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ABSTRAKT 

 
Název práce: 

Vliv stimulace silových schopností na rovnováhu 

Cíle práce: 

Ověřit účinnost silových cvičení na stabilních a labilních oporných plochách a 

jejich dopad na rovnováhu. 

 

Metody: 

Byla použita metoda experimentu, kdy dvě skupiny probandů absolvovaly 

tříměsíční tréninkový silový program. Ten obsahoval pro první skupinu silová cvičení 

s balančními pomůckami a pro druhou skupinu obdobná silová cvičení na stabilní 

podložce. Celý silový tréninkový program byl vytvořen v diplomové práci Štohanzl 

(2010). Všichni probandi absolvovali vstupní, kontrolní a výstupní testování, kde 

jsme sledovali vliv silového tréninku na rozvoj rovnováhy. 

 

Výsledky: 

Naše výsledky nepotvrdily přímou spojitost s efektivnějším rozvojem 

rovnováhy při využití labilních ploch. 

 

 

 

Klíčová slova: rovnováhové schopnosti, stabilita, stabilometrie, balanční pomůcky, 

silové schopnosti 
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ABSTRACT 

 
Title of thesis: 

Impact of stimulation of power abilities on balance 

Aim of thesis: 

Verification of effectiveness of power workouts for stable and unstable 

supporting surfaces and the impact thereof on balance. 

 

Methods: 

An experimental method was used, with two groups of probands completing a 

three-month power training programme. The programme included power workouts 

with balance equipment for the first group and similar power workouts on a stable 

mat for the second group. The whole power training programme was elaborated in the 

degree thesis by Štohanzl (2010). All probands underwent an entrance, check-up and 

final testing with our monitoring of the impact of power training on balance 

development.  

 

Results: 

Our results did not confirm direct connection with more effective development 

while using unstable surfaces.  

 

 

 

Key words: balance abilities, stability, stabilometry, balance equipment, power 

abilities 
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SEZNAM ZKRATEK: 
 
CNS - centrální nervový systém 

CoP - center of pressure 

EX - experimentální 

FLL - flamingo test levá noha 

FLP - flamingo test pravá noha 

K - kontrolní 

PNS - periferní nervový systém 

Tab - tabulka 

TJ - tréninková jednotka 

TTW - total track way 

USOO - úzký stoj oči otevřené 

USZO - úzký stoj oči zavřené 
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1 ÚVOD 
 

V posledních deseti letech je o cvičení na balančních pomůckách veliký všeobecným 

zájmem. Těchto pomůcek využívají ke cvičení jak odborníci - např. fyzioterapeuti a 

chiropraktici - tak i trenéři všech odborností. Toto tvrzení potvrzuje výzkum, který se 

snažil zjistit vliv cvičení na posturální svalstvo jako prevenci zranění vůči tzv. 

syndromu LBP (lower back pain) (MIDDELKOOP et al., 2010 in CISSIK, 2012). 

Naproti tomu na trenérské úrovni se s balančními pomůckami setkáme téměř všude 

nevyjímaje komerční fitcentra. Příčinu tohoto zájmu můžeme hledat ve zvýšení 

emotivní roviny „obyčejných“ cvičení, ale i jak řada autorů poukazuje na zvýšení 

efektivity daných cviků. Nezpochybnitelný vliv má na motorické schopnosti, 

především na rozvoj silových schopností. Otázkou zůstává, jaký vliv mají tato cvičení 

na rovnováhu. Na tuto myšlenku jsem byl naveden PhDr. Radimem Jebavým Ph.D., 

který se problematikou labilních ploch zabývá řadu let. První zmínka o propojení 

mezi cvičením na labilních plochách a stimulací rovnováhových schopností pochází 

z časopisu Rehablitacia v článku „Silová cvičení na nestabilních plochách jako 

prostředek pro zlepšení činnosti hlubokého stabilizačního systému“ (JEBAVÝa kol., 

2012). 

Tato oblast sportovního tréninku je jen velmi málo zmapovaná. Proto by 

výsledky experimentu mohly přispět k poodhalení této oblasti a doufejme k 

celému objasnění problematiky někdy v budoucnu jinými autory. Ostatní motorické 

schopnosti jako je například pohyblivost a silové schopnosti se dají měřit velmi dobře. 

Pohyblivost se měří v úhlech. Silové schopnosti se měří velikostí daného odporu, 

avšak k měření úrovně rovnováhy je zapotřebí složitá technika a to jde ruku v ruce 

s rozvojem výpočetní techniky, materiálů a zázemí pracovišť sportovních laboratoří. 

Lékaři diagnostikují rovnováhu již řadu let v souvislosti s neurologickými 

patologiemi. Do sportu tyto sofistikované vyšetřovací metody pronikají až v druhé 

řadě jako objekt zájmu zvyšování výkonnosti sportovců. 

 Naše práce přímo navazuje na práci autorů Štohanzl (2010),Tihonová (2011), 

Geletič (2010) a Jebavý a kol. (2012), kteří se zabývají tématikou rozvoje silových 

schopností na labilních plochách. V našem experimentu bude využita stejná testovací 

baterie cviků, kterou Štohanzl (2010) vyvinul ve spolupráci s odborníky. Zůstal 

zachován i postup a obsah testování, aby podmínky experimentu zůstaly neměnné. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Silové schopnosti 
 Jíž od dětství je jedním z klíčových aspektů k začlenění do společnosti 

porovnávání sil. Běžně se děti přou o to, kdo má větší sílu. To se přenáší i do 

dospělosti. Proto  bereme sílu jako jeden z klíčových parametrů sportovní výkonnosti.  

První zmínka o formálním silovém tréninku byla nalezena v čínském textu 

datovaném na 3600 let před naším letopočtem, kdy císař sestavil sérii cviků pro 

veřejnost. V době vlády dynastie Chou (1122-249 před Kristem) byla podmínkou 

vstupu do armády silová cvičení, která nejsou blíže specifikována v anglické 

terminologii. Souhrnně jsou nazvána „weight-lifting test“ (SIFF, 2004).   

Je třeba ovšem rozlišovat sílu z hlediska fyzikálního a sílu jako pohybovou 

schopnost. Dovalil (2008, 200s.) definuje sílu jako: „Komplex pohybových schopností 

překonávat, udržovat nebo brzdit určitý odpor.“ V této práci je již zbytečné 

parafrázovat už tolikrát zmíněná fakta o svalové činnosti, anatomické a fyziologické 

podklady. Vše je možné dohledat ve kterékoli literatuře zabývající se tématikou 

sportovního tréninku. Proto přikročím k samotnému rozřazení druhů silových 

schopností.  

První světově uznávanou studii, která poprvé vymezila strukturu silové 

oblasti, provedl v roce 1964 Fleishman (MĚKOTA, NOVOSAD, 2005). Řada světově 

uznávaných kapacit toto členění podpořila (Brühe, 1989; Choutka, 1987; Zaciorskij, 

1995). Naproti tomu jiní autoři (Bompa, 1990; Glesk, 1992; Letzetler, 1983) 

vycházejí z uplatnění odlišných projevů síly v různých sportovních disciplínách 

(MĚKOTA, NOVOSAD, 2005). 

 V naší práci jsem vybral členění silových schopností podle tuzemského autora 

Dovalila (2008, 54 str.), který tvrdí: „Důležité je si uvědomit, že nelze sílu chápat 

pouze jako mohutnost svalového stahu (velikost odporu), ale také zohlednit rychlost 

svalového stahu, trvání pohybu a počet opakování.“ 

Dělení: 

• Síla absolutní 

• Síla explozivní 

• Síla vytrvalostní 
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Vzhledem k faktu, že celý experiment byl zaměřen mimo jiné i na rozvoj síly 

vytrvalostní pomocí metody kruhového tréninku (jak uvedu níže), je potřeba se více 

věnovat po teoretické stránce zmiňované vytrvalostní síle. Tu definuje Dovalil (2008) 

jako schopnost překonávat nemaximální odpor opakováním pohybu v daných 

podmínkách nebo dlouhodobě odpor udržovat. Může být realizována při dynamické 

nebo statické činnosti. 

