexu ,,KY“. 
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3. Metodika podle Mayera – Z hlediska vyhodnocení je jednodušší než předešlé. 

Používá se tzv. ,,Mayerova linie“, pokud šíře otisku střední části nohy tuto linii 

překrývá mediální stranou otisku, hodnotíme tento stav jako snížení podélné 

klenby nohy (KOPECKÝ, 2004). 

 Pro vyhodnocení plantogramů bylo vyvinutu mnoho jiných metod, např. Staheli 

a kol. určovali tzv. arch index, který je vyjádřen poměrem šířek středního a patního 

regionu plantogramu (STAHELI, 1987). Další možností vyhodnocení plantogramu je 

Clark’s method (PRIDALOVA, 2005 in VIDEMŠEK, 2006). 

Obecněji můžeme nález na plantogramu vyhodnotit následujícím způsobem:  

1. Podélná klenba je méně vykrojena, ale stále patrná 

2. Podélná klenba v zátěži zcela vymizí 

3. Vnitřní okraj otisku je díky prominenci pokleslé hlavice kosti hlezenní konvexní 

(ADAMEC, 2005). 

 Někteří autoři však užití statických metod nepovažují za dostačující k získání 

potřebných parametrů.  Na nevhodnost statického měření  upozorňují např. vědci 

z polytechnické univerzity v Hong Kongu, podle nich vedou statické metody 

k rozporným výsledkům, to přičítají nepřesnostem ve sběru dat  a rozdílným 

podmínkám, za kterých byl otisk pořizován (LI, 2008).   

Mezi modernější metody patří počítačová pedobarografie2, která umožňuje 

vyšetření bodových tlaků plosky na tensometrické desce při stoji, tedy staticky, ale i 

dynamicky při chůzi. Vyšetření analyzuje graficky zatížení různých partií chodidla při 

došlapu, přenosu váhy i odvíjení chodidla do další pohybové fáze kroku. Výsledky se 

pak využívají při návrhu individuálních úprav stélek v obuvi (ONLINE, 2011).  

V našich podmínkách jsou v současnosti využívány komerčně dodávané 

systémy: emed® (fa Novel GmBH, Munich), footscan® (fa RSScan International) a 

Baropodometer (fa Diagnostic Support).  Jednotlivé druhy se liší velikostí snímací 

plochy, hustotou tlakových senzorů a jejich citlivostí, snímkovací frekvencí, softwarem, 

kterým jsou vybaveny a možností 2D nebo 3D zobrazení (ONLINE, 2011). 

    

                                                 
2 V literatuře se vyskytují i výrazy dynamická plantografie či pedografie. 
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Obdobou těchto snímacích plošin jsou vložky do bot měřící tlak, které se 

využívají k hodnocení interakcí mezi povrchem nohy a povrchem boty u různých 

konstrukcí a modifikací obuvi. Existují i podrážkové systémy, ty oproti předešlým 

variantám obsahují malé množství senzorů, které jsou umístěny v nejvýznamnějších 

místech pro měření plantárního tlaku (KOSTELNÍKOVÁ, 2006 in LUTONSKÁ, 2009).  

Další z možností je kinematická analýza, při které se v průběhu pohybu 

prostřednictvím kamer a dalších přístrojů, jako jsou goniometry 

či akcelerometry, zachycují časoprostorové údaje o jednotlivých částech těla. 

Výsledkem tohoto snímání je po zpracování počítačem trojrozměrný model 

provedeného pohybu i s informacemi o poloze, rychlosti, zrychlení a silách působících 

v daném čase na dané části těla (KOSTELNÍKOVÁ 2006 in LUTONSKÁ, 2009).  

Podle Vařeky (2003) je použití antropometrických metod založených na popisu 

tvaru a velikosti nohy nedostačující. Podkladem racionální volby typu ortotické 

pomůcky je podle něj funkční typologie nohy, která vychází z poznatků funkční 

anatomie a kineziologie.  

2.6 Prevence ploché nohy 

Na vzniku plochonoží se podílí mnoho faktorů, které je možné ovlivnit 

a předcházet tak poklesu nožní klenby, ale i mnoha jiným deformitám nohy. Jsou to 

především obezita, nesprávná obuv, předčasná vertikalizace, nedostatečná pohybová 

aktivita nebo naopak nadměrné statické přetěžování dlouhým stáním. 

 Předčasná vertikalizace nezralého dítěte, může zapříčinit i jiné poruchy 

pohybového aparátu především v oblasti páteře. Dítě nenutíme, aby se stavělo pomocí 

druhé osoby nebo nejrůznějších chodítek, vyčkáme, až se postaví samo (až do 18. 

měsíce věku). Jakmile začne dítě samo chodit, je nezbytné obouvat jej do zdravotně 

nezávadné obuvi. Kromě hygienické nezávadnosti je důležitá i správná konstrukce 

dětské obuvi. Hovoří se o tzv. minimálních požadavcích na konstrukci dětské obuvi, 

patří k nim: 

� Dostatečný prostor v obuvi, hlavně v prstové části. 

� Flexibilita obuvi, především v místech metatarsophalangeálních kloubů nohy. 

� Úměrná výška podpatku. 

� Varósní, nebo kolmé postavení osy patní části obuvi. 
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� Pevný a dostatečně dlouhý opatek. 

� Anatomicky správně modelovaný svršek obuvi. 

� Materiál, který je vhodný z hlediska hygienicko-zdravotnického (optimální 

mikroklima, měkkost, možnost očisty). 

� Tlumení nášlapných sil 

� Malá (přiměřená) hmotnost obuvi (HAVRDA, 2006). 

Dalším predisponujícím faktorem ploché nohy, který je možné ovlivnit, je 

obezita. Studenti Univerzity Tomáše Bati se ve své studii zabývali změnami distribuce 

plantárního tlaku po redukci hmotnosti u obézních dětí. Výsledky ukazují, že došlo k 

očekávanému snížení maximálního tlaku ve všech měřených částech chodidla a 

k fyziologičtějšímu rozložení plantárního tlaku (KOSTELNÍKOVÁ 2006 in 

LUTONSKÁ, 2009).  

Formování nožní klenby můžeme také ovlivnit chůzí na boso po nerovném 

terénu (písek, tráva…), nikoli však doma po rovné podlaze. Cvičení nožních svalů (jak 

krátkých, tak dlouhých) chůzí po členitém terénu je důležité pro dobrou funkci nohy i 

její klenby (VÉLE, 2006). Děti by se měly vyvarovat dlouhému stání, únavné chůzi a 

nošení těžkých břemen, které přetěžuje struktury udržující nožní klenbu. Vhodná je 

všestranná pohybová činnost (PAVLIS, 1992). 
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3. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

Cíle: 

1. Porovnat plantogramy skupiny šestiletých dětí s diagnózou pes planus / 

planovalgus před a po minimálně šesti měsících nošení individuálně 

zhotovených ortopedických vložek.  

2. Porovnat plantogramy zhotovené v šestiměsíčních intervalech, skupiny 

šestiletých děti s diagnózou pes planus / planovalgus, kterým ortopedické vložky 

indikovány nebyly a konfrontovat výsledky obou skupiny navzájem.  

Hypotézy:  

1. Po půl roce nošení individuálně zhotovených ortopedických vložek dojde 

k zlepšení stavu podélné klenby, které bude prokazatelné na plantogramu. 

2. S ohledem na neukončený vývoj klenby nožní v tomto věku, předpokládám 

zlepšení stavu podélné klenby i u kontrolní skupiny, která ortopedické vložky 

nenosila.  

Úkoly: 

1. Seznámení se s danou problematikou, vyhledání a prostudování literatury 

týkající se daného tématu. 

2. Domluvení spolupráce na specializovaném pracovišti, které se touto 

problematikou zabývá a získání svolení k výzkumu na tomto pracovišti. 

3. Provedení vstupního vyšetření a vyhodnocení zhotovených plantogramů obou 

skupin. 

4. Po šesti měsících provedení výstupního vyšetření a vyhodnocení zhotovených 

plantogramů obou skupin. 

5. Porovnání údajů získaných při vstupním a výstupním vyšetření.  

6. Porovnání obou skupin navzájem. 

7. Přehledné zaznamenání získaných výsledků pomocí grafů a tabulek. 

8. Vyhodnocení získaných výsledků a zhodnocení, zda se stanovené hypotézy 

potvrdily a zdůvodnit, proč tomu tak bylo.  
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4. METODIKA PRÁCE 

 Výzkum je založen na srovnávání hodnot získaných vyhodnocením plantogramů 

pomocí metody CSI. Plantogramy byly u všech probandů zhotoveny na začátku 

výzkumu a následně po minimálně šesti měsících, během kterých probandi z výzkumné 

skupiny nosili individuálně zhotovené ortopedické vložky. Na závěr byly změřené 

hodnoty srovnány s kontrolní skupinou. 

 Do výzkumu bylo zařazeno celkem sedmnáct dětí bez rozdílu pohlaví, kterým 

bylo v den vstupního vyšetření alespoň šest let. Dalším kritériem byla lékařem 

stanovená diagnóza pes planus / planovalgus. Do výzkumné skupiny jsem zařadila deset 

probandů, kterým bylo indikováno nošení ortopedických vložek a do kontrolní skupiny 

sedm probandů, kterým ortopedické vložky indikovány nebyly. Stanovení diagnózy a 

případná indikace ortopedických vložek byla plně v kompetenci lékaře – ortopeda, který 

se touto problematikou zabývá.  

 Diagnóza byla u všech probandů stanovena stejným lékařem - ortopedem  na 

základě provedeného vyšetření, které zahrnovalo následující:  

� aspekce: stoj, chůze, postavení pat, kolenních a kyčelních kloubů, držení těla 

� zkouška stoje na špičkách (vytvoření podélné klenby v odlehčení) – tzv. Jackův test 

� zkrácení / nezkrácení m. triceps surae 

� vyšetření hypermobility 

� zvládnutí stoje na špičkách a patách 

� stoj na jedné dolní končetině 

� zhotovení otisku na plantografu 

Ortopedické vložky byly všem probandům zhotoveny individuálně ve spolupráci 

s firmou Studium zdravého obouvání s.r.o.. Doba od předpisu ortopedické vložky do 

dodání firmou probandovi se pohybovala od 14 do 21 dní. Ortopedické vložky bylo 

možné používat ve více botách. Všichni probandi (jejich rodiče) byli poučeni o nutnosti 

nošení vhodné obuvi. 

 Po šesti měsících, během kterých nosili ortopedické vložky, byli všichni 

probandi pozváni na kontrolní vyšetření, při kterém byly opětovně zhotoveny 

plantogramy, které byly po vyhodnocení srovnány s plantogramy, které byly zhotoveny 
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na začátku. Stejně tak bylo postupováno u porovnávací skupiny, na závěr jsem 

konfrontovala získané údaje obou skupin navzájem.  

Při kontrolním vyšetření byli rodiče probandů z výzkumné skupiny dotázání, zda 

jejich dítě ortopedické vložky skutečně nosilo.  

Součástí studie je souhlas Etické komise FTVS UK pod jednacím číslem 072/201, 

viz příloha č. 6 a vzor informovaného souhlasu zákonných zástupců probandů, který je v 

příloze č. 7. 

4.1 Popis souboru  

Do výzkumu byli zařazeni probandi bez rozdílu pohlaví, kteří splňovali 

následující podmínky: 

� věk 6 let (v den vstupního vyšetření) 

� diagnóza pes planus / planovalgus, stanovená ortopedem 

� před vstupem do výzkumu nepoužívali žádné ortopedické vložky ani neprošli 

jinou terapií 

� neléčí se s žádným jiným onemocněním pohybového aparátu (skolióza, poruchy 

kyčelních kloubů…) 

� rodiče souhlasili se zařazením do výzkumu a podepsali informovaný souhlas 

U porovnávané skupiny byly podmínky pro vstup do studie stejné, výjimkou je 

méně závažný nález, který nevyžadoval léčbu ortopedickými vložkami. 

4.2 Použité metody  

K získání statického otisku jsem použila membránový plantograf značky 

Bauerfeind (fotografie č. 2).  
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Vyšetření na plantogramu probíhalo následovně: probandi byli bosi a svlečeni 

do půl těla. Na plantograf se vždy postavili nejprve nevyšetřovanou nohou, teprve poté 

vyšetřovanou. Důležité bylo ohlídat, aby probandi stáli o normální bázi (tendence 

k jejímu rozšiřování) a ničeho se nepřidržovali. Vyšetřovanou nohu, která stála na 

membráně, jsem obtáhla pomocí tyčinky a označila místa středu patní kosti, zevního a 

vnitřního kotníku a I. a V. metatarzu. Stejně jsem postupovala u druhé nohy.  

Pro hodnocení plantogramů jsem zvolila indexovou metodu Chippaux  -Šmiřák 

(CSI), tak jak ji popsal Klementa (1987 in Kopecký, 2004). 

CSI = (MF/FF) x 100 

 Normy pro jednotlivé stupně ploché nohy stanovil Klementa (1987 in Kopecký, 

2004 ) následovně: 

Noha normálně klenutá: 

1. stupeň od 0,1% do 25,0%3 

2. stupeň od 25,1% do 40,0% 

3. stupeň od 40,1% do 45,0% 

                                                 
3 Hodnota CSI jsou udávány v procentech, 100% by bylo dosaženo, pokud by byly naměřené hodnoty 
střední a přední části plantogramu stejně široké.  

Fotografie 2, Plantograf firmy Bauerfeind, který byl použit při 
zhotovení otisků všech probandů 
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Obrázek 4, Plantogram nohy normálně klenuté 1. - 3. stupeň, převzato z (Klementa, 1987 in Kopecký, 2004) 

Noha plochá: 

1. stupeň od 45,1% do 50,0% - mírně plochá 

2. stupeň od 50,1% do 60,0% - středně plochá 

3. stupeň od 60,1% do 100,0% - silně plochá 

 

Obrázek 5, Plantogram ploché nohy, 1. - 3. stupeň, převzato z (Klementa, 1987 in Kopecký, 2004) 

Noha vysoká: 

1. stupeň od 0,1 cm do 1,5 cm4 – mírně vysoká 

2. stupeň od 1,6 cm do 3,0 cm – středně vysoká 

3. stupeň od 3,1 cm výše – velmi vysoká 

                                                 
4 Distance mezi otisknutou patní a přední částí plantogramu. 
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Obrázek 6, Plantogram vysoké nohy, 1. - 3. stupeň, převzato z (Klementa, 1987 in Kopecký, 2004) 

Vyšetření na plantografu předcházelo odebrání nepřímé anamnézy od rodičů 

probandů, která byla zaměřená především na vrozené vývojové vady, neurologická 

onemocnění, úrazy a operace dolních končetin a jiné skutečnosti, které by mohly 

nepříznivě ovlivnit vývoj nožní klenby.  

Dále byl aspekčně vyšetřen stoj, kde mě zajímalo především postavení pat ve 

smyslu valgozity a osové postavení kolenních kloubů. Postavení pat bylo dále změřeno 

pomocí dvouramenného goniometru a osové postavení kolenních kloubů bylo ověřeno 

změřením vzdálenosti vnitřních kotníků. Čím větší je vzdálenost mezi vnitřním 

kotníkem pravé a levé nohy, tím větší valgozita kolenních kloubů (MAŘÍK, 2010). 

 Všichni probandi byli změřeni pomocí nástěnného metru a zváženi na osobní 

váze, ze zjištěných hodnot bylo vypočítáno BMI (body mass index). BMI je poměr 

tělesné hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny tělesné výšky v metrech 

(HALADOVÁ, 2005). 

Dalším vyšetření bylo vyšetření zkrácení m. triceps surae. Vyšetření jsem 

provedla tak, jak jej popsal Janda (JANDA, 1996).  

Pro vyšetření hypermobility jsem zvolila tři testy. Prvním testem byla zkouška 

extenze (hyperextenze) kolenních kloubů. Druhým testem byla zkouška vnitřní a vnější 

rotace kyčelních kloubů. Jako třetí jsem vyšetřovala rozsah předklonu trupu (bederní 

páteře) (LEWIT, 2003). Nepoužila jsem však hodnocení A, B, C, ale testy jsem 

hodnotila pouze jako pozitivní či negativní. Extenze byla pozitivní, přesáhla-li 10°, 

zkouška vnitřní a vnější rotace byla pozitivní, přesáhl-li součet obou rotací 120° a 
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zkoušku předklonu trupu jsem hodnotila jako pozitivní, pokud se proband dotknul země 

celými dlaněmi.  

Pro určení, zda se jedná o flexibilní plochou nohu, jsem použila tzv. Jackův test, 

při kterém se vyšetřovaný postaví na špičky. Pro flexibilní plochonoží svědčí, je-li 

odpověď následující: zvýraznění mediální klenby, varozita patní kosti a zevní rotace 

tibie (FIXSEN, 1998).  

Ortopedické vložky, byly probandům kontrolní skupiny individuálně zhotoveny 

firmou Studio zdravého obouvání s.r.o., dle standardu zařízení.  

 

4.3 Časový rozvrh, vedení a podmínky sběru dat  

Po zvolení tématu diplomové práce jsem začala sbírat potřebná data a teoretické 

podklady týkající se tématu. V hledání mi pomohlo zadání rešerše v Národní lékařské 

knihovně. Dále jsem hledala články a jiné materiály převážně v Ústřední Tělovýchovné 

Knihovně a ve zdravotnických databázích (např. Medline, Pedro aj.). 

Všechna vyšetření probíhala v prostorách zdravotnického zařízení Citymed. 

Vstupní vyšetření jsem provedla v únoru a březnu 2010. Po šesti měsících byli všichni 

probandi zváni korespondenčním lístkem ke kontrolnímu měření. Přibližně u poloviny 

všech probandů však došlo z mnoha důvodů k prodloužení intervalů mezi vstupním a 

výstupním měřením a to až na 9 měsíců.  

Všichni probandi byli tentýž den, který jsem provedla vstupní i výstupní 

vyšetření, vyšetřeni zároveň ortopedem. Vyšetření ortopedem, na základě kterého, byla 

probandům stanovena diagnóza, bylo téměř totožné jako vyšetření fyzioterapeutem. Pro 

účely této práce byly dále použity výsledky vyšetření fyzioterapeutem.   

Ortopedické vložky byly probandům dodány do tří týdnů.  

 Při výzkumu jsem se snažila příliš nezasahovat do běhu zdravotnického 

zařízení, ve kterém jsem jej prováděla.  

 

4.4 Analýza dat – statistické zpracování dat  

Po vyhodnocení plantogramů jsem ze změřených údajů spočítala průměrné 

hodnoty CSI při vstupním a výstupním vyšetření, dále průměrnou změnu CSI u každé 

skupiny zvlášť. Hodnoty byly zaokrouhleny na jedno desetinné místo. Následně jsem 
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porovnala výsledné hodnoty obou skupin navzájem. Výsledky jsem pro přehlednost 

zanesla do tabulek a grafů. Dále jsem u obou skupin spočítala medián a směrodatnou 

odchylku a určila minimum a maximum daného souboru. Tyto statistické hodnoty jsem 

však vzhledem k malému počtu probandů brala pouze jako orientační.  

4.5 Rozsah platnosti 

Vymezení 

 Vzhledem k úzkému věkovému rozpětí probandů není možné vztáhnout 

výsledky na veškerou dětskou populaci. Pro malý počet probandů je nelze brát ani jako 

obecně platné pro zkoumanou věkovou skupinu šestiletých dětí.  

Omezení 

 Tato studie je limitována časovými možnostmi, pro zhodnocení efektu terapie 

ortopedickými vložkami by byl potřebný delší časový úsek, během kterého by se 

v pravidelných intervalech sledovaly změny nožní klenby.  

 Dalším limitem je technické vybavení. Vhodnější by bylo jak pro diagnostiku, 

tak i pro hodnocení výsledků použití přístroje, který by umožnil kromě statických 

hodnot získání i dynamických parametrů.  
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5. VÝSLEDKY 

 V této kapitole jsou popsány a formou tabulek a grafů zaznamenány výsledky 

vyšetření všech probandů. 

5.1 Charakteristika souboru 

 Výzkumu se zúčastnilo celkem sedmnáct probandů s diagnozou pes planus / 

planovalgus, průměrný věk celého souboru byl 6 let, 5 měsíců.  Výzkumná skupina 

sčítala deset probandů, kteří nosili ortopedické vložky, průměrný věk celého souboru 

byl 6 let, 8 měsíců.  

 Do kontrolní skupiny jsem zařadila sedm probandů, kteří nenosili ortopedické 

vložky, průměrný věk 6 let, 2 měsíce. 

 Složení celého souboru (věkové průměry, zastoupení chlapců a dívek) je 

zaznamenáno v tabulce č. 1. 

Probandi Chlapci Dívky Průměrný 
Výzkumná     6    4 6 let, 8 měsíců 
Kontrolní      6    1 6 let, 2 měsíce 

Celý soubor    12    5 6 let, 5 měsíců 

Tabulka 1, Charakteristika souboru (n=17) 

5.2 Výzkumná skupina  

 Výzkumnou skupinu tvořilo deset probandů (šest chlapců, čtyři dívky), kterým 

bylo indikováno nošení ortopedických vložek. Hodnoceno bylo tedy celkem dvacet 

nohou. Osmi probandům byla na základě ortopedického vyšetření stanovena diagnóza 

pedes planovalgi, zbývajícím dvěma pedes plani. Průměrný věk probandů v této skupině 

byl 6 let, 8 měsíců.  Složení výzkumného souboru viz tabulka č. 2. 

Pohlaví 
Chlapci Dívky 

6 4 

Diagnóza 
Pedes plani Pedes planovalgi 

2 8 

Tabulka 2, Složení Výzkumné skupiny (n=10) 
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5.2.1 Vyhodnocení plantogramů – výzkumná skupina 

 Plantogramy jsem vyhodnotila metodou Chippaux – Šmiřák index (CSI). Na 

základě hodnot CSI jsem každou  nohu (n=20) zařadila do stupně ploché nohy dle 

Klementy. Postup při výpočtu CSI a hranice pro jednotlivé stupně nožní klenby jsou 

popsány v metodice (kapitola 1.2). Statistické ukazatele vycházející z hodnot CSI jsou 

zaneseny v tabulce č. 3. 

Ukazatel  (CSI %) Vstupní Výstupní 

Minimum 45,9 25,9 
Maximum 82,8 76,4 

Průměr 64,6 52,2 

Medián 64,0 54,4 

Směrodatná odchylka 10,5 14,4 

Tabulka 3, Statistické ukazatele - výzkumná skupina (n = 20) 

5.2.1.1 Počty případů v jednotlivých kategoriích nožní klenby dle Klementy 

 Největší zastoupení při vstupním vyšetření měl 3. stupeň ploché nohy, který byl 

zaznamenán ve dvanácti případech, následoval 2. stupeň ploché nohy s pěti případy a 1. 

stupeň ploché nohy, který byl zaznamenán ve třech případech. Normálně klenutá noha 

se nevyskytla v žádném případě, stejně tak noha vysoká. 

 Při výstupním vyšetření měly shodně největší zastoupení dvě skupiny, noha 

normálně klenutá a 3. stupeň ploché nohy, obě po osmi případech, 2. stupeň ploché 

nohy byl zaznamenán ve třech případech a v jednom případě odpovídal plantogram 1. 

stupni ploché nohy. Noha vysoká se nevyskytla v žádném případě.  

 Počty nohou v jednotlivých kategoriích nožní klenby při vstupním a výstupním 

vyšetření znázorňuje graf č. 1.  
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et nohou v jednotlivých kategoriích nožní klenby - výzkumná skupina
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 3. stupeň ploché nohy (proband č. 2, 5, 6 a 10). 

ň ploché nohy (proband č. 9). Jeden proband m

 ploché nohy (proband č. 4). U zbývajících čtyřech proband

i probandi měli na jedné noze 2. stupeň ploché nohy a na druhé 3. 

probandi č. 3 a 7 levá noha 2. stupeň, pravá 3. stupe

, pravá 2. stupeň). Nejvíce asymetrický byl nález u probanda 

l na pravé noze 1. stupeň ploché nohy a na levé 3. stupeň. Vysoká nožní klenba se 

žádném případě. 

i výstupním vyšetření měli oboustranně 3. stupeň ploché nohy t

. 2, 6 a 10).  Tři probandi měli při výstupním vyšetření oboustrann

klenutou nohu (proband č. 3, 4 a 10). U ostatních probandů byl nález asymetrický.

l levou nohu odpovídající 1. stupni ploché nohy, pravou 

noze normálně klenuté. Proband č. 5 levou nohu normáln

pravou odpovídající 2. stupni ploché nohy. Probandi č, 7 a 8 měli shodn

odpovídající 2. stupni ploché nohy a pravou 3. stupni.  

                                                 
Symetrický pouze ve smyslu zařazení do stejného stupně nožní klenby dle Klementy.
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ech probandů byl nález 

loché nohy a na druhé 3. 
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byl nález u probanda č. 8, který 

Vysoká nožní klenba se 

 ploché nohy tři probandi 

ení oboustranně normálně 
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l levou nohu odpovídající 1. stupni ploché nohy, pravou nohu 

. 5 levou nohu normálně klenutou a 

ěli shodně levou nohu 

 nožní klenby dle Klementy. 

Vstupní

Výstupní
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 Zařazení nohou jednotlivých probandů do stupně ploché nohy při vstupním a 

výstupním vyšetření dle Klementy je zaznamenáno v tabulce č. 4.   

 

Proband Noha Vstupní Výstupní 
1 L 3 1 

P 2 N 

2 L 3 3 
P 3 3 

3 L 2 N 
P 3 N 

4 L 1 N 
P 1 N 

5 L 3 N 
P 3 2 

6 L 3 3 
P 3 3 

7 L 2 2 
P 3 3 

8 L 3 2 
P 1 3 

9 L 2 N 
P 2 N 

10 L 3 3 
P 3 3 

Tabulka 4, Zařazení nohou jednotlivých probandů do stupně nožní klenby – výzkumná skupina (n=20) 

 (N – noha normálně klenutá) 

 

  

5.2.1.2 Přesuny z jednotlivých kategorií  

 Z celkového počtu dvaceti hodnocených nohou došlo po šesti měsících, během 

kterých nosili probandi ortopedické vložky u jedenácti nohou k posunu do kategorie 

označující vyšší nožní klenbu, můžeme tedy u nich mluvit o zlepšení.  

 Ve čtyřech případech došlo k posunu o jednu kategorii, v pěti případech 

k posunu o dvě kategorie a ve dvou případech se noha posunula dokonce o tři kategorie. 

Osm nohou zůstalo ve stejné kategorii a jedna noha spadla do kategorie nižší podélné 

klenby (z 1. stupně ploché nohy do 3. stupně ploché nohy), došlo u ní tedy ke zhoršení. 

Viz tabulka č. 5. 
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Přesuny z jednotlivých kategorií 
Beze změny 8 
Zlepšení o 1 4 

Zlepšení o 2 5 

Zlepšení o 3 2 

Zlepšení celkem 11 

Zhoršení o 2 1 

Tabulka 5, Přesuny z jednotlivých kategorií - výzkumná skupina (n = 20) 

 K posunu do jiné kategorie nedošlo u probandů č. 2, 6, 7 a 10. Probandi č. 2, 6 a 

10 měli hodnoty CSI obou nohou při vstupním i výstupním vyšetření spadající do 

kategorie 3. stupně ploché nohy. Proband č. 7 měl při vstupním i výstupním vyšetření 

hodnoty CSI levé nohy spadající do 2. stupně ploché nohy a hodnoty CSI pravé nohy 

spadající do 3. stupně ploché nohy. U těchto probandů tedy nedošlo po šesti měsících 

nošení individuálně zhotovených ortopedických vložek k takovému zlepšení, které by 

bylo prokazatelné vyhodnocením plantogramů metodou CSI a následným zařazením do 

kategorie nožní klenby.  

 Probandi č. 3, 4 a 9 měli při vstupním vyšetření hodnoty CSI obou nohou 

spadající do některého ze tří stupňů ploché nohy. Po šesti měsících, během kterých 

nosili individuálně zhotovené ortopedické vložky, klesly hodnoty CSI obou jejich 

nohou tak, že spadaly do oblasti normálně klenuté nohy. U těchto probandů můžeme 

mluvit o zlepšení. 

 U probanda č. 1 došlo na obou nohách k posunu do kategorie označující vyšší 

nožní klenbu (zlepšení), levá noha se posunula z 3. stupně ploché nohy do1. stupně 

ploché nohy, pravá noha z 2. stupně ploché nohy do oblasti nohy normálně klenuté. 

Proband č. 5 měl při vstupním vyšetření hodnoty CSI obou nohou spadající do 3. stupně 

ploché nohy. Po šesti měsících, během kterých nosil ortopedické vložky, klesly hodnoty 

CSI jeho nohou tak, že levá noha spadala do oblasti normálně klenuté nohy, na pravé 

noze bylo zlepšení menší, posunula se do 2. stupně ploché nohy. U těchto dvou 

probandů můžeme mluvit o zlepšení. 

 Nejspornější výsledky byly zaznamenány u probanda č. 8, jehož levá noha 

spadala při vstupním vyšetření do 3. stupně ploché nohy, při výstupním do 2. stupně 

ploché nohy, což můžeme označit za zlepšení. Naopak pravá noha, která měla při 
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vstupním vyšetření hodnoty CSI odpovídající 1. stupni ploché nohy, se posunula do 3. 

stupně ploché nohy.  

 Jaké změny v zařazení nohou dle CSI do stupně nožní klenby dosáhli jednotliví 

probandi lze vyčíst z tabulky č. 4.  

 Počet nohou, u kterých došlo k zlepšení (přesunu do kategorie označující vyšší 

nožní klenbu) a počet probandů, u kterých došlo k zlepšení na obou, respektive jedné 

noze, je zaznamenán v tabulce č. 6. 

 

Počty zlepšení 
Nohy 11 
Probandi (obě nohy) 5 

Probandi (jedna noha) 1 

Tabulka 6, Počty zlepšení – výzkumná skupina 

5.2.1.3 Hodnocení zlepšení podle rozdílu vstupní a výstupní hodnoty CSI 

 Při hodnocení zlepšení porovnáním vstupní a výstupní hodnoty CSI bez 

následného zařazení do stupně nožní klenby dle Klementy, vyjde počet případů (nohou) 

u kterých došlo k alespoň minimálnímu zlepšení vyšší – osmnáct. Současně se navýší 

počet nohou, u kterých můžeme mluvit o zhoršení (vyšší výstupní hodnota CSI než 

vstupní). Hodnoty CSI jednotlivých probandů jsou zaznamenány v tabulce č. 7. Dva 

případy, kdy došlo ke zhoršení (výstupní hodnota CSI byla vyšší než vstupní) jsou 

v tabulce zvýrazněny. 
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Proband Vstupní (%) Výstupní (%) Rozdíl (%) 

č. 1 L 63,8 45,7 18,1 
P 55,6 43,5 12,1 

č. 2 L 76,5 63,2 13,3 
P 77,5 67,1 10,4 

č. 3 L 59,7 27,7 32,0 
P 64,7 25,9 38,8 

č. 4 L 50,0 39,0 11,0 
P 49,2 42,6 6,6 

č. 5 L 62,7 35,9 26,8 
P 69,1 55,4 13,7 

č. 6 L 64,1 67,7 -3,6 
P 67,1 65,7 1,4 

č. 7 L 58,7 58,1 0,6 
P 75,4 66,2 9,2 

č. 8 L 59,2 40,8 18,4 
P 54,7 38,9 15,8 

č. 9 L 78,4 53,3 25,1 
P 45,9 64,5 -18,6 

č. 10 L 76,6 65,5 11,1 
P 82,8 76,4 6,4 

Tabulka 7, Hodnoty CSI - výzkumná skupina 

5.2.1.4 Počet probandů, kterým byly indikovány vložky i nadále  

 Z deseti probandů bylo šesti doporučeno používat ortopedické vložky i nadále. 

Všichni budou pozváni po dalších šesti měsících na kontrolu.  

5.2.1.5 Porovnání výsledků chlapců a dívek 

 Z deseti probandů této skupiny byly čtyři dívky (probandi č. 2, 7, 8 a 9) a šest 

chlapců (probandi č. 1, 3, 4, 5, 6 a 10). 