 Síla vytrvalostní se projevuje déle trvající svalovou kontrakcí (koncentrická, 

excentrická i statická), kde odpovídající stimulací je metoda silově vytrvalostní a 

doplňkově metoda opakovaných úsilí. Velikost odporu nám musí umožnit dostatečně 

dlouhou dobu cvičení (DOVALIL, 2009). Tudíž: „Silová vytrvalost je schopnost 

uplatňovat svalovou sílu opakovaně po delší dobu bez výrazného snížení její úrovně 

(MĚKOTA, NOVOSAD, 2005, 122 s.).“ Ze světové scény jsem si vybral postulát 

autora Stoppani (2008), který vytrvalostí sílu popisuje jako schopnost produkovat síly 

po delší dobu nebo prostřednictvím mnohočetných opakování pohybu. Tento typ síly 

uvádí autor jako stěžejní při sportech, jako jsou např. zápas, cyklistika nebo plavání. 

Ideální je podle Dovalila (2009) použití přibližně odporu do 50% maxima, tj. 

opakovací maximum 20-50. Podle Cissik (2012) je to tzv. 50-RM test. Tato zkratka 

vychází z anglického fifty repetition- maximum test (50 dřepů s takovým odporem, 

abych zvládl udělat daný počet opakování). Definice říká, že máme použít takový 

maximální odpor, se kterým je cvičenec schopen provést padesát opakování. Podle 

zvoleného odporu se aktivují různé druhy svalových vláken a tím se mění adaptační 

efekt. Kromě místní stimulace svalů je kladen důraz i na rozvoj vytrvalostních 

schopností, tedy kardio-pulmonálních. To znamená, že určující není pouze odpor, ale 

i doba trvání dané činnosti. Vzhledem k tomuto faktu se musí dávkování zátěže a 

intervalů odpočinku řídit podle principů vytrvalostního zatížení. S ohledem na druhy 

vytrvalostních schopností (Tab. 1) Dovalil (2009) rozlišuje varianty aerobního a 

anaerobního silového tréninku. 
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Tab. č. 1: Vymezení vytrvalostních schopností podle aktivace energetických systémů 

(DOVALIL, 2009). 

Vytrvalost 
Převážná aktivace 

energetického systému 

Doba trvání pohybové 

činnosti 

Dlouhodobá O2 přes 10 min 

Střednědobá LA-O2 do 8-10 min 

Krátkodobá LA do 2-3 min 

Rychlostní ATP-CP do 20-30s 

 

Vhodnou metodicko-organizační formou je proto tzv. kruhový trénink. Pro 

uvedený model zatížení se volí cvičení, která postupně a střídavě kladou silově 

vytrvalostní nároky na různé svalové skupiny. Samotný kruhový trénink má obvykle 

6-12 stanovišť. Tento způsob organizace je sice náročnější na přípravu, zato nám ale 

umožňuje zapojit do posilování současně větší počet osob (DOVALIL, 2009). Poprvé 

tento pojem vymezil R. Morgan a G. Adamson v roce 1953 na Universitě v Leedsu 

(in SIFF, 2004). Tito autoři chápou kruhový trénink jako možnost spojit 

kardiovaskulární zátěž se silovým tréninkem. Stoppani (2008) dodává, že je vhodné 

kruhový trénink absolvovat pod dohledem tréninkového partnera, který měří čas 

strávený na stanovištích a délku pauzy mezi cviky. Dále je kladen důraz na pořadí 

cviků. Doporučuje se střídat cviky na horní a dolní polovinu těla, čímž se prodlouží 

čas na zotavení jednotlivých částí těla a oddálí se nástup únavy.  

 

 Siff  (2004) dále rozlišuje dva typy kruhového tréninku: 

• Aerobní  

§ Nepřetržitá aktivita nebo střídání různých 

aerobních činností (cyklistika, běh na místě 

(jogging on the spot)) 

§ Vysoký počet opakování na každém stanovišti 

20-40 

§ S relativně nízkým odporem asi 30% z 1RM  

§ Celkově 5 až 10 sérií 
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• Anaerobní 

§ Čas odpočinku mezi sériemi 1-4 min. 

§ Méně aerobních cviků a více odporových 

§ Menší počet opakování na odporových 

stanovištích 3-8 

§ Celkový počet sérií 3-5 

§ Cvičení s větším odporem většinou více než 

70% 1RM 
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2.2 Koordinační schopnosti 
Pro potřeby našeho experimentu je potřeba si nejprve připomenout obecnou 

charakteristiku koordinace a koordinačních schopností, neboť je nezbytně nutné 

chápat souvislosti a zařazení těchto pojmů. Koordinace a koordinační schopnosti jsou 

jednou z motorických schopností člověka, bez kterých se jak v každodenním životě 

tak i ve sportovním životě neobejdeme. Determinují míru kvality provedení daných 

pohybů. 

Pro přesné vymezení pojmu koordinace jsem si vybral formulaci Měkoty a 

Novosada (2005, 56 s.):„Koordinovat znamená uspořádat, uvádět v soulad, vnášet 

řád. V případě pohybové koordinace jsou uváděny do souladu především dílčí pohyby 

či pohybové fáze tak, aby vytvořily harmonický celek pohybového aktu“. 

Koordinační schopnosti představují třídu motorických schopností, které jsou 

podmíněny především procesy řízení a regulace pohybové činnosti. Představují 

upevněné a generalizované kvality průběhu těchto procesů. Jsou výkonovými 

předpoklady pro činnosti charakterizované vysokými nároky na koordinaci 

(ZIMMERMAN, SNABEL A BLUME, 2002 v MĚKOTA, NOVOSAD 2005). 

Koordinační schopnosti se skládají z řady dílčích, relativně samostatných schopností, 

jejíchž vzájemné proporce jsou v jednotlivých konkrétních projevech proměnlivé 

(CHOUTKA, DOVALIL, 1991). 

 

Základní dělení koordinačních schopností podle Měkoty, Novosada (2005): 

• Diferenciační schopnost 

• Orientační schopnost 

• Reakční schopnosti 

• Rytmická schopnost 

• Rovnováhová schopnost 

• Schopnost sdružovaní 

• Schopnost přestavby 
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Choutka a Dovalit (1991) člení koordinační schopnosti takto: 

• Spojování pohybových prvků 

• Orientace 

• Diferenciace 

• Přizpůsobování pohybového jednání 

• Reakce 

• Rovnováha 

• Dodržování rytmu 

 

 Je patrné, že náhled autorů na tuto problematiku dělení je takřka stejný, liší se 

pouze pojmenováním jednotlivých schopností. Avšak Zimmermann, Schnabel a 

Blume (v MĚKOTA, NOVOSAD, 2005) uvádějí, že další autoři k nim přiřazují ještě 

dvě: schopnost sdružování a schopnost přestavby. 

 

Obr. č. 1: Základní koordinační schopnosti (HIRTZ, 1997 v MĚKOTA, NOVOSAD, 

2005) 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.1 Stabilita 

 Po prostudování literatury, která se zabývá problematikou koordinace a jejích 

schopností, musím konstatovat, že jsem neobjevil žádného autora, který by přesně 

definoval pojem stabilita, a proto si tento pojem vysvětluji jako pouze jiné 

pojmenování rovnováhové schopnosti. 
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2.2.2 Rovnováhová schopnost 
V teoretické rovině se dostáváme ke stěžejnímu pojmu celé práce a tou je 

rovnováhová schopnost. Dále již jen rovnováha. Obecně můžeme chápat tělo jako 

obyčejný předmět (těleso), na který působí řada vnějších a vnitřních sil. Ve chvíli,  

kdy si jsou tyto síly rovny, můžeme konstatovat, že je těleso v rovnováze. 

Následujících několik řádků bych chtěl věnovat definicím podle autorů, kteří jsou 

bráni jako dostatečně fundovaní a jejich definice jsou přijímány širší vědeckou 

společností za platné. Véle (2006) definuje rovnováhu touto výstižnou tezí: „Ve stavu 

rovnováhy jsou všechny síly působící na těleso vyrovnány, těleso je v klidu“. Oproti 

tomu další autor chápe tento prostý fyzikální jev již přímo ve vztahu k lidskému tělu 

takto: 

 „Schopnost udržet tělo nebo předměty v relativně stabilní poloze, případně 

obnovit výchozí polohu při změně vnějších podmínek. Řešit motorickou úlohu na malé 

oporné ploše nebo ve velmi labilním postavení“ (KOHOUTEK, 2005, 19 s.). 

Co se týče anglicky píšících autorů používají termín „balance“ , který 

postihuje náš český ekvivalent rovnováha či stabilita. 