 U dvou dívek ze čtyř nedošlo ani na jedné noze k posunu do jiné kategorie 

(proband č. 2 a 7). U jedné dívky (proband č. 8) došlo na jedné noze k posunu 

do kategorie označující vyšší nožní klenbu (z 3. stupně ploché nohy 

do 2. stupně), na druhé naopak do kategorie označující nižší nožní klenbu (z 1. stupně 

ploché nohy do 3. stupně). U poslední dívky (proband č. 9) došlo oboustranně k posunu 

z 2. stupně ploché nohy do oblasti nohy normálně klenuté. Z osmi možných případů 

došlo tedy k zlepšení (posunu do kategorie označující vyšší nožní klenbu) pouze ve 
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třech, v jednom případě došlo k posunu do kategorie označující nižší nožní klenbu, tedy 

ke zhoršení. 

 U chlapců nedošlo k posunu do jiné kategorie ani na jedné noze u dvou 

probandů (č. 6 a 10). U zbylých čtyř probandů došlo na obou nohách k zlepšení alespoň 

o jednu kategorii. Z dvanácti možných případů se tedy osm zlepšilo a čtyři zůstaly beze 

změny. Zhoršení ve smyslu posunu do kategorie označující nižší nožní klenbu nedošlo 

v žádném případě. 

 Podle počtu zlepšení ve smyslu posunu do kategorie označující vyšší nožní 

klenbu, můžeme říci, že k většímu zlepšení došlo u chlapců, kde se zlepšilo osm nohou 

z dvanácti (66,6%) a nedošlo k žádnému zhoršení. Oproti dívkám, u kterých došlo ke 

zlepšení ve třech případech z osmi (37,5%) a k jednomu zhoršení. Počty zlepšení a 

zhoršení u chlapců a dívek viz tabulka č. 8. 

Probandi Zlepšení Zhoršení Beze změny 
Dívky (n=8) 3 1 4 
Chlapci (n=12) 8 0 4 

Tabulka 8, Zlepšení u chlapců a dívek – výzkumná skupina (n = 20) 

 Pokud bychom hodnotili zlepšení podle hodnot CSI bez zařazení do kategorie 

nožní klenby, vyjde nám taktéž větší zlepšení u chlapců než u dívek. Zatímco chlapci 

měli průměrný rozdíl mezi vstupní a výstupní hodnotou CSI 14,1 (vstupní 63,4 %, 

 výstupní 49,3%), u dívek byl rozdíl pouze 9,2 (vstupní 65,8, výstupní 55,6). Viz 

tabulka č. 9. 

 

Probandi Vstupní (%) Výstupní (%) Změna (%) 
Dívky (n=4) 65,8 55,6 9,2 
Chlapci (n=6) 63,4 49,3 14,1 

Tabulka 9, Průměrné hodnoty CSI chlapců a dívek - výzkumná skupina (n = 20) 

 Poměrné zastoupení chlapců a dívek při vstupním a výstupním hodnocení 

v jednotlivých stupních nožní klenby je zaneseno do grafu č. 2. V tabulce č. 4, která 

ukazuje zařazení nohou jednotlivých probandů do stupně nožní klenby, jsou dívky 

vyznačeny růžově, chlapci modře.  



 

Graf 2, Zastoupení chlapc
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, Zastoupení chlapců a dívek v jednotlivých stupních nožní klenby

ící pro normální hmotnost šestiletého dítěte se pohybuje v

(COLE, 2000 in KREJČÍ, 2011). 

rná hodnota BMI byla u této skupiny 16,3 (směrodatná odchylka

spadala tedy do rozmezí normální hmotnosti. Hodnoty BMI jednotlivých proband

tabulce č. 10. 

Proband BMI 
Proband č. 1 16,8 
Proband č. 2 17,1 

Proband č. 3 15,4 

Proband č. 4 14,8 

Proband č. 5 17,2 

Proband č. 6 18,1 

Proband č. 7 16,3 

Proband č. 8 14,4 

Proband č. 9 16,1 

Proband č. 10 16,7 

Průměr 16,3 

Tabulka 10, BMI - výzkumná skupina (n=10) 
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 tabulky č. 10, z deseti probandů výzkumné skupiny m

probandi hodnoty BMI vyšší (č. 2, 5 a 6) a dva probandi nižší 

probandů, kteří měli vyšší hodnoty BMI než je fyziologické rozmezí, 

ené hodnoty CSI při vstupním vyšetření 3. stupni ploché nohy. 

Naopak ani jeden z probandů, kteří měli nižší hodnoty BMI než je fyziologické 

l ani jednu nohu hodnocenou jako 3. stupeň ploché nohy. Z

dalo usuzovat na souvislost výšky hodnoty BMI a stupni nožní klenby.  

li však tři probandy z nejvyšší hodnotou CSI (nejnižší nožní klenbou), 

vidíme, že pouze jeden z nich má vyšší BMI než je fyziologické rozmezí pro tuto 

rámci tohoto souboru nemůžeme mluvit o přímé úm

hodnota BMI, tím vyšší hodnota CSI (nižší nožní klenba), je vid

ů č. 1 a č. 3, kdy proband č. 1 měl vyšší hodnotu BMI než proband 

. 3, ale hodnotu CSI měl proband č. 1 nižší než proband č. 3. Pro hodnocení korelace 

chto dvou hodnot by bylo zapotřebí zařadit do sledovaného souboru více proband

Korelaci hodnot BMI a CSI jednotlivých probandů ukazuje graf č. 3. 
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5.2.3 Hypermobilita 

 Z deseti probandů byly všechny tři testy negativní u pěti probandů (proband č. 1, 

3, 4, 9 a 10).  

  U čtyř probandů byl pozitivní jeden test, u probanda č. 2 byl pozitivní test 

rotace kyčelních kloubů, probandi č. 6 a 8 měli pozitivní test extenze kolenních kloubů 

a proband č. 7 měl pozitivní test předklonu trupu.   

 Jediný proband č. 5 měl pozitivní dva testy, test rotace kyčelních kloubů a 

předklonu trupu. 

 Žádný z probandů neměl pozitivní všechny tři testy.  

 Nález byl u všech probandů na obou nohách shodný. Výsledky testování byly při 

vstupním a výstupním vyšetření totožné. Viz tabulka č. 11 

 

P/L Ext. kol. kloubů Rotace kyč. kl. Předklon trupu 
Měření Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Výstup 

1 −/−  −/− −/− −/− − − 
2 −/− −/− +/+ +/+ − − 
3 −/− −/− −/− −/− − − 

4 −/− −/− −/− −/− − − 

5 −/− −/− +/+ +/+ + + 
6 +/+ +/+ −/− −/− − − 
7 −/− −/− −/− −/− + + 

8 +/+ +/+ −/− −/− − − 
9 −/− −/− −/− −/− − − 

10 −/− −/− −/− −/− − − 

Tabulka 11, Hodnocení hypermobility - výzkumná skupina (n=10)  

 Dáme-li do vztahu počet pozitivních testů na hypermobilitu u konkrétního 

probanda se stupněm nožní klenby, nevyjde nám žádná významná závislost těchto dvou 

hodnot.  

 Jediný proband (č. 5), který měl pozitivní dva testy, má sice hodnoty CSI obou 

nohou v pásmu 3. stupně ploché nohy, stejného stupně ploché nohy však dosahuje i 

proband č. 10, u kterého nebyl pozitivní ani jeden z testů, nebo proband č. 6, u kterého 

byl pozitivní jeden test.  
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 Na korelaci mezi hypermobilitou a stupněm nožní klenby u této skupiny 

nesvědčí ani fakt, že zatímco u několika probandů došlo po půl roce k posunu stupně 

nožní klenby do stupně označující vyšší nožní klenbu, počty pozitivních testů se 

nezměnily. 

5.2.4 Výsledky jednotlivých probandů 

Proband č. 1, chlapec 

 Probandovi č. 1 byl při vstupním vyšetření diagnostikován oboustranný pedes 

planovalgi. U levé nohy odpovídaly naměřené hodnoty 3. stupni ploché nohy, u pravé 

nohy 2. stupni. Po půl roce nošení ortopedických vložek došlo k zvýšení nožní klenby 

tak, že levá noha spadala do oblasti normálně klenuté nohy a pravá do 1. stupně ploché 

nohy.  Při tzv. Jackově testu se při vstupním i výstupním vyšetření vytvořila na obou 

nohách nožní klenba. BMI tohoto probanda bylo při vstupním vyšetření v mezích 

normy. Při vyšetření hypermobility neměl pozitivní žádný z provedených testů. Při 

vyšetření chůze aspekcí bylo při vstupní vyšetření patrné vtáčení špiček nohy dovnitř, 

po šesti měsících došlo k úpravě. U tohoto probanda došlo k takovému zlepšení, že mu 

již na dále ortopedické vložky indikovány nebyly. Kontrola po půl roce. Výsledky 

vyšetření probanda č. 1 jsou zaneseny v tabulce č. 12. 

Proband č. 1  Vstupní Výstupní 
Věk 6 let, 8 měsíců 7 let, 3 měsíce 
BMI 16,8 17,1 

Velikost boty 33 34 

Diagnóza Pedes planovalgi Pedes plani 

Postavení pat ˃20° < 20° 

Osa dolních končetin V normě V normě 

Jackův test Vytvoření klenby Vytvoření klenby 

Hypermobilita Vše negativní Vše negativní 

Zkrat m. triceps surae Bez zkratu bilat. Bez zkratu bilat. 

Stoj špičky / paty Zvládá Zvládá 

Stoj 1DK (L/P) Zvládá Zvládá 

Chůze  ↑ valgozity Bpn 

CSI (%) LDK 63, 8 (3. stupeň) 45,7 (1. stupeň) 

CSI (%) PDK 55, 6 (2. stupeň) 43, 5 (normálně klenutá) 

Tabulka 12, Výsledky - proband č. 1 
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Proband č. 2, dívka 

 Tento proband měl při vstupním vyšetření oboustranně výrazný pes planovalgus, 

tomu odpovídaly i vysoké hodnoty CSI, které spadaly do 3. stupně ploché nohy. Po půl 

roce nošení ortopedických vložek došlo sice na obou nohách k zlepšení přesahujícímu 

10, naměřené hodnoty však stále spadaly do 3. stupně ploché nohy. Při Jackově testu 

došlo při vstupním i výstupním vyšetření pouze k náznaku vytvoření nožní klenby. BMI 

tohoto probanda bylo vyšší než je fyziologické rozmezí. Při vyšetření hypermobility byl 

pozitivní test rotace kyčelních kloubů. Při vstupním vyšetření chůze, docházelo 

k zvýšení valgozity patních kostí, po šesti měsících nošení ortopedických vložek k tomu 

již nedocházelo. Vzhledem k tomu, že efekt léčby byl minimální, bylo probandovi 

doporučeno nošení ortopedických vložek i nadále, kontrola opět po půl roce. Kromě 

toho byl proband odeslán na rehabilitaci. Přehled výsledků vyšetření probanda č. 2 je 

zaznamenán v tabulce č. 13. 

Proband č. 2  Vstupní Výstupní 

Věk 6 let, 11 měsíců 7 let, 6 měsíců 
BMI 19, 1 19, 5 

Velikost boty 31 32 

Diagnóza Pedes planovalgi Pedes planovalgi 

Postavení pat ˃20° ˃20° 

Osa dolních končetin V normě V normě 

Jackův test Náznak klenby Náznak klenby 

Hypermobilita  + rotace kyčelních kloubů + rotace kyčelních kloubů 
Zkrat m. triceps surae Bez zkratu bilat. Bez zkratu bilat. 

Stoj špičky / paty Zvládá Zvládá 

Stoj 1DK (L/P) Zvládá Zvládá 

Chůze  ↑Valgozity Bpn 

CSI (%) LDK 76, 5 (3. stupeň) 63, 2 (3. stupeň) 

CSI (%) PDK 77, 5 (3. stupeň) 67, 1 (3. stupeň) 

Tabulka 13, Výsledky – proband č. 2 
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Proband č. 3, chlapec 

 U probanda č. 3 došlo k největšímu zlepšení z celé skupiny. Při vstupním 

vyšetření byl u probanda oboustranný pes planovalgus, vlevo 2. stupně, vpravo 

3. stupně. Při výstupním vyšetření odpovídaly hodnoty CSI oboustranně normálně 

klenuté noze.  Při vstupním vyšetření došlo při Jackově testu k vytvoření klenby, při 

výstupním taktéž. BMI bylo v normě a nebyl pozitivní žádný z testů na hypermobilitu. 

Chůze při vstupním vyšetření byla doprovázena vtáčením špiček dovnitř, při výstupním 

se tato patologie již nevyskytovala. Ortopedické vložky již indikovány nebyly. Kontrola 

po půl roce. Výsledky jednotlivých vyšetření probanda jsou zaznamenány v tabulce č. 

14. 

Proband č. 3  Vstupní Výstupní 

Věk 6 let, 9 měsíců 7 let, 5 měsíců 
BMI 15, 4 16, 2 

Velikost boty 28 30 

Diagnóza Pedes planovalgi Bpn 

Postavení pat ˃20° <20° 

Osa dolních končetin V normě V normě 

Jackův test Vytvoření klenby Vytvoření klenby 

Hypermobilita Vše negativní Vše negativní 

Zkrat m. triceps surae Bez zkratu bilat. Bez zkratu bilat. 

Stoj špičky / paty Zvládá Zvládá 

Stoj 1DK (L/P) Zvládá Zvládá 

Chůze Vtáčení špiček Bpn 

CSI (%) LDK 59, 7 (2. stupeň) 27, 7 (normálně klenutá) 

CSI (%) PDK 64, 7 (3. stupeň) 25, 9 (normálně klenutá) 

Tabulka 14, Výsledky - proband č. 3 
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Proband č. 4, chlapec 

 Proband č. 4 měl při vstupním vyšetření oboustranně relativně nízké hodnoty 

CSI odpovídající 1. stupni ploché nohy, které se po šesti měsících snížily tak, že 

odpovídaly oblasti normálně klenuté nohy. Vložky byly indikovány především pro 

špatný stereotyp chůze, při které docházelo k vtáčení špiček dovnitř a ke zvýšení 

valgozity patních kostí. Vtáčení špiček přetrvávalo i při výstupním vyšetření. Při 

Jackově testu došlo při vstupním i výstupním vyšetření k vytvoření nožní klenby. BMI 

probanda bylo v mezích normy a neměl pozitivní žádný z testů na hypermobilitu. 

Ortopedické vložky již indikovány nebyly. Probandovi byla doporučena rehabilitace se 

zaměřením na úpravu stereotypu chůze. Kontrola po ukončení rehabilitace. Přehled 

výsledků viz tabulka č. 15. 

Proband č. 3  Vstupní Výstupní 

Věk 6 let, 9 měsíců 7 let, 5 měsíců 
BMI 15,4 16,2 

Velikost boty 28 30 

Diagnóza Pedes planovalgi Bpn 

Postavení pat ˃20° <20° 

Osa dolních končetin V normě V normě 

Jackův test Vytvoření klenby Vytvoření klenby 

Hypermobilita Vše negativní Vše negativní 

Zkrat m. triceps surae Bez zkratu bilat. Bez zkratu bilat. 

Stoj špičky / paty Zvládá Zvládá 

Stoj 1DK (L/P) Zvládá Zvládá 

Chůze Vtáčení špiček Bpn 

CSI (%) LDK 59, 7 (2. stupeň) 27, 7 (normálně klenutá) 

CSI (%) PDK 64, 7 (3. stupeň) 25, 9 (normálně klenutá) 

Tabulka 15, Výsledky - proband č. 4 
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Proband č. 5, chlapec 

 Hodnoty CSI probanda č. 5 spadaly při vstupním vyšetření oboustranně do 3. 

stupně ploché nohy. Hodnoty CSI levé nohy klesly po šesti měsících nošení 

ortopedických vložek do oblasti normálně klenuté nohy, u pravé nohy bylo zlepšení 

menší, pravá noha spadala do 2. stupně ploché nohy. Jackův test byl při vstupním i 

výstupním vyšetření pozitivní – došlo k vytvoření nožní klenby. Hodnoty BMI 

přesahovaly fyziologickou mez. Jako jediný proband z této skupiny měl pozitivní dva 

testy na hypermobilitu, test rotace kyčelních kloubů a test předklonu trupu. Chůze byla 

při vstupním vyšetření doprovázena vtáčením špiček dovnitř, při vstupním vyšetření se 

toto již nevyskytovalo. Lékař doporučil nošení ortopedických vložek i nadále. Kontrola 

po půl roce. Přehled výsledků vyšetření viz tabulka č. 16. 

Proband č. 5  Vstupní Výstupní 

Věk 6 let, 7 měsíců 7 let, 2 měsíce 
BMI 17, 1 17, 5 

Velikost boty 31 32 

Diagnóza Pedes planovalgi Pedes palnovalgi 

Postavení pat ˃20° ˃20° 

Osa dolních končetin V normě V normě 

Jackův test Vytvoření klenby Vytvoření klenby 

Hypermobilita +rotace kyčelních kloubů  
+ předklon trupu 

+ rotace kyčelních kloubů  
+ předklon trupu 

Zkrat m. triceps surae Bez zkratu bilat. Bez zkratu bilat. 

Stoj špičky / paty Zvládá Zvládá 

Stoj 1DK (L/P) Zvládá Zvládá 

Chůze Zvětšení valgozity Bpn 

CSI LDK 62, 7 (3. stupeň) 35, 9 (normálně klenutá) 

CSI PDK 69, 1 (3. stupeň) 55, 4 (2. stupeň) 

Tabulka 16, Výsledky  - proband č. 5 
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Proband č. 6, chlapec 

 U probanda č. 6 dosahovaly vstupní i výstupní hodnoty na obou nohou hodnot 

spadajících do oblasti 3. stupně ploché nohy. Na levé noze došlo dokonce k mírnému 

zhoršení. Při Jackově testu došlo při vstupním i výstupním vyšetření k vytvoření nožní 

klenby. Hodnoty BMI měl tento proband vyšší než je fyziologické rozmezí. Z testů k 

posouzení hypermobility měl pozitivní extenzi kolenních kloubů. Chůze byla při 

vstupním i výstupním vyšetření bez patologií. Lékař doporučil nošení ortopedických 

vložek i nadále. Dále byl probandovi vystaven poukaz na rehabilitaci se zaměřením na 

stimulaci svalů nožní klenby. Kontrola po půl roce. Viz tabulka č. 17. 

Proband č. 6  Vstupní Výstupní 

Věk 6 let, 8 měsíců 7 let, 3 měsíce 
BMI 18, 1 18, 9 

Velikost boty 30 31 

Diagnóza Pedes planovalgi Pedes planovalgi 

Postavení pat ˃20° ˃20° 

Osa dolních končetin V normě V normě 

Jackův test Vytvoření klenby Vytvoření klenby 

Hypermobilita + ext. kolenních kloubů + ext. kolenních kloubů 
Zkrat m. triceps surae Bez zkratu bilat. Bez zkratu bilat. 

Stoj špičky / paty Zvládá Zvládá 

Stoj 1DK (L/P) Zvládá Zvládá 

Chůze Bpn Bpn 

CSI  (%) LDK 64,1  3. stupeň) 67,7 (3. stupeň) 

CSI (%) PDK 67,1 (3. stupeň) 65,7 (3. stupeň) 

Tabulka 17, Výsledky - proband č. 6 
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Proband č. 7, dívka 

 U probanda č. 7 došlo po šestiměsíčním nošení ortopedických vložek pouze 

k zanedbatelnému zlepšení. Hodnoty CSI levé nohy odpovídaly při vstupním i 

výstupním vyšetření 2. stupni ploché nohy, pravá 3. stupni ploché nohy. Při Jackově 

testu došlo při vstupním i výstupním vyšetření k vytvoření nožní klenby. Hodnoty BMI 

byly zvýšeny. Z testů k posouzení hypermobility byl pozitivní test předklonu trupu. Při 

chůzi nedocházelo k vtáčení špiček, ani ke zvětšení valgozity pat. Lékař doporučil 

nošení ortopedických vložek i nadále. Kontrola po půl roce. Výsledky jednotlivých 

vyšetření jsou zaneseny do tabulky č. 18. 

Proband č. 7  Vstupní Výstupní 

Věk 6 let, 1 měsíc 6 let, 8 měsíců 
BMI 17, 3 18, 1 

Velikost boty 33 35 

Diagnóza Pedes planovalgi Pedes planovalgi 

Postavení pat ˃20° ˃20° 

Osa dolních končetin V normě V normě 

Jackův test Vytvoření klenby Vytvoření klenby 

Hypermobilita + předklon trupu + předklon trupu 
Zkrat m. triceps surae Bez zkratu bilat. Bez zkratu bilat. 

Stoj špičky / paty Zvládá Zvládá 

Stoj 1DK (L/P) Zvládá Zvládá 

Chůze Bpn Bpn 

CSI (%)  LDK 58, 7 (2. stupeň) 58, 1 (2. stupeň) 

CSI (%) PDK 75, 4 (3. stupeň) 66, 2 (3. stupeň) 

Tabulka 18, Výsledky - proband č. 7 
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Proband č. 8, dívka 

 U probanda č. 8 došlo na obou nohách k zlepšení hodnot CSI z 2. stupně ploché 

nohy k noze normálně klenuté. Jackův test byl při vstupním i výstupním vyšetření 

pozitivní. Hodnoty BMI byly nižší než je fyziologické rozmezí. Při testování 

hypermobility byl pozitivní test extenze kolenních kloubů. Při vstupním vyšetření chůze 

docházelo k vtáčení špiček dovnitř a k zvětšení valgozity pat. Ortopedické vložky již 

indikovány nebyly. Kontrola po půl roce. Viz tabulka č. 19. 

Proband č. 8  Vstupní Výstupní 

Věk 6 let, 10 měsíců 7 let, 5 měsíců 
BMI 14, 4 15, 1 

Velikost boty 34 35 

Diagnóza Pedes plani Pedes plani 

Postavení pat <20° <20° 

Osa dolních končetin V normě V normě 

Jackův test Vytvoření klenby Vytvoření klenby 

Hypermobilita + ext. kolenních kloubů + ext. kolenních kloubů 
Zkrat m. triceps surae Bez zkratu bilat. Bez zkratu bilat. 

Stoj špičky / paty Zvládá Zvládá 

Stoj 1DK (L/P) Zvládá Zvládá 

Chůze  ↑Valgozity, vtáčení špiček Bpn 

CSI (%) LDK 59, 2 (2. stupeň) 40, 8 (normální noha) 

CSI (%) PDK 54, 7 (2. stupeň) 38, 9 (normální noha) 

Tabulka 19, Výsledky - proband č. 8 
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 Proband č. 9, dívka 

 U probanda č. 9 byl efekt nošení ortopedických vložek značně rozporuplný. 

Zatímco u levé nohy došlo ke zlepšení, vstupní hodnoty CSI odpovídaly 3. stupni 

ploché nohy a výstupní 2. stupni.  U pravé nohy byl vývin opačný, vstupní hodnoty 

spadaly do 1. stupně ploché nohy, výstupní pak dokonce do 3. stupně ploché nohy. Při 

Jackově testu došlo při vstupním vyšetření na obou nohách pouze k naznačení nožní 

klenby, při výstupní došlo již k jejímu vytvoření. Hodnoty BMI byly v normě, nebyl 

pozitivní žádný z testů k posouzení hypermobility. Chůze při vstupním vyšetření byla 

doprovázena zvýrazněním valgozity pat. Lékař doporučil nošení ortopedických vložek i 

nadále. Kontrola po půl roce. Výsledky jednotlivých vyšetření jsou zaneseny do tabulky 

č. 20. 

Proband č. 9  Vstupní Výstupní 

Věk 6 let, 6 měsíců 7 let, 1 měsíc 
BMI 16, 1 15, 6 

Velikost boty 30 31 

Diagnóza Pedes planovalgi Pedes planovalgi 

Postavení pat ˃20° ˃20° 

Osa dolních končetin V normě V normě 

Jackův test Vytvoření klenby Vytvoření klenby 

Hypermobilita Vše negativní Vše negativní 

Zkrat m. triceps surae Bez zkratu bilat. Bez zkratu bilat. 

Stoj špičky / paty Zvládá Zvládá 

Stoj 1DK (L/P) Zvládá Zvládá 

Chůze ↑Valgozity Bpn 

CSI (%)  LDK 78, 4 (3. stupeň) 53, 3 (2. stupeň) 

CSI (%)  PDK 45, 9 (1. stupeň) 64,5 (3. stupeň) 

Tabulka 20, Výsledky - proband č. 9 
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 Proband č. 10, chlapec 

 Vstupní i výstupní hodnoty odpovídaly na obou nohách 3. stupni ploché nohy. 

Při Jackově testu došlo oboustranně k vytvoření klenby. Hodnoty BMI byly v normě, 

z použitých testů k posouzení hypermobility nebyl pozitivní žádný. Chůze byla při 

vstupním vyšetření doprovázena zvětšením valgozity pat. Při výstupním k tomu již 

nedocházelo. U probanda č. 10 došlo pouze k zanedbatelnému zlepšení. Lékař doporučil 

nošení ortopedických vložek i nadále. Kontrola po půl roce. Výsledky jednotlivých 

vyšetření viz tabulka č. 21. 

Proband č. 10 Vstupní Výstupní 

Věk 6 let, 11 měsíců 7 let, 5 měsíců 
BMI 16, 7 17, 1 

Velikost boty 30 31 

Diagnóza Pedes planovalgi Pedes planovalgi 

Postavení pat ˃20° ˃20° 

Osa dolních končetin V normě V normě 

Jackův test Vytvoření klenby Vytvoření klenby 

Hypermobilita Vše negativní Vše negativní 

Zkrat m. triceps surae Bez zkratu bilat. Bez zkratu bilat. 

Stoj špičky / paty Zvládá Zvládá 

Stoj 1DK (L/P) Zvládá Zvládá 

Chůze ↑Valgozity Bpn 

CSI (%) LDK 76, 6 (3. stupeň) 65, 5 (3. stupeň) 

CSI (%) PDK 82, 8 (3. stupeň) 76, 4 (3. stupeň) 

Tabulka 21, Výsledky - proband č. 10 
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5.2.5 Shrnutí výsledků výzkumné skupiny 

 V rámci výzkumné skupiny došlo k navýšení počtu nohou odpovídajících noze 

normálně klenuté z nuly na osm a ke snížení počtu nohou v jednotlivých stupních 

ploché nohy. 

 Průměrné hodnoty CSI odpovídaly při vstupním vyšetření 3. stupni ploché nohy 

(64,2%), při výstupním 2. stupni ploché nohy (51,7%).   

 U čtyř probandů (č. 2, 6, 7 a 10) nedošlo ani u jedné nohy k posunu do kategorie 

označující vyšší nožní klenbu. Nemůžeme tedy u nich mluvit o zlepšení.  

 U pěti probandů (č. 1, 3, 4, 5, 9) došlo na obou nohách k posunu do kategorii 

označující vyšší nožní klenbu, tedy ke zlepšení.  

 U probanda č. 8 došlo na levé noze k posunu do kategorii označující vyšší nožní 

klenbu, naopak na pravé noze k posunu do kategorie označující nižší nožní klenbu. 

Jedna noha vykazovala zlepšení, druhá zhoršení. 

 U čtyř z deseti probandů došlo k takovému zlepšení, že jim nošení individuálně 

zhotovených ortopedických vložek nadále nebylo indikováno. 

 Nepatrně vyšší průměrné vstupní hodnoty CSI měly dívky. K většímu zlepšení 

došlo u chlapců (vyšší poměrný počet posunů do kategorie označující vyšší nožní 

klenbu a vyšší rozdíl mezi průměrnou vstupní a výstupní hodnotou CSI). 

 V rámci tohoto souboru nebyla zjištěna významná korelace mezi hodnotou BMI  

nebo hypermobilitou a výškou nožní klenby. 

   

5.3 Kontrolní skupina 

 Kontrolní skupinu tvořilo sedm probandů (6 chlapců, 1 dívka), kterým nošení 

ortopedických vložek indikováno nebylo. Hodnoceno bylo celkem čtrnáct nohou. Pěti 

probandům z této skupiny byla stanovena diagnóza pedes plani, zbylým dvěma pedes 

planovalgi. Průměrný věk probandů v této skupině byl 6 let, 2 měsíce. Složení kontrolní 

skupiny viz tabulka č. 22 

 

. 
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Pohlaví 
Chlapci Dívky 

6 1 

Diagnóza 
Pedes plani Pedes planovalgi 

5 2 

Tabulka 22, Složení kontrolní skupiny (n=7) 

5.3.1 Vyhodnocení plantogramů – kontrolní skupina  

 Stejně jako u výzkumné skupiny jsem vyhodnotila plantogramy metodou 

Chippaux – Šmiřák index (CSI). Na základě hodnot CSI jsem každou  nohu (n=14) 

zařadila do stupně ploché nohy dle Klementy. Postup při výpočtu CSI a hranice pro 

jednotlivé stupně nožní klenby jsou popsány v metodice (kapitola 1.2). Statistické 

ukazatele vycházející z hodnot CSI jsou zaneseny v tabulce č. 23. 

Ukazatel    (CSI %) Vstupní Výstupní 
Minimum 31,1 22,7 
Maximum 78,8 74,2 

Průměr 54,2 39,4 

Medián 55,7 33,0 

Směrodatná odchylka 15,5 16,8 

Tabulka 23, Statistické ukazatele – kontrolní skupina 

5.3.1.1 Počty případů v jednotlivých kategoriích nožní klenby dle Klementy 

 Největší zastoupení při vstupním vyšetření měl 3. stupeň ploché nohy, který byl 

zaznamenán v šesti případech, následovala noha normálně klenutá, která byla 

vyhodnocena v pěti případech, 2. stupeň ploché nohy byl zaznamenán dvakrát a 

v jednom případě se vyskytl 1. stupeň ploché nohy. Noha vysoká se nevyskytla 

v žádném případě. 

 Při výstupním vyšetření měla největší zastoupení noha normálně klenutá, která 

se vyskytla v deseti případech, 2. a 3. stupeň ploché nohy byl zaznamenán shodně ve 

dvou případech. 1. stupeň ploché nohy zaznamenán nebyl, stejně tak noha vysoká.  

 Počty nohou v jednotlivých kategoriích nožní klenby při vstupním a výstupním 

vyšetření znázorňuje graf č. 4. 



 

Graf 4, Počet nohou v jednotlivých kategoriích nožn
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Noha vysoká se při vstupním ani 

 Zařazení nohou jednotlivých proband

výstupním vyšetření dle Klementy je zaznamenáno v
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čet nohou v jednotlivých kategoriích nožní klenby - kontrolní skupina

i probandi měli při vstupním vyšetření symetrický nález. Probandi 

 hodnoty CSI odpovídající 3. stupni ploché nohy, probandi 

 

U zbývajících třech probandů byl vstupní nález asymetrický. Proband 

vstupní hodnoty CSI levé nohy odpovídající 2. stupni ploché nohy a hodnoty CSI pravé

3. stupni ploché nohy. U probanda č. 14 byl nález obdobný, levá

 hodnot CSI zařazena do 3. stupně ploché nohy, pravá do 2. stupn

č. 17) měl hodnoty CSI levé nohy odpovídající 1.

nohy, pravá noha spadala do oblasti nohy normálně klenuté. 

i výstupním vyšetření byl nález u všech probandů symetrický. U šesti 

 bylo možné zařadit obě nohy na základě hodnoty CSI do oblasti nohy 

 klenuté (proband č. 12, 13, 14, 15 a 17). U probanda č. 11 byly ob

vyhodnoceny jako 2. stupeň ploché nohy a u probanda č. 16 jako 3. stupe

i vstupním ani výstupním vyšetření nevyskytla.  

azení nohou jednotlivých probandů do kategorie nožní klenby p

ení dle Klementy je zaznamenáno v tabulce č. 24.   

ploché nohy

2. stupeň 

ploché nohy

1. stupeň 

ploché nohy

Normálně 

klenutá noha

2

1

5

2

0

10

Počet nohou v jednotlivých kategoriích 

kontrolní skupina (n = 14)

 
kontrolní skupina 

. Probandi č. 11 a 16 

probandi č. 13 a 15 

vstupní nález asymetrický. Proband č. 12 měl 

vstupní hodnoty CSI levé nohy odpovídající 2. stupni ploché nohy a hodnoty CSI pravé 

. 14 byl nález obdobný, levá noha byla na 

stupně ploché nohy. 

l hodnoty CSI levé nohy odpovídající 1. stupni ploché 

ů symetrický. U šesti 

 hodnoty CSI do oblasti nohy 

č. 11 byly obě nohy 

. 16 jako 3. stupeň ploché nohy. 

 do kategorie nožní klenby při vstupním a 

 

Vstupní

Výstupní
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Proband Noha Vstupní Výstupní 

11 L 3 2 
P 3 2 

12 L 2 N 
P 3 N 

13 L N N 
P N N 

14 L 3 N 
P 2 N 

15 L N N 
P N N 

16 L 3 3 
P 3 3 

17 L 1 N 
P N N 

Tabulka 24, Zařazení nohou jednotlivých probandů do stupně nožní klenby - kontrolní skupina (n=14) 

5.3.1.2 Přesuny z jednotlivých kategorií  

 Z celkového počtu čtrnácti hodnocených nohou došlo po šesti měsících u sedmi 

nohou k posunu do kategorie označující vyšší nožní klenbu, můžeme tedy u nich mluvit 

o zlepšení. Z toho ve třech případech došlo k posunu o tři kategorie, ve čtyřech 

případech o dvě kategorie a v jednom případě o jednu kategorii. 