Rovnováhová schopnost se projevuje i při obyčejném a zdánlivě klidném stoji 

na obou nohách. Člověk nikdy nestojí v „klidu“ jako socha na podstavci. Jeho 

rovnováha se udržuje jejím permanentním obnovováním. Dobrou rovnováhu jedince 

konstatujeme, když  vnímá již velmi malé výkyvy zavčas a rychle je koriguje změnou 

tonusu příslušných svalových skupin či vyrovnáváním pohybu jiných částí těla 

(MĚKOTA, NOVOSAD, 2005). 

Nejčastějším dělením rovnováhy je její rozdělení na další podschopnosti 

(MĚKOTA, NOVOSAD, 2005). 

• Statická rovnováha 

• Dynamická rovnováha 

• Balancování předmětů 

 

Statická rovnováha se uplatňuje například již ve výše zmiňovaném stoji na 

obou nohách jak na stabilní položce, čímž je myšlena např. podlaha tělocvičny, tak na 

labilní položce - např. deska, na kterou je ze spodní strany připevněna kulová úseč. 

Také může jít o převrácenou polohu, kterou rozumíme např. stoj na rukou. 
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Dynamická rovnováha se uplatňuje při pohybu, kdy dochází k častým a náhlým 

změnám směru pohybu a místa v prostoru. Jedná se zejména o translaci a lokomoci 

(běh, chůze, jízda na kole), rotační pohyby, při kterých je největší čití 

ve vestibulárním aparátu ucha. Udržovat dynamickou rovnováhu musíme i v letové 

části pohybu, kdy nemáme žádnou oporu. Balancování předmětů chápeme jako 

schopnost udržet v rovnováze vnější objekt. Tento objekt může být tyč, kterou se 

snažíme udržet na jednom prstě. Jako předmět můžeme chápat krasobruslařku, kterou 

její partner drží jednou rukou nad hlavou (MĚKOTA, NOVASAD, 2005). 

Udržování rovnováhy je otázkou perfektní souhry celého těla, kde můžeme 

označit za stěžejní neustálou kontrolu reflexního charakteru od CNS a PNS, kde jako 

stěžejní můžeme označit podíl mozečku a bazálních ganglií. Hlavními receptory jsou 

vestibulární (převážně dynamická rovnováha), kinestetický (poskytuje informace o 

polohových změnách a změnách napětí svalů), taktilní (receptory v podkoží nás 

informují o formě a povrchu dotýkaného předmětu např. na plosce nohy) a 

samozřejmě vizuální. Weineck (1980 v KOHOUTEK, 2005) uvádí i akustický 

receptor. Další složkou, která vytváří celek jménem rovnováha, je psychika. Důsledky 

obav o ztrátu rovnováhy se projevují na úrovni schopnosti jako takové. 

Ke spojení informací z receptorů spolu se smyslovými orgány dochází 

v průběhu vývoje k rozvoji prostorových  a časových vjemů a představ, které jsou 

v paměti ukládány v podobě tzv. pohybových matric (VÉLE, 2006). 

 

Faktory ovlivňující rovnováhu 

Tyto faktory jsou děleny na fyzikální, kde je rovnováha (stabilita) přímo 

úměrná velikosti oporné plochy. Její vlastností je adhezivita. Dále na faktory 

neurofyziologické, které závisí na  psychickém stavu, na připravenosti a na stavu 

odpočinku. V neposlední řadě ovlivňují rovnováhu také proprioreceptivní a 

exteroreceptivní signalizace (VÉLE, 1995). 

 

Fyzikální faktory (VÉLE, 1995): 

• Oporná plocha 

• Hmotnost a poloha těžiště 

• Charakter kontaktu těla s opornou plochou 
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• Postavení a vlastnosti hybných segmentů 

 

Neurofyziologické faktory (VÉLE, 1995) 

• Psychické procesy a vliv vnitřního prostředí 

• Nastávající vzrušivost 

• Spouštějící pohybové faktory 

• Zpětnovazebné procesy 

 

Balanční a rovnovážná cvičení 

Po konzultaci s odborníky (PERIČ, KRIŠTOFIČ) jsem došel k názoru, že 

balanční a rovnovážná cvičení nejsou synonyma. Liší se následovně: 

• Rovnovážná cvičení jsou cvičení, při kterých naše tělo zaujímá jen 

malou opěrnou plochu (např. stoj na jedné noze na kladině) 

• Balanční cvičení jsou charakterizována jako cvičení s využitím 

labilních ploch, kdy dochází k pohybu podložky pod místem opory. 

(např. dřep na balanční úseči) 

 

Ovšem existují i situace, kdy zařazení cviků do zmiňovaných dvou kategorií je 

problematické. Například bruslení na ledě by se dalo zařadit do obou kategorií. Záleží 

na úhlu pohledu a stanovení priorit.  
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2.3 Stabilometrie 
Stabilometrie se zabývá studiem a měřením posturální stability těla a 

následným zaznamenáváním pohybů těla v postoji. Posturální stabilitu můžeme 

popsat jako schopnost udržet těžiště těla nad plochou opory (MALÁ, 2006). 

Stabilometrie se tedy používá k diagnostice rovnováhových schopností. 

Rovnováhové schopnosti testujeme buď laboratorně (stabilometrie, pedografie), nebo 

pomocí motorických tesů, kde hodnotíme čas výdrže nebo trvání výkonu.  

Tato metoda vyšetření se používá ke zjištění funkce rovnováhy a k určení 

vestibulárních reflexů. Vyšetření se provádí na statické a pohyblivé balanční plošině, 

která se buď pohybuje podle zadaného programu, nebo měří statické rozložení váhy 

pomocí několika tlakových snímačů. Tato metodika umožňuje zkoumat součinnost 

zrakové, vestibulární a svalové soustavy při udržování rovnováhy. Vše je pak 

přehledně vidět na výstupu z počítačového programu (FUNDA, 2008). 

Pro naše účely se zdá nejvhodnějším laboratorním způsobem měření stability 

tzv. FootScan, což je tenzometrická deska, kterou je vybavena i laboratoř, ve které byl 

náš experiment realizován. Tento přístroj není jediný svého druhu. Dále se používají 

například balanční plošiny Wii Fit Balance board, Tetrax nebo dynamometrická 

Kistlerova deska. Popisem těchto zařízení se podrobně zabývá například Jančová 

(2009), Funda (2008) nebo Včela (2009). Vzhledem k faktu, že celé měření spočívá 

ve sledování a záznamu „veličiny“ zvané centrum tlaku (CoP- Center of Pressure), je 

třeba si tento pojem nejprve přiblížit. 

Centrum tlaku je označení pro střed rozložení tlaku, kterým působí proband na 

podložku (během měření na plošině). Je to bod, do kterého je promítán vertikální 

vektor síly. Z metodologického hlediska je CoP přímým indikátorem stabilizace, ale 

současně nepřímým indikátorem latentního  teoretického konceptu, kterým je 

posturální stabilita (JANČOVÁ, 2009). 

Nyní je již vhodné přejít k vysvětlení, jak výše zmiňovaná deska funguje. 

Na stabilometrické desce jsou v rozích umístěny tlakové snímače. Tlakem probanda 

na podložku dojde k posunu a ten se zobrazí ve formě souřadnic CoP na ose x a na 

ose y. Ze souřadnic snímaných v čase t se počítá vážený průměr všech tlaků, kterými 

proband působí na podložku (WINTER, 1995 in JANČOVÁ, 2009). Je-li v kontaktu 

s deskou jen jedna noha, je CoP počítán v rámci plochy dané nohy. Jsou-li obě nohy 

na podložce, leží CoP, až na výjimky, někde uprostřed mezi oběma nohama. Průběh 
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stabilizace nezjistíme z průměrného CoP, ale ze souřadnic, které jsou snímány 

několikrát za vteřinu. Můžeme říci, že bod CoP je při klidovém stoji bod, do kterého 

se současně promítá těžiště (JANČOVÁ, 2009). Ucelenou představu o problematice 

CoP si lze pořídit při hlubším nahlédnutí do knihy autora Zatsiorsky (2002, 46 s.), 

který shrnuje poznatky autorů Cavanagh, Rodgers a Iiboshi (1987); Shimba (1996) a 

Fullera (1999). 

2.4 Periferní nervový systém 
Vnímání neboli čití každého našeho pohybu má na starosti periferní nervový 

systém, který posílá vzruchy zpět do centrálního nervového systému, který je 

vyhodnotí a dále za opětovného použití PNS dojde k vykonání potřebných úkonů. 

Do periferních částí těla vyrůstají z centrálního nervového systému axony a dendrity 

nervových buněk basální ploténky. Výběžky těchto nervových buněk tvoří 

dohromady periferní nervový systém.  

Z funkčního hlediska, podle toho jakým směrem je veden nervový impuls, 

můžeme nervová vlákna dělit na (PETROVICKÝ, 2002): 

• Aferentní vlákna přivádějící impuls z periferie cestou senzitivního 

nervu. Dendrit těchto vláken začíná v periferii v receptorech. 

• Eferentní vlákna vedoucí vzruch odstředivě. Například axony 

somatických motoneuronů  vedou až k příčně pruhovaným svalům, kde 

končí v motorické ploténce. 

2.4.1 Receptory 
 Receptory jsou periferní sensitivní zakončení dendritů. Podněty z vnitřního i 

vnějšího prostředí jsou fyzikální nebo chemické a představují  různé formy energie: 

mechanickou (tlak), tepelnou, elektromagnetickou (světlo) a chemickou (chuť). Tyto 

formy energie jsou označovány jako smyslové orgány. V těchto orgánech jsou 

smyslové buňky nebo zakončení nervových vláken (ČIHÁK, 2004). 

 

Podle Čiháka 2004 se receptory dělí na tři základní typy: 

• Receptor je představován periferním zakončením dendritu 

• Receptor tvoří speciální smyslová buňka 

• Receptor je modifikovaná nervová buňka 
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Vnímání rovnováhy mají na starosti receptory druhého a třetího typu. Funkce 

těchto receptorů představuje tzv. speciální smysly (zrak, sluch, chuť, vnímání 

úhlového zrychlení a lineární zrychlení hlavy v orgánech rovnováhy ve vnitřním 

uchu), orgány kožního čití (jsou označovány jako exteroreceptory, protože registrují 

převážně mechanické podměty) a útrobní smysly ( zde rozlišujeme proprioreceptory 

vnímající podněty ze svalů a interoreceptory, které jsou uloženy ve vnitřních 

orgánech) (ČIHÁK, 2004). 

2.4.2 Propriorecepce 
K hluboké senzibilitě neboli propriorecepci patří silový, polohový a pohybový 

smysl. Patří sem vestibulární orgán, kožní mechanoreceptory a tzv. proprioreceptory - 

tj. svalová vřeténka, šlachové receptory a kloubní receptory (SILBERNAGL, 2004). 

• Svalová vřeténka slouží k regulaci délky svalů. 

• Šlachové receptory (Golgiho tělíska) slouží k regulaci svalového napětí. 

• Kloubní receptory poměřují postavení a pohyb kloubů 

2.4.3 Kožní mechanoreceptory 
Na neochlupených částech těla jsou v kůži umístěny receptory citlivé na tlak. 

Největší koncentrace těchto receptorů je na konečcích prstů na rukou a plosce nohy 

(SILBERNAGL, 2004). 

• Ruffiniho tělíska (tlakový receptor) 

• Merkelovi disky (závislost změny rychlosti tlaku) 

• Meissnerova tělíska (vnímání jemných dotyků a vibrací) 
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2.5 Anatomie sluchového a rovnovážného ústrojí 
Jelikož náš experiment je zaměřen na projevy rovnovážných schopností při 

silovém tréninku na labilních a stabilních plochách, kde dominantní podschopností je 

rovnováha dynamická a její úroveň je závislá na dobré úrovni vestibulárního čití, 

shrnul jsem anatomická východiska vestibulo-kochleárního aparátu na následujících 

stránkách. 

Rovnovážné a sluchové ústrojí se shrnuje pod název ucho (auris). Tento 

složitý smyslový orgán se dvěma recepčními systémy (rovnovážným a sluchovým) je 

uspořádán tak, že rovnovážné percepční ústrojí vnitřního ucha přijímá příslušné 

podněty (gravitační a pohybové) přímo ve vnitřním uchu, kdežto sluchový orgán má 

část k zachycování zvukových vln, část pro jejich upravování a převod s vlastním 

percepčním orgánem (ČIHÁK, 2004). 

 

Petrovický (2002) dělí ucho na tři základní části: 

• Zevní ucho (auris externa) zahrnuje ušní boltec a zevní zvukovod zakončený 

bubínkem. 

• Střední ucho (auris media) obsahuje dutinu středoušní, která obsahuje tři 

sluchové kůstky a zde je také dutina spojena Eustachovou trubicí 

s nosohltanem. 

• Vnitřní ucho (auris interna) je uloženo uvnitř pyramidy spánkové kosti a 

skládá se ze dvou labyrintů. 

§ Vestibulární část je určena pro vnímání polohy  a změny 

polohy. 

§ Sluchová část slouží k přeměně akustického vlnění na nervové 

vzruchy. 

 

Pro nás je podstatnou částí ucha vnitřní ucho se svou vestibulární částí. Na 

dalších řádcích se budu snažit popsat princip jakým naše tělo dokáže vnímat svou 

vlastní polohu a případné změny polohy, což přímo souvisí s červenou nití naší práce, 

kterou je rovnováha a její ovlivnění tréninkem. 
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Obr. č. 2: Vnitřní ucho (SOBOTTA, 2007). 

2.5.1 Vnitřní ucho (auris interna) 
Junqueira (1999) popisuje vnitřní ucho jako soubor dvou labyrintů. Kostěný 

labyrint se skládá ze série dutinek a kanálků v pyramidové části kosti spánkové (os 

petrosum). Blanitý labyrint je vnitřní součástí kostěného labyrintu. 

Kostěný labyrint můžeme chápat jako dutinu, ve které je uložen blanitý 

labyrint a prostor mezi těmito strukturami je naplněn perilymfou. Blanitý labyrint je 

přichycen ke kosti pomocí nepravidelně rozprostřených vazivových vláken.  

Dále se budu podrobněji věnovat rozboru blanitého labyrintu, kde se nacházejí 

pro nás důležité stato-kinetické smyslové receptivní buňky.  

Blanitý labyrint (labyrinthus membranaceus)  

 Blanitý labyrint je uvnitř kostěného labyrintu, vyplněného endolymfou 

(produkována  na některých místech blanitého labyrintu, kde je vyšší epitel se 

známkami sekrece např. v některých místech sakulu).Podle způsobu umístění a fixace 

blanitého labyrintu v kostěném labyrintu a dále podle toho, že část blanitého labyrintu 

slouží funkcím rovnovážným (vestibulárním) a druhá část funkcím sluchovým, 

dělíme blanitý labyrint podle Čiháka (2004) na dvě části: 
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• Labyrinthus vestibularis 

• Labyrinthus cochlearis (tato část již nebude zmíněna, jelikož patří 

ke sluchové části vnitřního ucha) 

Labyrinthus vestibularis 

 Výše citovaní autoři zabývající se anatomií člověka se shodují, že právě 

princip uchycení labyrinthus vestibularis, který se vznáší v perilymfě přichycený 

vazivovými trámečky k okostici kostěné dutiny, udržuje stálou polohu blanitého 

labyrintu uvnitř kostěného labyrintu. Samotný labyrinthus vestibularis se podle 

Čiháka (2004) dělí takto: 

 

• Uriculus 

• Sacculus 

• Ductus uriculosaccularis 

• Ductus edolymphatycus 

• Ductus semicurculares: 

§ Anterior 

§ Posterior 

§ Lateralis 

 

Utriculus 

 Utriculus je vejčitého tvaru, vystupují z něho tři blanité kanálky ductus 

semicirculares. Na přední straně utriculu je horizontálně uložené políčko 

cylindrického epitelu- macula utriculi, která obsahuje receptory gravitace 

(PETROVICKÝ, 1999). 

 

Sacculus 

 Sacculus je kulovitý váček menší než utriculus. Navzájem jsou spojeny  

tenkou trubičkou nazývanou ductus utriculosaccularis. Na mediální straně sakulu je 

téměř vertikálně uloženo políčko cylindrického epitelu- macula sacculi obsahující 

smyslové buňky (PETROVICKÝ, 1999). 
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Ductus semicirculares 

 Tyto struktury mají obdobný tvar odpovídající části kostěného labyrintu. 

Receptorové oblasti v jejich ampulách mají tvar protáhlých hřebenů a nazývají se 

Cristae ampullares. Hřebeny jsou orientovány kolmo na dlouhou osu kanálku 

(JUNQUEIRA, 1997). 