 V pěti případech byly vstupní hodnoty odpovídající noze normálně klenuté, 

takže již nebyla možnost posunu do kategorie označující vyšší nožní klenbu, tedy 

zlepšení. Ve dvou případech k posunu do jiné kategorie nedošlo. K posunu do 

kategorie označující nižší nožní klenbu, tedy ke zhoršení, nedošlo v žádném případě. 

Viz tabulka č. 25 

Přesuny z jednotlivých kategorií 
Beze změny 7* 
Zlepšení o 1 3 

Zlepšení o 2 2 

Zlepšení o 3 2 

Zhoršení  0 

Tabulka 25, Přesuny z jednotlivých kategorií - kontrolní skupina 

  (* 5 ze 7 nohou, u kterých nedošlo k posunu, bylo při vstupním vyšetření hodnoceno jako 
  normálně klenuté) 
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 U dvou probandů (č. 13 a 15) byly vstupní i výstupní hodnoty CSI obou nohou 

odpovídající noze normálně klenuté. U probanda č. 17 byly vstupní hodnoty CSI pravé 

nohy spadající do oblasti nohy normálně klenuté, u levé nohy došlo k posunu z 1. 

stupně ploché nohy do nohy normálně klenuté.  U probanda č. 16 byly vstupní i 

výstupní hodnoty CSI odpovídající 3. stupni ploché nohy. Proband č. 11 měl vstupní 

hodnoty CSI obou nohou odpovídající 3. stupni ploché nohy, výstupní hodnoty 2. stupni 

ploché nohy. Proband č. 12 měl při vstupním vyšetření levou nohu odpovídající 2. 

stupni ploché nohy a pravou nohu odpovídající 3. stupni. Při výstupním vyšetření již 

obě nohy spadaly do oblasti nohy normálně klenuté.  U probanda č. 14 byla situace 

obdobná, levá noha byla při vstupním vyšetření označena jako 3. stupeň ploché nohy a 

pravá noha jako 2. stupeň. Při výstupním byly obě nohy označeny jako normálně 

klenuté. 

 Počet nohou, u kterých došlo k zlepšení (přesunu do kategorie označující vyšší 

nožní klenbu) a počet probandů, u kterých došlo k zlepšení na obou, respektive jedné 

noze, je zaznamenán v tabulce č. 26. 

Počty zlepšení 
Nohy 8 
Probandi (obě nohy) 3 

Probandi (jedna noha) 1 

Tabulka 26, Počty zlepšení - kontrolní skupina 

5.3.1.3 Hodnocení zlepšení podle rozdílu vstupní a výstupní hodnoty CSI 

 Stejně jako u výzkumné skupiny, dojde při hodnocení zlepšení porovnáním 

vstupních a výstupních hodnot CSI bez následného zařazení do stupně nožní klenby dle 

Klementy, k navýšení počtu případů (nohou) u kterých došlo k zlepšení, z osmi na 

dvanáct. A rovněž se zvýší počet nohou (z nuly na dva), u kterých můžeme mluvit o 

zhoršení (vyšší výstupní hodnota CSI než vstupní). Viz tabulka č. 27. 
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Proband Vstupní (%) Výstupní (%) Rozdíl (%) 

č. 11 L 68,2 54,0 14,2 
P 64,0 51,6 12,4 

č. 12 L 53,0 27,4 25,6 
P 64,5 28,6 35,9 

č. 13 L 32,1 35,3 -3,2 
P 31,1 25,4 5,7 

č. 14 L 74,7 30,6 44,1 
P 58,4 28,2 30,2 

č. 15 L 35,3 22,7 12,6 
P 39,4 24,2 15,2 

č. 16 L 78,8 73,5 5,3 
P 67,2 74,2 -7,0 

č. 17 L 46,9 35,6 11,3 
P 44,6 39,7 4,9 

Tabulka 27, Hodnoty CSI - kontrolní skupina 

5.3.1.5 Porovnání výsledků chlapců a dívek 

 Ze sedmi probandů této skupiny byla pouze 1 dívka (proband č. 12) a 6 chlapců. 

 U jediné dívky z tohoto souboru došlo na obou nohou k posunu do kategorie 

nohy normálně klenuté. Na levé noze byly původně hodnoty CSI odpovídající 2. stupni 

ploché nohy a na pravé noze 3. stupni ploché nohy.   

 U chlapců došlo k posunu do kategorie označující vyšší nožní klenbu z dvanácti 

možných případů pětkrát. U dvou probandů oboustranně a u jednoho probanda na jedné 

noze. U třech probandů nedošlo ke změně ani na jedné noze, z toho u dvou byly vstupní 

hodnoty CSI oboustranně spadající do oblasti nohy normálně klenuté, takže k posunu do 

kategorii označující vyšší nožní klenbu dojít nemohlo. 

 Zhoršení ve smyslu posunu do kategorie označující nižší nožní klenbu nedošlo 

v žádném případě. 

 Podle počtu zlepšení ve smyslu posunu do kategorie označující vyšší nožní 

klenbu došlo u dívky ke zlepšení u obou nohou (100%) a chlapců došlo k posunu do 

kategorie označující vyšší nožní klenbu v pěti případech z možných sedmi (71,4%), ve 

zbylých čtyřech případech byly vstupní hodnoty v kategorii normálně klenuté nohy.  

Viz tabulka č. 28. 

 



 

Probandi 
Dívky (n=2)
Chlapci (n=12)

Tabulka 

 Také při hodnocení zlepšení pouze podle hodnot CSI bez za

nožní klenby, vyjde větší zlepšení u dívky (30,8

č. 29. 

 

Probandi 
Dívky (n=1) 
Chlapci (n=6)

Tabulka 29, Prů

 Poměrné zastoupení chlapc

v jednotlivých stupních nožní klenby j

(zařazení nohou jednotlivých proband

růžově a chlapci modře. 

 

         Graf 5, Zastoupení chlapců
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Zlepšení Zhoršení Beze zm
Dívky (n=2) 2 0 0 
Chlapci (n=12) 5 0 7 

Tabulka 28, Zlepšení u chlapců a dívek - kontrolní skupina (n = 14)

i hodnocení zlepšení pouze podle hodnot CSI bez zař

ětší zlepšení u dívky (30,8%) než u chlapců (12,2

Vstupní (%) Výstupní (%) Rozdíl
 58,8 28 
) 53,4 41,3 

, Průměrné hodnoty CSI u chlapců a dívek - kontrolní skupina

rné zastoupení chlapců a dívek při vstupním a výstupním hodnocení 

jednotlivých stupních nožní klenby je zaneseno do grafu č. 5. V

azení nohou jednotlivých probandů do stupně nožní klenby) je dívka vyzna

 

, Zastoupení chlapců a dívek v jednotlivých stupních nožní klenby - kontrolní skupina
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Beze změny 
 
 

(n = 14) 

i hodnocení zlepšení pouze podle hodnot CSI bez zařazení do kategorie 

ů (12,2%). Viz tabulka 

Rozdíl (%) 
30,8 
12,2 

kontrolní skupina (n = 7) 

i vstupním a výstupním hodnocení 

č. 5. V tabulce č. 24 

y) je dívka vyznačena 

 
kontrolní skupina (n = 14) 

Zastoupení chlapců a dívek v jednotlivých

kontrolní skupina (n = 14)

Dívky

Chlapci



 

5.3.2 BMI  

 BMI svědčící pro normální hmotnost šestiletého 

15 -17.  (COLE, 2010 in KREJ

 Z tabulky č. 30 je možné vy

(proband č. 11) a jeden proband 

Proband, který měl vyšší hodnotu BMI než je fyziologické rozme

nižší než dva probandi (č

 V tomto souboru jsem nenašla žádnou významnou korelaci mezi hodnotou BMI 

a výškou nožní klenby. Viz graf 
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ící pro normální hmotnost šestiletého dítěte se pohybuje 

(COLE, 2010 in KREJČÍ, 2011). 

Proband BMI 
Proband č. 11 18,0 
Proband č. 12 14,3 

Proband č. 13 15,2 

Proband č. 14 16,1 

Proband č. 15 16,8 

Proband č. 16 15,7 

Proband č. 17 16,3 

Průměr 16,0 

Tabulka 30, BMI kontrolní skupina (n = 7) 

je možné vyčíst, že ze sedmi probandů měl jeden proband vyšší 

. 11) a jeden proband nižší BMI než je fyziologické rozmezí (proband 

l vyšší hodnotu BMI než je fyziologické rozmezí, m

nižší než dva probandi (č. 14 a 16).  

tomto souboru jsem nenašla žádnou významnou korelaci mezi hodnotou BMI 

Viz graf č. 6. 

Graf 6, Korelace hodnot BMI a CSI - kontrolní skupina (n =7) 
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5.3.3 Hypermobilita 

 Čtyři ze sedmi probandů neměli pozitivní ani jeden z testů (proband č. 13, 14, 16 

a 17).  

 Zbylí tři probandi měli po jednom pozitivním testu. Probandi č. 11 a 15 měli 

pozitivní test extenze kolenních kloubů, proband č. 12 test rotace kyčelních kloubů. 

Výsledky byly stejné při vstupním i výstupním hodnocení. Viz tabulka č. 31. 

L/P Ext. kol. kl. Rotace kyč. kl. Předklon trupu 
Proband Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Výstup 

11 +/+ +/+ −/− −/− − − 
12 −/− −/− +/+ +/+ − − 
13 −/− −/− −/− −/− − − 
14 −/− −/− −/− −/− − − 
15 +/+ +/+ −/− −/− − − 
16 −/− −/− −/− −/− − − 
17 −/− −/− −/− −/− − − 

Tabulka 31, Hodnocení hypermobility - kontrolní skupina (n = 7) 

 Stejně, jako u výzkumné skupiny, jsem neshledala souvislost mezi počtem 

pozitivních testů a stupněm nožní klenby. I u této skupiny došlo sice ke změnám ve 

stupních nožní klenby, ale výsledky testů na hypermobilitu zůstaly stejné. 
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5.3.4 Výsledky jednotlivých probandů 

Proband č. 11, chlapec  

 Proband č. 11 patřil mezi nejmladší probandy z celého souboru. Nízký věk byl 

jedním z důvodů, proč mu nebyly ortopedické vložky indikovány, i když měl poměrně 

výraznou valgozitu přesahující 20° a oboustranně hodnoty CIS spadající do 3. stupně 

ploché nohy dle Klementy. Dalším důvodem proč lékař k indikaci ortopedických vložek 

nepřistoupil, bylo dobré vytvoření nožní klenby při Jackově testu a chůze bez vtáčení 

špiček, zvýraznění valgozity nebo jiné patologie. Při kontrolním vyšetření po šesti 

měsících se hodnoty CSI mírně snížili a spadali do 2. stupně ploché nohy. Došlo také ke 

snížení valgozity pod 20°. Hodnoty BMI tohoto probanda převyšovaly fyziologické 

rozmezí. Z testů k posouzení hypermobility byl pozitivní test extenze kolenních kloubů. 

Probandovi byly na základě výstupního vyšetření indikovány ortopedické vložky. Viz 

tabulka č. 32. 

Proband č. 11  Vstupní Výstupní 

Věk 6 let, 0 měsíců 6 let, 6 měsíců 
BMI 19, 0 18, 5 

Velikost boty 28  29 

Diagnóza Pedes planovalgi Pedes plani 

Postavení pat ˃20° <20° 

Osa dolních končetin V normě V normě 

Jackův test Vytvoření klenby Vytvoření klenby 

Hypermobilita + ext. kolenních kloubů + ext. kolenních kloubů 
Zkrat m. triceps surae Bez zkratu bilat. Bez zkratu bilat. 

Stoj špičky / paty Zvládá Zvládá 

Stoj 1DK (L/P) Zvládá Zvládá 

Chůze Bpn Bpn 

CSI  (%) LDK 68, 2 (3. stupeň) 54, 0 (2. stupeň) 

CSI (%)  PDK 64, 0 (3. stupeň) 51, 6 (2. stupeň) 
Tabulka 32, Výsledky - proband č. 11 
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Proband č. 12, dívka 

 Proband č. 12, jediná dívka v této skupině, patřila taktéž mezi nejmladší 

probandy. Při rozhodnutí ortopedické vložky nepředepsat bylo vedle nízkého věku 

podstatné, že tento proband neměl výraznější valgózní postavení pat. Hodnoty CIS levé 

nohy odpovídaly při vstupním vyšetření 2. stupni ploché nohy, na pravé 3. stupni. Po 

půl roce došlo k výraznému zlepšení a obě nohy tak bylo možno označit jako normálně 

klenuté. Při Jackově testu došlo k vytvoření klenby. Hodnoty BMI tohoto probanda byly 

nižší než je fyziologická mez. Z testů k posouzení hypermobility byl pozitivní test rotací 

kyčelního kloubu. Při chůzi jsem nezaznamenala žádné patologie. U probanda došlo 

k zlepšení stavu bez zevního zásahu. Výsledky proband č. 12 jsou zaneseny do tabulky 

č. 33. 

Proband č. 12  Vstupní Výstupní 

Věk 6 let, 0 měsíců 6 let, 7 měsíců 
BMI 14,3 14,9 

Velikost boty 27 28 

Diagnóza Pedes plani Pedes plani 

Postavení pat <20° <20° 

Osa dolních končetin V normě V normě 

Jackův test Vytvoření klenby Vytvoření klenby 

Hypermobilita + rotace kyčelních kloubů + rotace kyčelních kloubů 
Zkrat m. triceps surae Bez zkratu bilat. Bez zkratu bilat. 

Stoj špičky / paty Zvládá Zvládá 

Stoj 1DK (L/P) Zvládá Zvládá 

Chůze Bpn Bpn 

CSI (%) LDK 53, 0 (2. stupeň) 27, 4 (normální noha) 

CSI (%)  PDK 64, 5 (3. stupeň) 28, 6 (normální noha) 
Tabulka 33, Výsledky - proband č. 12 
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Proband č. 13, chlapec 

 Proband č. 13 měl při aspekčním vyšetření výraznější mediální vyklenutí, ale při 

vyhodnocení plantogramů metodou CSI dosahovali jeho vstupní i výstupní hodnoty CSI 

do rozmezí normálně klenuté nohy. Jiné patologie jsem neshledala. Přehled výsledků 

jednotlivých vyšetření viz tabulka č. 34. 

Proband č. 13 Vstupní Výstupní 

Věk 6 let, 7 měsíců 6 let, 11 měsíců 
BMI 15, 2 14, 8 

Velikost boty 32 34 

Diagnóza Pedes plani Pedes plani 

Postavení pat <20° <20° 

Osa dolních končetin V normě V normě 

Jackův test Vytvoření klenby Vytvoření klenby 

Hypermobilita Vše negativní Vše negativní 

Zkrat m. triceps surae Bez zkratu bilat. Bez zkratu bilat. 

Stoj špičky / paty Zvládá Zvládá 

Stoj 1DK (L/P) Zvládá Zvládá 

Chůze Bpn Bpn 

CSI (%)  LDK 32, 1 (normální noha) 35, 3 (normální noha) 

CSI (%) PDK 31, 1 (normální noha) 25, 4 (normální noha) 
Tabulka 34, Výsledky - proband č. 13 
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Proband č. 14, chlapec 

 Proband č. 14 měl při vstupním vyšetření nesymetrickou výšku nožní klenby. Na 

levé noze dosahovaly hodnoty CSI 3. stupně ploché nohy a na pravé pouze 2. stupně. 

Valgozita pat nepřekročila 20°. Při výstupním vyšetření odpovídaly hodnoty CSI 

oboustranně normálně klenuté noze. Při Jackově testu došlo k vytvoření klenby. 