 

Macula 

 Macula je ostrůvek diferenciovaných neuroepitelových buněk, které jsou 

inervovány  větvemi vestibulárního nervu. Macula sakulu je uložena na jeho spodní 

straně, zatímco v utriculu  zaujímá místo na laterální straně, takže obě dvě maculy leží 

v rovinách na sebe kolmých. Jejich histologická struktura je v podstatě stejná a 

obsahují dva typy receptorových buněk, podpůrné elementy a aferentní a eferentní 

nervová zakončení. 

 

• Vláskové buňky (receptorové elementy): mají 40-80 dlouhých 

nepohyblivých stereocilií, což jsou vysoce specializované mikroklky a 

jedinou skutečnou cilii. Tato cilie je sice označována jako kinocilie, 

avšak je pravděpodobně nepohyblivá. Podle tvaru a způsobu aferentní 

inervace rozeznáváme dva typy vláskových buněk. Oba typy jsou 

opatřeny nervovými zakončeními eferentními, které mají patrně 

tlumivou funkci. 

 

§ Elementy prvního typu jsou zakončeny velkým 

pohárovým zakončením, které obemyká větší část jejich 

baze 

§ Elementy druhého typu se vyznačují větším počtem 

drobných aferentních zakončení 

  



 26 

 

• Podpůrné buňky: jsou roztroušeny mezi receptory, mají cylindrický 

tvar, jádro uložené u baze. Na apikálním konci vybíhají mikroklky. 

Jsou pravděpodobně zodpovědné za secernování husté gelatinózní 

glykoproteinové vrstvy, na jejímž povrchu jsou uloženy zásoby 

krystalků označované jako otolity (CaCO3).(JUNQUEIRA, 1997) 

 

Obr. č. 3: Vláskové a podpůrné buňky (JUNQUEIRA, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

Cristae ampullares 

 Tyto útvary jsou orientovány  kolmo na dlouhou osu kanálu. Stavba krist je 

obdobná makulám, avšak jejich glykoproteinová vrstva je silnější. Mají kónický tvar a 

nepokrývají je otolity. Tyto útvary se souhrnně nazývají kupuly. Kupuly se dotýkají 

protilehlých stěn (JUNQUEIRA, 1997). 

 

Obr. č. 4:Cristaeampullares (JUNQUEIRA, 1997). 
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2.6 Histofyziologie vestibulární části vnitřního ucha 
Jak už jsem výše uvedl, objektem zájmu ve vnitřním uchu není jeho sluchová 

funkce, proto  se dále pokusím o přiblížení fyziologie pouze  vestibulární části 

vnitřního ucha.  

 

2.6.1 Vestibulární funkce 
Změny rychlosti kruhového pohybu (úhlové zrychlení či zpomalení) 

vyvolávají díky setrvačnosti endolymfy, proudění tekutin v polokruhovitých 

kanálcích. Proud endolymfy naráží na kupuly crista ampullaris, čímž ohýbá 

stereocilie senzorických buněk. Měření elektrických impulzů podél vláken  

vestibulárního nervu ukazuje, že pohyb kupuly ve směru kinocilie vyvolává excitaci 

receptorů, sledovanou vznikem akčních potenciálů v aferentních nervových vláknech. 

Pohyb ve směru opačném aktivitu neuronů naopak tlumí. Při ustálení rychlosti 

pohybu  se kupula vrací do původní neutrální polohy a dráždění receptorů ustává. 

 Polokruhové kanálky odpovídají na pohyb tekutiny a tím na změnu polohy 

těla při úhlovém zrychlení, zatímco makuly v sakulech reagují na zrychlení lineární. 

Vzhledem ke své velké hustotě se otolity při každé změně polohy hlavy rozpohybují. 

Přemístění otolitu je registrováno příslušnými vláskovými buňkami prostřednictvím 

gelatinózní otolitové membrány. Deformace stereocilií vláskových buněk pak vyvolá 

akční potenciály, vedené do centrálního nervového systému vestibulární větví osmého 

hlavového nervu. Makuly jsou tedy citlivé na gravitační tíhu otolitů. Vestibulární 

aparát takto zajišťuje vnímání pohybu a polohy těla v prostoru, nezbytné k udržování 

rovnováhy (JUNQUEIRA, 1997). 

 Petrovický (2002) dělí vestibulární aparát z funkčního hlediska na dvě části. 

Jednu tvoří utriculus a sacculus s vlasovými buňkami uloženými v makulách. 

Receptory v makulách jsou drážděny při pohybech hlavy dopředu, dozadu, do stran a 

při vertikálních pohybech. Při uvedených pohybech hlavy dochází k pohybům 

endolymfy. Pohyb endolymfy vyvolá posun otolytické membrány a krystalů. Tím 

dochází k vychýlení smyslových vlásků (kinocilie, stereocilie) a k podráždění 

smyslových buněk. 
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 Druhou část vestibulárního aparátu tvoří polokruhovité kanálky a receptory 

v ampulárních kristách. Smyslové buňky v ampulárních kristách jsou drážděny na 

začátku a při ukončení rotačního pohybu hlavy (reagují na úhlové zrychlení).Při 

rotačních pohybech hlavy  se pohyb endolymphy v polokruhových kanálcích přenáší 

na ampulární kristy a jejich kupuly.  Vychýlení ampulární kristy a kupuly vede 

k podráždění smyslových buněk. 

 

Obr. č. 5: Pohyb endolymphy v závislosti na rotačních pohybech hlavy (SOBOTTA, 

2007). 

  

 

 

 

 

 

 

2.7 Zrak a jeho vliv na rovnováhu 
Poněvadž vestibulární orgán nemůže sám rozlišit, zda se pohybuje pouze hlava 

nebo celé tělo, vyhodnocují se ve vestibulárních jádrech zároveň také zrakové 

informace. Eferentní dráhy vedou oboustranně k jádrům okohybných nervů a každá 

změna polohy hlavy se okamžitě koriguje protisměrným pohybem očí. Tento 

vestibulární reflex slouží k prostorové orientaci. 

Jak jsem výše zmínil, zrak je jedním ze speciálních smyslů. Samotnými 

receptoy v oku jsou světločivé buňky sítnice oka, které převádějí světlo na nervové 

impulsy. Tyto buňky jsou známy jako tyčinky a čípky. 

Princip lidského zraku je záležitost, která převyšuje rámec tohoto textu, proto 

bych chtěl pouze poukázat na fakt, že zrak je jedním z důležitých aspektů zapojujících 

se do procesu známého jako rovnováha (SILBERNAGL, 2004). 
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2.8 Vliv únavy na rovnováhové schopnosti 
Únavu lze z fyziologického pohledu charakterizovat komplexem dějů, při 

kterých nastává snížená odpověď různých tkání buď na podněty stejné intenzity, či 

nutností použití vyšší intenzity podnětu při získání odpovědi stejné. V oblasti 

zátěžové fyziologie se únava projeví poklesem fyzického výkonu (HAVLÍČKOVÁ, 

1999). 

Na zhoršení projevu rovnováhových schopností při únavě se podílí tyto složky: 

• Kritický pokles energetických rezerv 

• Nahromadění kyselých metabolitů 

• Poruchy funkce regulačních soustav 

• Nerovnováha excitačně inhibičních dějů v CNS 
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2.9 Cvičení na labilních plochách 
Jak jsem již výše uváděl, cvičení na labilních plochách je obecně chápáno jako 

cvičení s využitím balančních pomůcek. Při cvičení na labilních plochách je základem 

vlastní váha cvičence a pomocnými prvky jsou například různé těžké míče. 

Slavík (2006) ve své práci vysvětluje důvody lepší efektivity cvičení na 

balančních plochách na konkrétním příkladu benchpressu pro hráče ledního hokeje. 

Zde píše, že při běžném provedení dochází k působení sil na kloubní plochy jen 

v jednom směru, kdežto při nahrazení lavice velkým míčem se zde zapojuje složka 

působení vnějších sil jako při herní situaci na ledě. Například nevýhodou posilovacího 

stroje se tak jeví skutečnost, že hokejista trénuje pohyb působící na kloubní spojení 

pouze v jedné rovině. Při herním výkonu však takovou situaci stěží najdeme, neboť se 

ve hře jedná o neustálé působení vnějších sil, a to z různých stran a os pohybu. 

Cvičení na labilních plochách v kondičně-kompenzačním tréninku nám dokáže 

takovou situaci navodit. Jde totiž o situaci, kdy přesně nejsme schopni určit, z které 

osy pohybu jde na kloubní spojení větší síla, anebo že se poměry sil neustále mění. Při 

cvičeních na labilních plochách využíváme síly, kterou jednotlivec získal klasickým 

posilováním. Zároveň však umocňujeme kvalitu cvičení tím, že na něj je vyvíjena ať 

už terapeutem, trenérem nebo jím samotným díky nerovnovážné ploše míče síla 

přicházející z mnoha stran s neustále se měnící intenzitou (PĚTIVLAS a kol., 2010). 

Balančním tréninkem tak cíleně zaměstnáváme svaly v agonisticko-

antagonistickém postavení a nutíme je do neustálé centrace kloubu. Jde tedy o to, 

abychom navodili co nejvěrohodněji situaci, do které se jedinec dostane v herní 

situaci nebo v běžném životě (KOLÁŘ, LEWIT, 2005). 

Díky cvičení na labilních plochách je pak sportovcem, který umí včas reagovat 

na změnu sil působících na klouby z vnějšího prostředí, lépe zvládá kontakt se 

soupeřem a v neposlední řadě se dovede lépe chránit před zraněním. A to ať už jde 

o zranění akutní následkem srážky, nebo chronické, jako jsou potíže pohybového 

aparátu vlivem opakované jednostranné zátěže.  

Používáním labilních ploch při tréninku, léčbě a regeneraci se tak snažíme 

navodit pro tělo co nejekonomičtější zapojení svalových struktur a z toho plynoucí 

minimální zatížení kloubních ploch a jejich ideální osové zatížení (PĚTIVLAS, 

2010). 
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3 Výzkumná část 
 

3.1 Metodická část 
 

3.1.1 Cíl práce 
Ověřit účinnost silových cvičení na stabilních a labilních oporných plochách a 

jejich dopad na rovnováhu. 

 

3.1.2 Hypotéza 
1.  Předpokládáme, že experimentální skupina bude po ukončení 

programu dosahovat lepší úrovně rovnováhových schopností než 

kontrolní skupina. 

 

3.1.3 Úkoly práce 
1. Vyhledání dostupné literatury a shromáždění informací zabývajících se 

problematikou cvičení na labilních plochách 

2. Úprava intervenčního programu pro naše využití 

3. Nábor probandů 

4. Provést vstupní měření 

5. Rozdělení do skupin a vytvoření tréninkového harmonogramu 

6. Zahájení programu 

7. Provést kontrolní měření v polovině programu 

8. Po skončení programu provést výstupní měření probandů 

9. Zpracování shromážděných dat, následné vyhodnocení a interpretace diskusí 

a stanovení závěru 
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3.1.4 Charakteristika souboru 
Nábor probandů byl uskutečněn z řad studentů a absolventů FTVS. Proband 

měl být rekreační sportovec, nesměl dělat sport na vrcholové úrovni. Důležitým 

kritériem byla nezkušenost s tréninkem na labilních plochách a také nesměl 

dlouhodobě před experimentem provádět intenzivní silový trénink. Všichni vybraní 

probandi byli muži ve věkovém rozmezí 20 až 27 let. Skupina čítala na začátku 

dvacet jedinců. Tuto skupinu jsme náhodným výběrem rozdělili na dvě podskupiny o 

shodném počtu deseti členů. Pro náročnost celého experimentu dokončilo celý 

program 15 jedinců. Sedm v experimentální skupině a osm v kontrolní. Ostatní 

ukončili účast v experimentu ze zdravotních či jiných osobních důvodů, nebo byli 

vyloučení pro nedodržení tréninkového programu. 

 

3.1.5 Metody práce 
Pro ověření stanovené hypotézy a dosažení vytyčených cílů jsme zvolili 

experiment, který trval tři měsíce.  

Experiment charakterizujeme jako studii, při které pomocí záměrných změn 

podmínek zkoumáme, jaké změny nastaly u jedné nebo více skupin jedinců či 

pokusných jednotek (HENDL, 2009 in ŠTOHANZL, 2010). 

Před zahájením celého programu byl každý proband podroben vstupnímu 

měření, které se skládalo z měření před a po zátěžovém testu. Baterie zátěžového testu 

je popsána níže. Následně jsem randomizovaným způsobem rozdělil probandy do 

dvou skupin. Na experimentální, která bude cvičit na labilních podložkách a na 

kontrolní, která bude cvičit na stabilních podložkách. Každá skupina měla sestavený 

tréninkový plán čítající 22 tréninkových jednotek. V rámci jednoho týdne probandi 

absolvovali v první části dvě a v druhé části tři tréninkové jednotky. Tento plán je 

převzatý z diplomové práce Štohanzla (2010). 

Každá tréninková jednotka probíhala pod odborným vedením za přítomnosti 

čtyř probandů. Tento nízký počet umožňoval kvalitně dohlížet na správné technické 

provedení cviků a individuálně se přizpůsobovat možnostem jedince. Časový rozsah 

jedné tréninkové jednotky byl 45 - 60 minut. Rozpis jednotlivých cviků v rámci každé 

TJ byl daný a bylo v našem zájmu je nechat neměnné. Cviky pro obě skupiny byly 

velice podobné (měly stejný pohybový vzorec, rychlost pohybu, rozsah i zátěž a 

jediným rozdílem bylo užití nestabilní plochy). Veškerá cvičení kontrolní skupiny, jež 



 33 

probíhala na stabilních podložkách (např. dřep), se u experimentální skupiny lišila 

pouze zapojením labilní plochy (např. dřep na kulové úseči).  

Po pěti týdnech byla celá skupina podrobena kontrolnímu měření, které se 

opět skládalo ze dvou měření před a po zátěžovém testu. Obdobné bylo i závěrečné 

měření po deseti týdnech složené ze dvou měření - před a po zátěžovém testu. 

 

3.1.6 Testování 

 

3.1.6.1 Test rovnováhových schopností 

Pro potřeby měření na stabilometrických deskách bylo sestaveno nespočet 

standardizovaných testů. Vhodnou variantou pro náš experiment se jeví následující 

série testů, kterou provedeme na tenzometrické desce FootScan. 

• USOO- paralelní stoj o úzké bázi, oči otevřené (double narow stance 

feet parallel - eyes open) 30s 

• USZO- paralelní stoj o úzké bázi, oči zavřené (double narow stance 

feet parallel – eyes closed) 30s 

§ Tento tet bývá též označován jako Rombergův stoj 

(Romberg stance)  

• FLL/P- stoj na pravé/levé noze, oči otevřené (flamingo test left/right- 

eyes open) 60s 

 

Pro naše potřeby budu dále uvádět zkratky těchto testů přeložené do češtiny. 

USOO - úzký stoj, oči otevřené; USZO - úzký stoj, oči zavřené; SP - stoj na pravé 

noze; SL - stoj na levé noze. Testované osoby vstupovaly do místnosti jednotlivě, aby 

celé testování proběhlo za minimálního okolního hluku a testovaná osoba se mohla na 

pokyny soustředit. Pořadí nohou pro flamingo test bylo nejprve stoj na pravé noze 

poté stoj na levé. Toto pořadí se dodržovalo u všech měření. 

„Reliabilita testování flamingo testu potvrzuje, že tento test indikuje úroveň 

posturální stability nebo rovnováhových schopnosti, které jsou ovlivňovány řadou 

obtížně kontrolovatelných procesů“ (BALÁŠ, ZAHÁLKA, 2011). 
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3.1.6.2 Popis testu rovnováhových schopností 

Test byl uskutečněn v laboratoři FTVS. Probandi vstupovali do místnosti 

jednotlivě, aby se navzájem nerušili. První měření bylo provedeno vždy před 

zátěžovým testem, druhé po jeho absolvování. Celkově se tento postup opakoval 

třikrát. Před začátkem silového programu, dále pak v půlce proběhlo kontrolní 

testování a třetí závěrečné testování proběhlo po ukončení silového programu. Měření 

před absolvováním zátěžového testu proběhlo bez rozcvičení. Poté se probandi 

individuálně rozcvičili. Byl na to vymezen čas deset minut. Poté začal probíhat 

zátěžový test, který je podrobně popsán v kapitole „Popis zátěžového testování“. 

Bezprostředně po absolvování zátěžového testu proband šel do laboratoře, kde 

proběhl test rovnováhových schopností. Při tomto přesunu byla snaha minimalizovat 

prodlevu mezi ukončením zátěžového testu a zahájením testu rovnováhových 

schopností. Prodleva trvala 2 až 5 minut. 

Laboratorní technik instruoval každého probanda, kam si má stoupnout a co 

má udělat, aby měření proběhlo bez vážných chyb měření. Následovala série testů tak, 

jak jsem je popsal výše. 