Hodnoty BMI tohoto probanda byly ve fyziologickém rozmezí.  Z testů k posouzení 

hypermobility nebyl pozitivní žádný. Přehled výsledků jednotlivých vyšetření probanda 

č. 14 je zanesen do tabulky č. 35. 

Proband č. 14  Vstupní Výstupní 

Věk 6 let, 2 měsíce 6 let, 9 měsíců 
BMI 16, 1 15, 8 

Velikost boty 30 31 

Diagnóza Pedes plani Pedes plani 

Postavení pat <20° <20° 

Osa dolních končetin V normě V normě 

Jackův test Vytvoření klenby Vytvoření klenby 

Hypermobilita + rotace kyčelních kloubů + rotace kyčelních kloubů 
Zkrat m. triceps surae Bez zkratu bilat. Bez zkratu bilat. 

Stoj špičky / paty Zvládá Zvládá 

Stoj 1DK (L/P) Zvládá Zvládá 

Chůze Bpn Bpn 

CSI (%) LDK 74, 7 (3. stupeň) 30, 6 (normální noha) 

CSI (%) PDK 58, 4 (2. stupeň) 28,6 (normální noha) 
Tabulka 35, Výsledky - proband č. 14 
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Proband č. 15, chlapec 

 Proband č. 15 měl podle vstupních i výstupních hodnot CSI obě nohy normálně 

klenuté. Valgozita pat nepřekročila 20°. Důvodem pro sledování probanda byl špatný 

stereotyp chůze, při které docházelo k zvýšení valgozity patních kostí a vtáčení špiček 

při chůzi. Při výstupním vyšetření již nedocházelo k zvětšení valgozity, ale přetrvávalo 

vtáčení špiček. Při Jakově testu došlo k vytvoření klenby. Hodnoty BMI byly ve 

fyziologickém rozmezí. Z tesů k posouzení hypermobility měl proband pozitivní test 

extenze kolenních kloubů. Probandovi byl vystaven poukaz na rehabilitaci. Přehled 

výsledků viz tabulka č. 36. 

Proband č. 15  Vstupní Výstupní 

Věk 6 let, 8 měsíců 7 let, 5měsíců 
BMI 16, 8 17, 2 

Velikost boty 31 33 

Diagnóza Pedes plani. Pedes plani 

Postavení pat <20° <20° 

Osa dolních končetin V normě V normě 

Jackův test Vytvoření klenby Vytvoření klenby 

Hypermobilta + ext. kolenních kloubů + ext. kolenních kloubů 
Zkrat m. triceps surae Bez zkratu bilat. Bez zkratu bilat. 

Stoj špičky / paty Zvládá Zvládá 

Stoj 1DK (L/P) Zvládá Zvládá 

Chůze ↑Valgozity,Vtáčení  špiček Vtáčení špiček 

CSI (%)  LDK 35, 3 (normální noha) 22, 7 (normální noha) 

CSI (%)PDK 39, 4 (normální noha) 24, 2 (normální noha) 
Tabulka 36, Výsledky - proband č. 15 
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Proband č. 16, chlapec 

 Proband č. 3 měl bilaterálně vysoké vstupní hodnoty CSI (3. stupeň), přesto mu 

ortopedické vložky indikovány nebyly.  Valgozita patních kostí nepřesahovala 20° a při 

Jackově testu došlo k vytvoření nožní klenby. Při vyšetření chůze nedocházelo 

k zvětšení valgozity pat, ani k vtáčení špiček. Hodnoty BMI měl proband v mezích 

normy. Z testů k posouzení hypermobility neměl pozitivní žádný. Jelikož i při 

výstupním vyšetření dosahovaly hodnoty CSI 3. stupně ploché nohy, byly následně 

probandovi indikovány ortopedické vložky. Přehled výsledků viz tabulka č. 37. 

Proband č. 16  Vstupní Výstupní 

Věk 6 let, 3 měsíců 6 let, 11měsíců 
BMI 15,7 16,2 

Velikost boty 30 33 

Diagnóza Pedes plani Pedes plani 

Postavení pat <20° <20° 

Osa dolních končetin V normě V normě 

Jackův test Vytvoření klenby Vytvoření klenby 

Hypermobilita Vše negativní Vše negativní 

Zkrat m. triceps surae Bez zkratu bilat. Bez zkratu bilat. 

Stoj špičky / paty Zvládá Zvládá 

Stoj 1DK (L/P) Zvládá Zvládá 

Chůze Bpn Bpn 

CSI (%) LDK 78,8 (3. stupeň) 73,5 (3. stupeň) 

CSI (%) PDK 67,2 (3. stupeň) 74,2 (3. stupeň) 
Tabulka 37, Výsledky – proband č. 16 
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Proband č. 17, chlapec 

 Proband č. 17 měl pouze lehce sníženou nožní klenbu, dle CSI na levé noze 1. 

stupeň ploché nohy, na pravé normálně klenutou. Valgozita patních kostí byla 

oboustranně nižší než 20°. Při Jackově testu došlo k vytvoření klenby. Hodnoty BMI 

byly v nozích normy a z testů k posouzení hypermobility nebyl pozitivní žádný. Při 

chůzi nedocházelo k zvýšení valgozity ani k vtáčení špiček. Při výstupním vyšetření 

spadaly oboustranně hodnoty CSI do oblasti nohy normálně klenuté. Viz tabulka č. 38. 

Proband č. 17  Vstupní Výstupní 

Věk 6 let, 0 měsíců 6 let, 7měsíců 
BMI 16,3 15,8 

Velikost boty 29 30 

Diagnóza Pedes plani Pedes plani 

Postavení pat <20° <20° 

Osa dolních končetin V normě V normě 

Jackův test Vytvoření klenby Vytvoření klenby 

Hypermobilita Vše negativní Vše negativní 

Zkrat m. triceps surae Bez zkratu bilat. Bez zkratu bilat. 

Stoj špičky / paty Zvládá Zvládá 

Stoj 1DK (L/P) Zvládá Zvládá 

Chůze Bpn Bpn 

CSI (%) LDK 46,9 (1. stupeň) 35,6 (Normální noha) 

CSI (%) PDK 44,6 (Normální noha) 39,7 (Normální noha) 
Tabulka 38, Výsledky - proband č. 17 
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5.3.5 Shrnutí výsledků kontrolní skupiny 

 Obdobně jako u výzkumné skupiny došlo k navýšení počtu nohou 

odpovídajících noze normálně klenuté (z pěti na deset) a ke snížení počtu nohou 

v jednotlivých stupních ploché nohy z (devíti na čtyři). 

 Průměrné hodnoty CSI klesly z oblasti 2. stupně ploché nohy (CSI 54,2%) při 

vstupním vyšetření do oblasti nohy normálně klenuté (CSI 39,4%) při výstupním 

vyšetření.   

 U třech probandů (č. 11, 12 a 14) došlo oboustranně k posunu do kategorie 

označující vyšší nožní klenbu. U jednoho probanda (č. 17) došlo k posunu na jedné 

(levé) noze, u druhé byly vstupní hodnoty odpovídající noze normálně klenuté. U těchto 

čtyř probandů můžeme tedy mluvit o zlepšení.   

 U jednoho probanda nedošlo k posunu ani na jedné noze.  

 A u dvou probandů (č. 13 a 15) byly vstupní hodnoty CSI oboustranně 

odpovídající noze normálně klenuté, takže u nich již nebyl prostor pro zlepšení. 

 Nezjistila jsem žádnou významnou korelaci mezi hodnotou CSI a hodnotu BMI 

nebo hypermobilitou.  

 Třem probandům bylo na základě výstupního vyšetření indikováno nošení 

ortopedických vložek. 

 Počty nohou v jednotlivých stupních při vstupním a výstupním vyšetření jsou 

zaznamenány v tabulce č. 5. 

 

5.4 Porovnání výsledků obou skupin  

 Spojíme-li obě zkoumané skupiny v jeden celek, dostaneme skupinu tvořenou 17 

probandy (12 chlapců, 5 dívek) s průměrným věkem 6 let, 5 měsíců při vstupu do 

studie. 

 

5.4.1 Věkové složení skupin 

 Věkový průměr skupiny č. 1 byl při vstupním vyšetření 6 let, 8 měsíců, zatímco 

u skupiny č. 2 byl věkový průměr o 6 měsíců nižší.  



77 

 

 Vzhledem k tomu, že šest měsíců je současně i doba, po které bylo provedeno 

výstupní vyšetření, tedy doba po které došlo u některých probandů k výrazným změnám 

(zlepšení) ve stavu nožní klenby, nepovažovala bych tento rozdíl za bezvýznamný. 

5.4.2 Zastoupení stupňů nožní klenby dle Klementy 

 V rámci celého souboru došlo při výstupním vyšetření ke snížení počtu nohou 

spadajících do jednotlivých stupňů ploché nohy a současně k nárostu počtu nohou 

v kategorii normálně klenutá noha.  

 U Výzkumné skupiny byla situace obdobná jako u celého souboru.  Taktéž klesl 

počet nohou v jednotlivých stupních ploché nohy a navýšil se počet nohou, které 

můžeme označit jako normálně klenuté.  

 Jinak tomu nebylo ani u skupiny Kontrolní, s výjimkou 2. stupně, kdy zůstal 

počet nohou, který do tohoto stupně spadal stejný. Změny v počtu zastoupení 

jednotlivých stupňů nožní klenby je možné vyčíst z tabulky č. 39. 

Typ nožní klenby Celý soubor 1. skupina 2. skupina 
Vstupní Výstupní Vstupní Výstupní Vstupní Výstupní 

1. stupeň 4 1 3 1 1 0 
2. stupeň  7 5 5 3 2 2 

3. stupeň  18 10 12 8 6 2 

Normálně klenutá 5 18 0 8 5 10 

Tabulka 39, Počet nohou zastoupených v jednotlivých kategoriích nožní klenby – celý soubor 

 Srovnávat počty zlepšení mezi výzkumnou a kontrolní skupinou není dost dobře 

možné, jedním z důvodu je fakt, že v kontrolní skupině mělo několik probandů při 

vstupním vyšetření hodnoty CSI spadající do rozmezí nohy normálně klenuté, takže u 

nich nemohlo dojít k posunu do kategorie označující vyšší nožní klenbu. Tato 

skutečnost by výsledky zkreslila ve prospěch skupiny Výzkumné. 

5.4.2 Průměrné hodnoty CSI   

 Při hodnocení pouze podle hodnot CSI bez následného zařazení do stupně nožní 

klenby zjistíme, že průměrné vstupní hodnoty CSI celého souboru byly 59,2 %. 

Hodnoty CSI u výzkumné skupiny byly vyšší (64,2 %) než hodnoty CSI celého 

souboru, naopak hodnoty Kontrolní skupiny nižší (54,2 %). Z toho plyne, že probandi 

z výzkumné skupiny měli v průměru nižší nožní klenbu než probandi ze skupiny 

kontrolní. 
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 Při výstupním vyšetření byly průměrné hodnoty CSI celého souboru 45,6 %. 

Stejně jako při vstupním vyšetření byly průměrné hodnoty CSI výzkumné skupiny vyšší 

než celého souboru (51,7 %) a kontrolní skupiny nižší (39,4 %). 

 Průměrný rozdíl vstupních a výstupních hodnoty CSI celého souboru byl 13,7 

%. Výzkumné skupiny 12,5 % a kontrolní skupiny 14,8 %. To ukazuje na nepatrně větší 

zlepšení u kontrolní skupiny, tedy u skupiny, která nenosila ortopedické vložky. 

Průměrné hodnoty CSI jsou uvedeny v tabulce č. 40. 

 

CSI Vstupní  (%) Výstupní  (%) Rozdíl (%) 

Výzkumná skupina 64,2 51,7 12,5 
Kontrolní skupina 54,2 39,4 14,8 

Celý soubor 59,2 45,6 13,7 

Tabulka 40, Průměrné hodnoty CSI – celý soubor 
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6. DISKUSE 

6.1 Hypotézy 

 Před začátkem samotného psaní této diplomové práce jsem vytvořila dvě 

hypotézy. 

Hypotéza č. 1 

Po půl roce nošení individuálně zhotovených ortopedických vložek dojde ke zlepšení 

stavu podélné klenby, které bude prokazatelné na plantogramu.  

 Hypotézu jsem založila na následujícím: Za předpokladu správné indikace a 

individuálního zhotovení, by mělo mít nošení ortopedických vložek pozitivní vliv na 

vývoj podélné klenby v období zvýšené kloubní laxicity. Správně zhotovená vložka 

s pevným opatkem a vedením paty pomůže překlenout období zvýšené ligamentózní 

laxicity do doby, kdy se podélná klenba stabilizuje (CHOMIAK, 2000).  

Výsledky dokazující potvrzení hypotézy č. 1 

 Na potvrzení hypotézy č. 1 usuzuji s výsledků výzkumné skupiny, která byla 

složena z deseti šestiletých probandů, kteří minimálně šest měsíců nosili individuálně 

zhotovené ortopedické vložky.  

 U této skupiny klesl počet nohou v jednotlivých stupních ploché nohy a navýšil 

se počet nohou, které můžeme označit jako normálně klenuté.  

 Deset nohou se posunulo do kategorie označující vyšší nožní klenbu. Devět 

nohou zůstalo ve stejné kategorii a pouze jedna spadla do kategorie nižší podélné 

klenby.  

 Z dvaceti nohou došlo ke snížení hodnoty CSI, tedy ke zvýšení nožní klenby u 

osmnácti, i když v některých případech bylo zlepšení v podstatě zanedbatelné. Např. 

u probanda č. 7 došlo na levé noze k zlepšení o pouhých 0,6%.  

 Průměrné hodnoty CSI této skupiny se snížily z hodnot odpovídajících 3. stupni 

ploché nohy (64,2%) na hodnoty spadající 2. stupni ploché nohy (51,7%).  

 Vzhledem k nízkému věku probandů (r = 6 let, 8 měsíců) musíme vzít v potaz, 

že v tomto věku ještě stále dochází k vývoji nožní klenby. To mě vedlo k vytvoření 
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druhé hypotézy a zároveň k zařazení kontrolní skupiny, ve které byly stejně staré děti, 

které ortopedické vložky nenosily.  

Hypotéza č. 2 

S ohledem na neukončený vývoj klenby nožní v tomto věku, předpokládám zlepšení 

stavu podélné klenby i u kontrolní skupiny, která ortopedické vložky nenosila.  

 Tuto hypotézu jsem vytvořila na základě následujících faktů: Vývoj lidské nohy 

(nožní klenby) probíhá až do šesti až sedmi let věku, s přibývajícím věkem se snižuje 

stupeň hypermobility, která je hlavním předpokladem k poklesu nožní klenby 

(VAŘEKA, 2006). 

Výsledky dokazující potvrzení hypotézy č. 2 

 Na potvrzení hypotézy č. 2 usuzuji s výsledků kontrolní skupiny, která byla 

složena ze sedmi šestiletých probandů, kteří ortopedické vložky nenosili. 

 Obdobně jako u výzkumné skupiny došlo k navýšení počtu nohou 

odpovídajících noze normálně klenuté (z pěti na deset) a ke snížení počtu nohou 

v jednotlivých stupních ploché nohy z (devíti na čtyři).  

 Sedm nohou se posunulo do kategorie označující vyšší nožní klenbu (zlepšení) a 

sedm nohou zůstalo ve stejné kategorii. K posunu do kategorie, která označuje nižší 

stupeň nožní klenby, nedošlo v žádném případě. 

 V této skupině došlo ke snížení hodnoty CSI, tedy ke zvýšení nožní klenby u 12 

z celkem 14 hodnocených nohou.  

 Průměrné hodnoty CSI klesly z oblasti 2. stupně ploché nohy (54,2%) při 

vstupním vyšetření do oblasti nohy normálně klenuté (39,4%) při výstupním vyšetření.   

  

  Ke zlepšení, které by bylo prokazatelné na plantogramu nedošlo sice u všech 

probandů, nicméně je u obou skupin patrný trend zlepšení obrazu nožní klenby. Na 

základě uvedených výsledků můžeme říci, že došlo k částečnému potvrzení obou 

hypotéz 
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6.2 Názory na indikaci a význam nošení ortopedických vložek 

 Názory na účinnost ortopedických vložek v dětském věku jsou v odborné 

literatuře spíše skeptické. Podpora mediálního oblouku u dětské ploché nohy je tradiční 

metodou léčby, ale proběhlé studie účinnost léčby pomocí ortopedických vložek nebo 

speciální obuvi neprokázaly, (STAHELI, 1999), (WENGER, 1989), (PFEIFFER, 2006). 