 

3.1.6.3 Zátěžový test 

V návaznosti na práci Štohanzla (2010) jsme použili stejné tři testy, které 

vycházejí ze  základních pohybových aktů. Tyto cviky jsou komplexní, to znamená, 

že při jejich vykonávání se musí zapojit více svalových partií. Byly to: 

• Dřep s nakládací činkou 

• Tlak v lehu na lavici s nakládací činkou - „bench-press“ 

• Klik 

 

 Všechny tři cviky byly prováděny ve statické i dynamické formě. Při 

dynamické formě jsme zjišťovali maximální počet opakovaní daného cviku. 

Při dynamické formě cviku měla činnost cyklický charakter až do odmítnutí 

probanda. Při statickém režimu jsme zjišťovali maximální dobu výdrže v krajní 

poloze v konstantní kontrakci. Velikost odporu byla stanovena relativně v procentech 

vzhledem k tělesné hmotnosti každého probanda.  
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Tab. č. 2: Hmotnosti zátěže u jednotlivých cviků. 

 

 

 

 

 

3.1.6.4 Popis zátěžového testování 

Testovaní bylo uskutečněno v prostorách posilovny FTVS UK. Každý 

proband byl instruován, jak správně dané cviky provádět a poté absolvoval cviky 

v předem stanoveném pořadí. První byl dřep v dynamické formě - poté ve statické. 

Následoval bench-press opět nejdříve v dynamické formě - poté ve statické. Poslední 

cvik byl klik nejdříve v dynamické formě - poté ve statické. Popis cviků viz. Příloha. 

 
 

Obr.č. 6: Průběh testování v posilovně 

  

Cvik Relativní hmotnost břemene 

Dřep 50 % hmotnosti probanda 

Bench-press 40 % hmotnosti probanda 

Klik vlastní hmotnost probanda 



 36 

Rychlost provedení dynamické formy cviků byla regulována pomocí 

metronomu. Pro dřepy byla doba na jedno opakovaní stanovena na tři vteřiny. U 

bench-pressu byla doba na provedení jednoho opakování stanovena na dvě a půl 

sekundy. Probandi museli držet rytmus cvičení. Jestliže došlo ke zpomalení cvičení, 

byl na to proband upozorněn a při druhém porušení rytmu bylo cvičení ukončeno. 

Následnoval tříminutový odpočinek a poté další cvik. Bezprostředně po absolvování 

celého zátěžového testu byl každý proband podroben opětovnému měření 

rovnováhových schopností v laboratoři. 

 

3.1.6.4.1 Vyhodnocení výsledků 

Vliv pohybové intervence a zatížení byl posuzován vícefaktorovou ANOVOU 

(2x3x2) s opakováním měření (zatížení x měření x skupina). Zatížení a měření 

představovaly vnitroskupinový faktor a skupina meziskupinový faktor. Za statisticky 

významné výsledky byly považovány rozdíly na hladině p ≤ 0,05. 
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4 Výsledky 
Vyhodnocené výsledky výše popsaným systémem jsou zaznamenány 

v tabulkách č. 3 – 14. Z daných výsledků vyplývá, že se nám nepodařilo dosáhnout 

statisticky významných výsledků v rámci celého jednoho faktoru. Výsledkovou část 

můžeme pomyslně rozdělit do tří částí. První část tvoří tabulky 3 až 8, kde jsou 

uvedeny jednotlivé hodnoty dosažené v testech. Druhou část tvoří tabulky 9 až 12, ze 

kterých lze vyčíst výsledky vlivu zatížení a intervence v experimentu. Poslední třetí 

část tvoří tabulky 13 a 14, které porovnávají jednotlivá měření v průběhu 

experimentu.  

Výsledky nepotvrdily vliv intervence ani vliv zatížení na úroveň 

rovnováhových schopností v celkovém pohledu na tuto problematiku. Z výsledků 

vyplynulo několik dalších otázek, které se širším šetřením v této oblasti mohou 

osvětlit. Pod tabulky jsem dodal popis pro snazší představu o výsledcích.  

 

Tab. č. 3: Hodnoty vstupního měření pro EX skupinu 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 4: Hodnoty vstupního měření pro K skupinu 

Vstupní měření kontrolní skupina 

Název 
testu Průměr Směrodatná 

odchylka 
USOO 173,125 40,874 
UOOZ 191,625 65,134 

FLP 994,250 342,340 
FLL 1125,250 466,977 

 

  

Vstupní měření experimentální 
skupina 

Název 
testu Průměr Směrodatná 

odchylka 
USOO 220,000 102,831 
UOOZ 273,875 160,007 

FLP 1231,152 570,067 
FLL 1047,750 382,973 
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Tab. č. 5: Hodnoty kontrolního měření pro EX skupinu 

Kontrolní měření experimentální 
skupina 

Název 
testu Průměr Směrodatná 

odchylka 
USOO 176,250 25,900 
UOOZ 204,750 37,480 

FLP 890,625 299,485 
FLL 883,375 329,704 

 

Tab. č. 6: Hodnoty kontrolního měření pro K skupinu 

Kontrolní měření kontrolní 
skupina 

Název testu Průměr Směrodatná 
odchylka 

USOO 174,125 34,192 
UOOZ 187,250 38,621 

FLP 975,000 346,786 
FLL 1079,875 398,867 

 

Tab. č. 7: Hodnoty výstupního měření pro EX skupinu 

Výstupní měření experimentální 
skupina 

Název 
testu Průměr Směrodatná 

odchylka 
USOO 155,375 54,626 
UOOZ 188,750 57,670 
FLP 1098,500 336,269 
FLL 999,000 423,915 
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Tab. č. 8: Hodnoty výstupního měření pro K skupinu 

Výstupní měření kontrolní skupina 

Název 
testu Průměr Směrodatná 

odchylka 
USOO 165,125 32,834 
UOOZ 179,750 38,651 
FLP 1089,125 271,995 
FLL 1123,250 445,687 

 

V tabulkách 3 až 8 jsou zprůměrovaná data naměřená před a po zátěžovém 

testu. Dále lze z tabulek vyčíst příslušnou směrodatnou odchylku. Velikost 

směrodatné odchylky nám říká, jak moc se od sebe navzájem liší typické případy v 

souboru zkoumaných čísel. Je-li malá, jsou si prvky souboru většinou navzájem 

podobné. Naopak velká směrodatná odchylka signalizuje velké vzájemné odlišnosti. 

 

Tab. č. 9: Vliv tříměsíčního silového programu na rovnováhu 

Typ testu p (hladina statistické významnosti) 

USOO 0,104 

USZO 0,154 

FLL 0,065 

FLP 0,051 

 

Tato tabulka popisuje, zda skupiny dosáhly statisticky významného zlepšení. 

Naší hypotézu by bylo možné potvrdit, kdyby hodnota p nabývala hodnot ≤ 0,05. Již 

z této tabulky můžeme vyvodit závěr, že tři měsíce silového tréninku neměly vliv na 

úroveň rovnováhy probandů. 
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Tab. č. 10: Meziskupinové porovnání vlivu intervence. 

Typ testu p (hladina statistické významnosti) 

USOO 0,072 

USZO 0,055 

FLL 0,054 

FLP 0,084 

 

 Z výše uvedených dat vyplývá, že mezi skupinami není žádný statisticky 

významný rozdíl. V praxi to znamená, že se neprojevilo zapojení labilních ploch u 

experimentální skupiny. 

 

Tab. č. 11: Vliv zátěže na rovnováhu 

Typ testu p (hladina statistické významnosti) 

USOO 0,000 

USZO 0,049 

FLL 0,009 

FLP 0,292 

 

Tabulka č. 11 odpovídá na hypotézu, zda zatížení má vliv na úroveň 

rovnováhy. Data nám nedávají jasné rozhřešení zdali probandi před zátěžovým testem 

měli lepší úroveň rovnováhy než při měření po zátěžovém testu. Nutno poznamenat, i 

přes kladná data ve dvou případech je soubor probandů tak malý, že se nedá hovořit o 

potvrzení hypotézy.  Vznáší to však řadu dalších otázek, které při testování většího 

souboru mohou být zodpovězeny. 