Ani ve studii, kterou provedl Penneau et al. se pomocí RTG snímků neprokázalo, že by 

se vlivem všech možných druhů vložek zlepšila konfigurace kostí tarzu (POUL, 1999).  

 Autoři se shodují na tom, že fyziologická (flexibilní) plochá noha léčbu 

nepotřebuje. Léčbu doporučují pouze u symptomatické a rigidní ploché nohy. 

(WENGER, 1989), (PFEIFFER, 2006), (HEFTI, 1999). Dungl (2005) doporučuje 

indikaci ortopedických vložek až u 3. stupně ploché nohy. Adamec připouští indikovat 

vložky už při 2. stupni ploché nohy. Vložky mají podle něj za cíl udržet nohu 

v korigovaném postavení po dobu zvýšené ligamentózní laxicity. To mohou podle něj 

zajistit pouze kvalitní vložky s mediální podporou klenby a především laterální 

zarážkou paty zhotovené podle odlitku (ADAMEC, 2005). 

 Někteří autoři dokonce upozorňují na negativní důsledky nošení ortopedických 

vložek.  Na sekundární symptomy, které se objevují poté, co děti ortopedické vložky 

přestanou nosit, upozorňuje Helfet (1956 in POUL, 1999). Na možné negativní 

důsledky pasivní podpory mediálního oblouku, tedy zásahu do normálního vývoje svalů 

nohy u dětí do šesti let věku upozorňuje ve svém článku také MORTAZAVI (2007). 

Názor, že pasivní podpora klenby oslabí svaly, a tím udržuje problém, sdílí též další 

autoři (STAHELI, 1999), (WENGER, 1989), (GARCIA-RODRIGUEZ, 1999), 

(PFEIFFER, 2006). 

 Wenger et al. (1989) ve své prospektivní studii, ve které sledovali 129 dětí ve 

věku 1 až 6 let rozdělených do 4 skupin, z nichž jedna skupina byla kontrolní, jedna 

skupina nosila nápravné ortopedické boty a dvě skupiny nosily dva různé druhy 

ortopedických vložek, dospěli k závěru, že nošení nápravných bot nebo ortopedických 

vložek po dobu tří let nemá vliv na průběh flexibilní ploché nohy u dětí. Ve všech 

skupinách se prokázalo výrazné zlepšení (p <0,01). Obdobnou prospektivní studii 

provedl Lin (2001, in MORTAZAVI, 2001) výsledky této studie taktéž ukázaly, že 

k výraznému zlepšení RTG obrazu nožní klenby došlo ve všech zařazených skupinách. 

Výsledky těchto dvou prací odpovídají výsledkům této diplomové práce, v rámci které 
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byly vyhodnoceny změny na plantogramech zhotovené s odstupem šesti měsíců u dvou 

skupin, u výzkumné skupiny, která nosila individuálně zhotovené ortopedické vložky a 

u skupiny kontrolní, která ortopedické vložky nenosila. Stejně jako ve zmíněných 

studií, ukazují výsledky výzkumu provedeného v rámci této diplomové práce tendenci 

k zlepšení u obou skupin.  

6.3 Výběr probandů  

 Pro výzkum jsem si vybrala skupinu šestiletých dětí. Dalším kritériem byla 

lékařem stanovená diagnóza pes planus/planovalgus, i když při vyhodnocení 

plantogramů metodou CSI, spadaly některé nohy do oblasti Normálně klenuté nohy. Pro 

zařazení do výzkumné skupiny pak indikace ortopedických vložek. Stanovení diagnózy 

a případná indikace byla plně v kompetenci lékaře – ortopeda, který se touto 

problematikou zabývá. Diagnózu lékař stanovil na základě vyšetření (Viz kapitola 4.) 

nikoli na základě vyhodnocení plantogramu metodou Chippaux-Šmiřák.  

 

6.3.1 Věk   

 Šestý rok života bývá často označován za dobu, kdy by měl být ukončen vývoj 

nožní klenby. Právě v tomto věku často lékaři přistupují k indikaci ortopedických 

vložek. Použití nápravné obuvi i ortopedických vložek před šestým rokem věku dítěte je 

kontroverzní a málo vědecky podloženo (STRIKER, 2011).   

 Věk, do kdy se vyvíjí lidská noha, tedy do kdy je plochá noha fyziologická, 

udávají různí autoři rozdílně. Shodují se však na tom, že prevalence ploché nohy se 

snižuje s přibývajícím věkem. Většinou se pohybují v první dekádě života a v mnoha 

případech vyzdvihují jako rozhodující právě šestý rok života dítěte. Podle Vařeky 

dochází k největšímu vývoji lidské nohy do šesti až sedmi let věku, tedy do doby, kdy 

dochází k zásadním změnám v řízení a zajištění posturální stability a vyzrávání 

mozečkových funkcí (VAŘEKA, 2006).  Podle Roseho má být nožní klenba vytvořena 

v šesti letech věku dítěte ROSE, 1990 in GARCIA-RODRIGUEZ, 1999). (ROSE, 

1990). Dle Lorimera (2005). Pfeiffer et al. (2006) uvádí, že do šesti let věku dochází 

k rychlému vývoji klenby nožní, pak dojde k jeho zpomalení a po desátém roce již 

nedochází k významným změnám. To, že se procento výskytu plochonoží 

s přibývajícím věkem snižuje, dokázal ve své studii, která byla provedena na 835 

dětech. U tříletých dětí se plochá noha vyskytovala v 54 % případů, u šestiletých jen ve 
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24 % případů. Snižující se výskyt ploché nohy s přibývajícím věkem v dětské populaci 

dokazuje i tzv. Baťova studie (1997 – 1999) v rámci které bylo vyšetřeno 10 236 

českých dětí. U šestiletých chlapců byl výskyt ploché nohy u 13, 8% u desetiletých už 

jen 9,5%. Počet dívek s plochou nohou byl ve všech věkových kategoriích nižší, 

šestileté dívky měly plochou nohu v 9,1%, desetileté v 8% případů (ŠŤASTNÁ, 2005). 

Je tedy patrné, že prevalence ploché nohy klesá i po 6. roku života dítěte. Z tohoto 

důvodu se nedá určit, nakolik je v případě užívání ortopedických vložek (případ 

výzkumné skupiny) zlepšení jejich zásluhou a nakolik fyziologického vývoje během 

kterého dochází k vyzrávání struktur podporujících nožní klenbu.  

 Výsledky kontrolní skupiny, u které po půl roce došlo, bez zevního zásahu u 12 

nohou ze 14 možných ke snížení hodnoty CSI, tedy ke zlepšení stavu nožní klenby, 

odpovídají výše zmíněným názorům, že vývoj nožní klenby pokračuje i po dovršení 

šestého roku života. 

 

6.3.2 Pohlaví 

 Rozdílností ve výšce nožní klenby chlapců a dívek se zabývalo několik studií.  

Autoři Unger a Rosenbaum (2004) prokázaly ve své studii, že již v raném dětství jsou 

patrné rozdíly ve tvaru chodidla chlapců a dívek. U chlapců byla zjištěna širší střední 

část nohy, což souvisí s nižším obloukem. U dívek tato studie prokázala výraznější 

dynamické zatížení v oblasti paty a přední části nohy (UNGER, 2004) . Větší procento 

ploché nohy u tří až šestiletých chlapců než u stejně starých dívek bylo zjištěno i ve 

studii, kterou provedl Pfeiffer et al (2006). U chlapců byla prevalence ploché nohy 52%, 

zatímco u dívek pouze 36%. Širší střední část u chlapců zjistili ve své studii i 

(MICKLE, 2008), tuto skutečnost přikládaji spíše silnějšímu tukovému polštáři dětské 

nohy, než strukturální příčině, průměrný věk vyšetřovaných byl 4,2 let. V Baťově studii 

byl zaznamenán ve všech věkových kategorií (3 – 19 let) vyšší výskyt ploché nohy u 

chlapců než u dívek (ŠŤASTNÁ, 2005). Vyšší procentuální výskyt ploché nohy byl 

mimo jiné zjištěn i u Taiwanských chlapců než u stejně starých dívek  (CHANG, 2010). 

Opačný výsledek, tedy vyšší prevalenci ploché nohy v souvislosti s vyšší 

hypermobilitou u dívek zaznamenal ve své studii EL et al. (EL, 2006). Ve většině 

případů je vyšší prevalence nohou přiřazována chlapcům. 

 V souboru, který byl vyšetřen v rámci této diplomové práce, se vyšší prevalence 

ploché nohy u chlapců nepotvrdila. Naopak průměrné vstupní i výstupní hodnoty 
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Chippaux-Šmiřák indexu všech dívek byly vyšší (nižší nožní klenba) než průměrné 

hodnoty chlapců. Tento soubor byl však složen s celkově malého počtu probandů a 

bylo v něm zatsoupeno výrazně méně dívek než chlapců. 

 

6.4 Použitá vyšetření 

 Do vyšetření jsem zařadila metody, které jsou k hodnocení stavu dětských nohou 

běžně používané na pracovišti, ve kterém jsem je prováděla. Všichni probandi byli před 

mnou provedeným vyšetření, vyšetřeni ortopedem, který rozhodl o tom, jestli mu budou 

indikovány vložky či nikoli.  

6.4.1 Vyhodnocení plantogramu metodou  Chippaux-Šmiřák index 

 Plantografická metoda je jednoduchou a finančně nenáročnou metodou 

zobrazení otisku nohy při plném zatížení, která umožní trvalou dokumentaci a při 

použití některé z metod pro vyhodnocení plantogramu i objektivní číselné vyjádření 

výsledků. Díky tomu je jednou z nejoblíbenějších metod k posouzení výšky podélné 

klenby (CAVANAGH, 1987 in YALÇIN, 2010). 

 Plantogram slouží jako pomocná metoda k odhadu stupně kompenzace či 

flexibility jednotlivých funkčních typů nohy. Nenahradí ovšem aspekční a fyzikální 

vyšetřeni nohy vyšetřujícím, který je dobře seznámen s funkční anatomií a kineziologií 

(VAŘEKA, 2008). 

 Cavanagh (1987 in YALÇIN, 2010) tvrdí, že statický otisk má menší výpovědní 

hodnotu než dynamické metody. Při snímání statického otisku sice noha neabsolvuje 

celou opornou fázi krokového cyklu, ale její statické postavení přibližně odpovídá 

počátku období střední opory (VAŘEKA, 2003). Statické otisky jsou používány pro 

analýzu a popis výšky nožní klenby mnoha autory, nejsou ale všeobecně uznávanou 

metodou (YALÇIN, 2010). Některé sdělení tvrdí, že dynamické chování oblouku lze 

posoudit metodami statického měření, (KANATLI, 2001; CHEN, 2006 in YALÇIN, 

2010), jiní jsou opačného názoru (COBEY, 1981; HAWES, 1992 in YALÇIN, 2010) 

Dle Chena et. al. (2006 in YALÇIN, 2010) koreluje statické měření úhlu nožní klenby 

dobře s RTG parametry u dětí s plochou nohou a může být užitečným nástrojem při 

hodnocení a diagnostice ploché nohy. Naopak, jsou autoři, kteří nepovažují statické 

otisky za spolehlivé, důvodem je podle nich to, že výsledky jsou snadno ovlivněny 
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změnami v měkkých tkáních (COBEY, 1981; HAWES, 1992 in YALÇIN, 2010). 

Statické otisky nohou jsou často využívány pro screeningové studie (IGBIGBI, 2002;  

ECHARRI, 2003 in YALÇIN, 2010) 

 Pro vyhodnocení plantogramu jsem zvolila indexovou metodu Chippaux – 

Šmiřák, důvodem byla její jednoduchost a dobrá korelace s rentgenologickým 

hodnocením nožní klenby (VAŘEKA, 2008). Tento způsob vyhodnocení plantogramů 

je v odborné literatuře hojně používaný (STAVLAS, 2005), (VAŘEKA, 2008), 

(VILLARROYA, 2009), (CHEN, 2010). Vyhodnocení plantogramů metodou 

Chippaux-Šmiřák index bylo použito i v tzv. Baťově studii (ŠŤASTNÁ, 2005).   

 K vyhodnocení plantogramu existuje kromě CSI několik dalších metod. Jejich 

souběžné použití však může vést k diametrálně odlišným výsledkům (KLEMENTA, 

1987). Na to, že je hodnocení a měření výšky nožní klenby stále kontroverzní 

upozorňují například, (STAHELI, 1987), (YALÇIN, 2010). 

6.4.1.1 Rozdíl v hodnocení pouhým rozdílem v hodnotách CSI a v hodnocení 

s následným zařazením do stupně nožní klenby dle Klementy 

 Při vyhodnocování plantogramů jsem dopěla k rozdílným výsledkům v počtu 

případů zlepšení při hodnocení pouhým porovnáváním vstupních a výstupních hodnot 

CSI a při hodnocení, při kterém jsem hodnoty CSI zařadila do jednotlivých stupňů 

nožní klenby. 

 Příkladem rozdílného výsledku při použití hodnocení pouze rozdílu hodnot CSI 

a hodnocení podle posunu do jiné kategorie nožní klenby jsou výsledky probanda č. 7 a 

probanda č. 4. U probanda č. 7 neshledáme při hodnocení zlepšení podle přesunu do 

kategorie označující vyšší nožní klenbu zlepšení ani u jedné nohy. Naopak při 

hodnocení pouze podle rozdílu hodnoty CSI při vstupním a výstupním vyšetření vyjde u 

obou nohou zlepšení, i když na levé noze je rozdíl hodnot pouze minimální (58,7 % při 

vstupním a 58,1 % při výstupním měření). Na pravé noze byl však u tohoto probanda 

rozdíl vstupních a výstupních hodnot CSI 9,2%. Ani tento rozdíl nevedl k posunu do 

kategorie označující vyšší nožní klenbu (ke zlepšení), naproti tomu menší rozdíl 6,6 % u 

pravé nohy probanda č. 4, posun do kategorie vyšší nožní klenby (zlepšení) znamenal.  
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6.4.2 Goniometrie - valgozita pat 

 Při hodnocení valgozity pat jsem vycházela z dělení, které ve své studii použil 

Pfeiffer et. al. (2006), které vychází z pravidel německé ortopedické asociace k určení 

flexibilní a patologické ploché nohy u dětí předškolního věku. Valgozita od 0° do 4° 

byla hodnocena jako normální, hodnoty od 5° do 20° jako flexibilní plochá noha, 

valgozita nad 20° jako patologická plochá noha.   Hodnoty valgozity patní kosti nad 20° 

v předškolním věku i v dospělosti jsou patologické i podle Dungla (2005). 

 K měření jsem použila kovový dvouramenný goniometr. Naměření hodnoty 

jsem nakonec brala jako orientační. Důvodem byly problémy s přesnou lokalizací 

přiložení goniometru a se správným postavení probandů, kteří postoj měnili tak, že 

opakované měření se u jednoho probanda běžně lišilo víc jak o 5°. Obdobné problémy 

s postavením dětských probandů jsem měla i při zhotovování plantogramů. 

6.4.3 Intermaleolární vzdálenost 

 Měřením této vzdáleností slouží k posouzení valgozity kolenních kloubů. Genua 

valga jsou součástí fyziologického vývoje dolních končetin většiny dětí. Jejich výskyt 

jde ruku v ruce s valgozitou pat. Pozorují se kolem 3 let věku a spontánně se korigují do 

6 až 7 let. Spolu s vyrovnáváním osy kolen se zmenšuje i valgozita pat. Jako hranice se 

uvádí intermaleolární vzdálenost 6 cm u stojícího dítěte (DUNGL, 2005), (MAŘÍK, 

2010). 

 U žádného ze sedmnácti vyšetřených probandů nebyla naměřená hodnota vyšší 

než 6 cm. 

6.4.4 Jackův test – posouzení flexibility 

 Důležitou součástí klinického vyšetření je posouzení funkční flexibility nohy. 

Při hodnocení dětské ploché nohy je důležité rozlišovat mezi 

flexibilní a ragidní (ang. nonflexible) plochou nohou a klasifikovat stav jak bolestivý 

nebo nebolestivý. Určení zda se jedná o flexibilní plochonoží je důležité i pro zvolení 

případné terapie (MORTAZAVI, 2007). 