Obecně se má za to, že úroveň rovnováhy je před zátěží mnohem lepší než po 

absolvování nějaké zátěže. Při našem experimentu se nepodařilo tuto hypotézu 

potvrdit. Nebyl zaznamenán ani statisticky významný výsledek, který by potvrdil 

rozdílné úrovně rovnováhy mezi skupinami. 
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Tab. č. 12: Meziskupinové porovnání vlivu zátěže na rovnováhu 

Typ testu p (hladina statistické významnosti) 

USOO 0,209 

USZO 0,267 

FLL 0,019 

FLP 0,001 

  

Z výše uvedených výsledků lze vyčíst, že skupiny se pro první dva testy neliší. 

Pro zbylé dva testy lze spekulovat, co daná odlišnost souborů znamená. Jistě můžeme 

konstatovat pouze to, že existuje rozdíl výsledků mezi skupinami pro stoj na levé a 

pravé noze. Provést ovšem závěr, že při cvičení labilních plochách probandi dosahují 

po zátěži lepší úrovně rovnováhy při stoji ne jedné noze, je brzo. Celá věc se opět 

musí prověřit při testování většího souboru dat. 
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Tab. č. 13: Vliv intervence v průběhu experimentu, porovnání vstupního (lev. 1), 

kontrolního (lev. 2) a výstupního měření (lev. 3) 

Typ testu Měření 
p (hladina statistické 

významnosti) 

USOO 

Level 1 vs. 

Level 2 
0,014 

Level 2 vs. 

Level 3 
0,155 

USZO 

Level 1 vs. 

Level 2 
0,037 

Level 2 vs. 

Level 3 
0,256 

FLL 

Level 1 vs. 

Level 2 
0,106 

Level 2 vs. 

Level 3 
0,155 

FLP 

Level 1 vs. 

Level 2 
0,002 

Level 2 vs. 

Level 3 
0,064 

 

Tabulka č. 13 poukazuje na vliv intervenčního programu na úroveň rovnováhy 

v průběhu experimentu. Například lze konstatovat fakt, že existuje rozdíl mezi 

vstupním a kontrolním měřením pro FLP. Je to ovšem čistě statistické vyhodnocení a 

pro převod do praxe je tento údaj příliš málo vzhledem k ostatním výsledkům. 
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Tab. č. 14: Vliv zátěže na úroveň rovnováhy v průběhu experimentu. Porovnání 

vstupního (lev. 1), kontrolního (lev. 2) a výstupního měření (lev. 3) 

Typ testu Měření 
p (hladina statistické 

významnosti) 

USOO 

Level 1 vs. 

Level 2 
0,134 

Level 2 vs. 

Level 3 
0,020 

USZO 

Level 1 vs. 

Level 2 
0,220 

Level 2 vs. 

Level 3 
0,138 

FLL 

Level 1 vs. 

Level 2 
0,195 

Level 2 vs. 

Level 3 
0,006 

FLP 

Level 1 vs. 

Level 2 
0,209 

Level 2 vs. 

Level 3 
0,000 

 

Výsledky v tabulce č. 14 poukazují na to, zda se úroveň rovnováhových 

schopností probandů v reakci na zátěžový test v průběhu experimentu měnila. 
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5 Diskuse 
Vyhodnocení výsledků dokazuje, že se naše hypotéza nepotvrdila. 

Experimentální skupina nedosáhla statisticky významnějších výsledků úrovně 

rovnováhy. Bohužel se nepodařilo ani potvrdit předcházející experiment Štohanzla 

(2010), který poukazuje na možnou souvislost labilních ploch s efektivnějším 

rozvojem silových schopností. 

Domnívám se, že daný fakt mohl být způsoben nevhodnou metodou pro 

posuzování rozvoje rovnováhy. Některé studie totiž naznačují, že centrum tlaku (CoP) 

není ideální veličinou pro posouzení rozvoje rovnováhy.  

Mohu tvrdit, že nedošlo k objektivně většímu rozvoji silových schopností u 

jedinců v experimentální skupině. Tento fakt je v rozporu s výsledky Štohanzla 

(2010) Ale byl jsem osobně přítomen na všech tréninkových jednotkách i měřeních, a 

proto považuji naše výsledky za objektivní.  

Dalším faktem je, že se obě skupiny (co se týče silových schopností) zlepšily 

více v první půlce experimentu. Tento fakt přičítám volbě probandů. Domnívám se, 

že u netrénovaných jedinců (případně příležitostných sportovců),  je prvotní rozvoj 

více skokový. Posléze se tělo adaptuje na zátěž a další rozvoj je již plynulý.  

Vysoké hodnoty směrodatné odchylky poukazují na nehomogennost souboru i 

přes veškerou snahu vybrat podobné jedince. 

Celé statistické vyhodnocení jsem konzultoval s Mgr. Jiřím Balášem, Ph.D. a 

ten konstatoval, že při stávajícím objemu dat jsou další výpočty nepodstatné.  

Experiment provázela řada faktorů, které nelze ovlivnit. Psychický a 

fyziologický stav probandů je neustále velkou proměnou, a proto i kvalita podaného 

výkonu v rámci jedné TJ se může významně lišit. Probandi se potýkali s celou řadou 

drobných zranění či indispozic, na které jsem musel reagovat individuálním 

přizpůsobením daného cviku. Celý program se nevyhnul ztrátám počtu testovaných. 

Z původního počtu dvaceti jedinců program dokončilo patnáct jedinců z nejrůznějších 

příčin. 

Potvrdilo se mi, že i tak běžný cvik jako je dřep na plných chodidlech, je 

v rámci populace mnohdy koordinačně náročné cvičení. 
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6 Závěr 
Výsledky našeho experimentu nenaznačily přímou souvislost cvičení na 

labilních podložkách s efektivnějším rozvojem rovnováhy ani vliv zatížení (únavy) na 

úroveň rovnováhových schopností.  Jsme si vědomi, že tento experiment je jedním 

z prvních, a proto výsledky mohou být časem vyvráceny.  

Zde se nabízí další hypotéza, zdali je testovaní úrovně rovnováhy na 

tenzometrické desce FootScan tou pravou metodou. Začínají se objevovat první 

studie, které tvrdí, že centrum tlaku a těžiště spolu vzájemně nekorelují. 

Bez ohledu na rozvoj rovnovážných schopností jedince se dají labilní plochy 

zapojit v rámci silového programu. Nedoporučuji však skupinovou formu cvičení, 

jelikož zvládnutí cviků vyžaduje individuální přístup a delší praxi. Při volbě 

metodicko-organizačních forem se musí dbát na zvýšené nebezpečí úrazů. 

V začátcích může docházet k nekontrolovatelným pádům, které mohou být způsobeny 

přílišnou horlivostí probandů. Bezpochyby všechny použité pomůcky zvyšují 

emocionální prožitek tréninkové jednotky. Probandi projevovali zájem o nové cviky a 

i přes vysokou náročnost převládal pozitivní prožitek z tréninku. 
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Seznam příloh 
Příloha č. 1 – popis cviků 

 

Příloha č. 1 - popis cviků 
 

Dřep 

Dřep s nakládací činkou. Mírný stoj rozkročný, paty mohou být podloženy, 

činka na ramenou za hlavou rovně. Na povel (metronomu) dřep (stehno je v nejnižší 

poloze vodorovně) a vztyk (nohy propnuté) (MĚKOTA, BLAHUŠ, 1983). 

 

 

Obr. č. 7: Dřep, základní poloha a hluboký dřep (poloha statické výdrže - stehno je 

vodorovně s podložkou) (http:// http://en.wikipedia.org). 
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Tlak nadhmatem v lehu- „bench-press“ 

Leh na zádech na lavici, chodidla opřená o zem, činka na prsou rovně (držení 

nadhmatem v šíři ramen). Na povel (metronomu) zvedne proband tlakem činku do 

polohy před prsa rovně a opět ji spouští do základní polohy (MĚKOTA, BLAHUŠ, 

1983). 

 

Obr. č. 8: Bench-press, spodní pozice (poloha při statické výdrži - činka 2 cm nad 

sternem) a startovní pozice (http:// http://commons.wikimedia.org). 

 

Klik 

Proband opakovaně střídá polohy vzpor ležmo - klik ležmo - vzpor ležmo. 

Trup je toporný (nevysazovat), v poloze kliku se hrudník lehce dotkne kuželu (4cm 

nad podlahou) (MĚKOTA, BLAHUŠ, 1983). 

 

Obr. č. 9: Klik, základní poloha (vzpor ležmo) a klik ležmo (pozice výdrže 

v statickém provedení - sternum 2cm nad kuželem) (http://hundredpushupss.com). 

 

 