 Vhodným testem k posouzení, zda se jedná o flexibilní plochou nohu či nikoli, je 

tzv. Jackův test. Za flexibilní plochou nohu můžeme označit, pokud se v zátěži pokleslá 

klenba v odlehčení a stoji na špičkách obnovuje a pata se staví do lehké varozity  
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(FIXSEN, 1998), (STAHELI, 1987), (ADAMEC, 2005). Tento test se dá použít pro 

posouzení míry laxicity vazivového aparátu nohy a podává dobrou informaci o tom, zda 

je plochá noha kompenzována.  

 V zátěži pokleslá klenba se v odlehčení a stoji na špičkách obnovuje a pata se 

staví do lehké varozity  (FIXSEN, 1998), (STAHELI, 1987), (ADAMEC, 2005) 

 U všech probandů z obou skupin došlo při vstupním vyšetření alespoň k náznaku 

vytvoření nožní klenby. Všechny nohy můžeme tedy označit jako flexibilní ploché 

nohy. Podle v odborné literatuře často se vyskytujícího názoru, že fyziologická 

(flexibilní) plochá noha léčbu nepotřebuje, by se tedy u žádného z probandů 

k indikaci ortopedických vložek přikročit nemělo.  Autoři zastávající tento názor 

doporučují léčbu pouze u symptomatické a rigidní ploché nohy. (WENGER, 1989), 

(PFEIFFER, 2006), (HEFTI, 1999).   

6.4.5 Aspekční vyšetření chůze 

 Z funkčního hlediska není podstatný stupeň plochosti, ale to jak se nožní klenba 

chová při chůzi, zda se propadá či nikoli.  I relativně plochá noha může pevně držet, 

zatímco zdánlivě normální se může propadat (LEWIT, 2003). Proto jsem zařadila i 

aspekční vyšetření chůze, díky kterému jsem získala informace o dynamické funkci 

nohou všech probandů.  

Při aspekčním vyšetření jsem se zaměřila především na chování vnitřní klenby, 

jejíž propad je známkou dekompenzace. Zajímalo mě případné zvýšení valgozity a to, 

zda proband nevtáčí špičky dovnitř. Chůze špičkami dovnitř je kompenzačním 

mechanismem, kterým se dítě v první fázi brání přetížení. Přednoží se staví do abdukce 

a mediální paprsek je v supinaci. Později, pokud dojde k tzv. myostatické kontraktuře 

m.triceps surae, dítě ,,schopnost“ chránit nohu chůzí špičkami dovnitř ztrácí (DUNGL, 

2005). 

Aspekční vyšetření je zatíženo velkou mírou subjektivity, kde záleží na 

zkušenosti vyšetřujícího. K přesnějšímu určení dynamické funkce nohy při chůzi by 

bylo vhodné vyšetření na tenzometrické desce, které by ukázalo, zátěž jednotlivých 

částí nohy během jejího odvalu. 
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6.4.6 BMI 

 Jedním z predisponujících faktorů ploché nohy u dětí i dospělých, který je 

v odborné literatuře často zmiňován, je obezita. Vyšší prevalenci ploché nohy u dětí 

s nadváhou prokázalo několik studií (VILLARROYA, 2009), (PFEIFFER, 2006), 

(CHANG, 2010). BMI byla u probandů vypočítána podle běžně užívaného vzorce ( 

BMI = hmotnost v kg / tělesná výška v m ²)., normy pro šestileté děti jsem převzala z 

mezinárodních standardních kritérií (COLE, 2000 in KREJČÍ, 2011). V souboru, který 

se zúčastnil výzkum v rámci této diplomové práce, jsem neshledala souvislost mezi 

vyšší hmotností (BMI) a výškou nožní klenby. 

  

6.4.7 Hypermobilita 

 Dalším faktorem ovlivňujícím nožní klenbu je hypermobilita, neboli vyšší 

laxicita vaziva. K hodnocení hypermobility je popsáno mnoho zkoušek. Já jsem zvolila 

tři: extenzi (hyperextenzi) kolenních kloubů, hodnocení vnitřní a vnější rotace kyčelních 

kloubů a flexi trupu (bederní páteře).  Snažila jsem se zvolit testy jednoduché na 

provedení, které by zasáhli hlavně oblast dolních končetin.  

 Kritéria jednotlivých testů pro určení stupně hypermobility jsou stanoveny 

obecně pro celou populaci. Vzhledem k nízkému věku probandů jsem se snažila 

zohlednit vyšší fyziologickou laxicitu vaziva než je u dospělé populace. Z tohoto 

důvodu jsem testy nehodnotila A, B, C, ale pouze jako negativní nebo pozitivní. Jako 

pozitivní jsem brala test, pokud proband dosáhl hodnot, které odpovídaly stupni C, 

pokud hodnoty odpovídaly stupni B, byl test hodnocen jako negativní.  

 

6.5 Sporné body výzkumu 

 U většiny případů (nohou) sice byly výstupní hodnoty CSI nižší než vstupní, což 

ukazuje na zlepšení, u některých probandů byl však jejich rozdíl minimální. Otázkou 

tedy je od jaké hodnoty se dá zlepšení počítat za relevantní. S tím souvisí i rozdíl ve 

výsledcích při pouhém porovnávání vstupních a výstupních hodnot CSI a při zařazení 

těchto hodnot do jednotlivých stupňů nožní klenby a hodnocením počtu posunů do jiné 

kategorie. 
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 Při hodnocení zlepšení nožní klenby u skupiny šestiletých probandů, kteří nosili 

ortopedické vložky, není možné určit, jaký podíl na zlepšení měli ortopedické vložky a 

jaký fyziologický vývoj nožní klenby (dozrávání podpůrných struktur).  

 Na začátku jsem si dala za cíl porovnat výsledky obou skupin navzájem. 

Porovnání těchto dvou skupin je zavádějící, u kontrolní skupiny měla část probandů již 

při vstupním vyšetření hodnoty CSI spadající do oblasti nohy normálně klenuté, takže u 

ní nemohlo dojít ke zlepšení ve smyslu posunu do jiné kategorie nožní klenby. 

 Rodiče probandů byly při výstupním vyšetření dotázání, zda jejich potomci 

ortopedické vložky skutečně nosili. Tato skutečnost však nelze nijak ověřit. Stejně tak 

není zohledněno to, v jakých botách probandi ortopedické vložky nosili a jaké 

pohybové aktivity vykonávaly. 

 Hodnocení některých vyšetření jako je např. chůze nebo Jackův test bylo čistě 

subjektivní, ale dobře využitelné v praxi. 
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7. ZÁVĚR 

 Výsledky práce dokazují částečné potvrzení obou hypotéz. U obou skupin došlo 

u většiny probandů k takovému zlepšení (poklesu hodnot CSI), které bylo prokazatelné 

na plantogramu. Rozdíly ve výsledcích obou skupiny nebyly příliš rozdílné. Ke změně 

v obrazu nožní klenby došlo i bez zevní podpory, což svědčí o tom, že vývoj nožní 

klenby není v šesti letech ještě zcela dokončen. Právě z důvodu pokračujícího vývoje 

nožní klenby i po šestém roce se nedá říci, jaký podíl na zlepšení u výzkumné skupiny 

mělo nošení ortopedických vložek a jaký pouhý fyziologický vývoj dětské nohy, během 

kterého dochází k poklesu laxicity vaziva. 

 Zvýšená ligamentózní laxicita je jedním z faktorů, který je často udáván jako 

predilekční faktor poklesu nožní klenby v dětském věku. Kromě nízkého věku a 

hypermobility jsou dalšími faktory, které jsou často dávány do souvislosti s výškou 

nožní klenby pohlaví a hodnota BMI. V souboru, který byl zařazen do výzkumu v rámci 

diplomové práce, jsem souvislost mezi hypermobilitou, pohlavím probandů ani výškou 

BMI neshledala. Výsledky této studie však nelze vztahovat na veškerou dětskou 

populaci, vzhledem k nízkému počtu probandů je nelze brát ani jako obecně platné pro 

danou věkovou kategorii.  

 K posouzení účinnosti nošení individuálně zhotovených ortopedických vložek 

by bylo zapotřebí provést dlouhodobější studii s mnohonásobně větším počtem 

probandů. Do studie by musely být zařazeni léčení i neléčení probandi, u kterých by byl 

znám výchozí nález. K určení vztahu mezi dětskou plochou nohou a symptomatickou 

plochou nohou dospělých by bylo nutné dlouhodobě v pravidelných intervalech 

sledovat a hodnotit změny nožní klenby probandů od dětského věku až do dospělosti. 

K tomu by bylo zapotřebí stanovit obecně uznávanou definici ploché nohy a techniku 

k jejímu měření.  
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9. PŘÍLOHY 

9.1 Příloha č. 1 - Seznam zkratek 

− BMI – body mass index 

− bpn – bez patologického nálezu 

− bilat. - bilaterálně 

− CSI – Chippaux - Šmiřák index 

− CT – komputer tomography 

− č. – číslo 

− DK – dolní končetina 

− DMO – dětská mozková obrna 

− FF – forefoot 

− L - levá 

− m. – morbus 

− m. – mutulus 

− MF – midfoot 

− P - pravá 

− rtg - rentgen  

− st. – stupeň 

− sy. - syndrom 

− tzv. – tak zvané 

 

9.2 Příloha č. 2 - Seznam obrázků 

− Obrázek 1, Schéma tříbodové opory nohy, převzato z (KAPANJI., 1985) 

− Obrázek 2, Typický tvar nohy osmnáctiměsíčního dítěte. Převzato z (FIXSEN, 

1998) 

− Obrázek 3, Pes planovalgus, převzato z (VITTORE, 2009) 

− Obrázek 4, Plantogram nohy normálně klenuté 1. - 3. stupeň, převzato z 

(Klementa, 1987 in Kopecký, 2004) 

− Obrázek 5, Plantogram ploché nohy, 1. - 3. stupeň, převzato z (Klementa, 1987 

in Kopecký, 2004) 

− Obrázek 6, Plantogram vysoké nohy, 1. - 3. stupeň, převzato z (Klementa, 1987 

in Kopecký, 2004) 
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9.3 Příloha č. 3 -  Seznam fotografií 

− Fotografie 3, Ortopedické vložky skořepinového typu vyráběné firmou Studio 

zdravého obouvání s.r.o. 

− Fotografie 4, Plantograf firmy Bauerfeind, který byl použit při zhotovení otisků 

všech probandů 

 

9.4 Příloha č. 4 - Seznam tabulek 

− Tabulka 1, Charakteristika souboru (n=17) 

− Tabulka 2, Složení Výzkumné skupiny (n=10) 

− Tabulka 3, Statistické ukazatele - výzkumná skupina (n = 20) 

− Tabulka 4, Zařazení nohou jednotlivých probandů do stupně nožní klenby – 

výzkumná skupina (n=20) 

− Tabulka 5, Přesuny z jednotlivých kategorií - výzkumná skupina (n = 20) 

− Tabulka 6, Počty zlepšení – výzkumná skupina 

− Tabulka 7, Hodnoty CSI - výzkumná skupina 

− Tabulka 8, Zlepšení u chlapců a dívek – výzkumná skupina (n = 20) 

− Tabulka 9, Průměrné hodnoty CSI chlapců a dívek - výzkumná skupina (n = 20) 

− Tabulka 10, BMI - výzkumná skupina (n=10) 

− Tabulka 11, Hodnocení hypermobility - výzkumná skupina (n=10) 

− Tabulka 12, Výsledky - proband č. 1 

− Tabulka 13, Výsledky – proband č. 2 

− Tabulka 14, Výsledky - proband č. 3 

− Tabulka 15, Výsledky - proband č. 4 

− Tabulka 16, Výsledky  - proband č. 5 

− Tabulka 17, Výsledky - proband č. 6 

− Tabulka 18, Výsledky - proband č. 7 

− Tabulka 19, Výsledky - proband č. 8 

− Tabulka 20, Výsledky - proband č. 9 

− Tabulka 21, Výsledky - proband č. 10 

− Tabulka 22, Složení kontrolní skupiny (n=7) 

− Tabulka 23, Statistické ukazatele – kontrolní skupina 
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− Tabulka 24, Zařazení nohou jednotlivých probandů do stupně nožní klenby - 

kontrolní skupina (n=14) 

− Tabulka 25, Přesuny z jednotlivých kategorií - kontrolní skupina 

− Tabulka 26, Počty zlepšení - kontrolní skupina 

− Tabulka 27, Hodnoty CSI - kontrolní skupina 

− Tabulka 28, Zlepšení u chlapců a dívek - kontrolní skupina (n = 14) 

− Tabulka 29, Průměrné hodnoty CSI u chlapců a dívek - kontrolní skupina (n = 7) 

− Tabulka 30, BMI kontrolní skupina (n = 7) 

− Tabulka 31, Hodnocení hypermobility - kontrolní skupina (n = 7) 

− Tabulka 32, Výsledky - proband č. 11 

− Tabulka 33, Výsledky - proband č. 12 

− Tabulka 34, Výsledky - proband č. 13 

− Tabulka 35, Výsledky - proband č. 14 

− Tabulka 36, Výsledky - proband č. 15 

− Tabulka 37, Výsledky – proband č. 16 

− Tabulka 38, Výsledky - proband č. 17 

− Tabulka 39, Počet nohou zastoupených v jednotlivých kategoriích nožní klenby 

– celý soubor 

− Tabulka 40, Průměrné hodnoty CSI – celý soubor 

 

9.5 Příloha č. 5 - Seznam grafů  

− Graf 1, Počet nohou v jednotlivých kategoriích nožní klenby - výzkumná 

skupina (n = 20) 

− Graf 2, Zastoupení chlapců a dívek v jednotlivých stupních nožní klenby 

− Graf 3, Korelace hodnot BMI a CSI – výzkumná skupina (n = 10) 

− Graf 4, Počet nohou v jednotlivých kategoriích nožní klenby - kontrolní skupina 

n = 14 

− Graf 5, Zastoupení chlapců a dívek v jednotlivých stupních nožní klenby - 

kontrolní skupina (n = 7) 

− Graf 6, Korelace hodnot BMI a CSI - kontrolní skupina (n =7) 
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9.6 Příloha č. 6 – Vyjádření etické komise  
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9.7 Příloha č. 7 – Vzor informovaného souhlasu 

 
Název klinické studie: Aplikace ortopedických vložek u diagnózy pes planovalgus v 

dětském věku. 

 

Jméno řešitele: Bc. Julie Svobodová, FTVS UK, obor: fyzioterapie 

 

Popis klinické studie: Tato studie je součástí diplomové práce. Cílem je zjistit efekt 

nošení individuálně vyráběných ortopedických vložek u šestiletých dětí s diagnózou pes 

planovalgus. Do studie bude zařazeno 5-10 šestiletých dětí, kterým bylo ortopedem 

diagnostikováno plochonoží a doporučeno nošení ortopedických vložek. Do kontrolní 

skupiny budou zařazeny stejně staré děti, kterým bylo plochonoží také zjištěno (nižší 

stupeň), ale ortopedické vložky jim indikovány nebyly. Hlavním kritériem ke 

zhodnocení efektu nošení ortopedických vložek bude porovnání plantogramů (otisků 

nohy), které byly zhotoveny před a po šesti měsících nošení ortopedických vložek. V 

rámci studie nebudou použity žádné invazivní metody. Nedojde ke zveřejnění osobních 

dat ani k zneužití výsledků studie. Projekt diplomové práce byl schválen Etickou komisí 

FTVS UK. 

 

Informovaný souhlas: Přečetl/a jsem si informace o klinické studii a případné dotazy 

ohledně jejího průběhu mi byly 

zodpovězeny. Jsem si vědom/a, že účast ve studii je dobrovolná, a že z ní můžu kdykoli 

bez udání důvodu odstoupit. 

 

Souhlasím s účastí v klinické studii a se zveřejněním výsledků studie v rámci 

diplomové práce. 

 

Jméno probanda: 

Podpis zákonného zástupce:   Datum: 

 

Jméno řešitele: Bc. Julie Svobodová  

Podpis:     Datum: 
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9.8 Příloha č. 8 – Diferenciální diagnostika dětského plochonoží 

 

Diferenciální diagnostika dětského plochonoží (ADAMEC, 2005) 
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9.9 Příloha č. 9 - Diferenciální diagnostika ploché nohy dospělých 

 

Diferenciální diagnostika ploché nohy dospělých (MEDEK, 2003) 
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