
ABSTRAKT 

Název: Specifické změny na nohách moderních gymnastek a možnosti jejich 

fyzioterapeutického ovlivnění pomocí pohybového programu 

Cíl práce: Cílem této práce je zhodnotit funkci a specifické změny na nohách 

moderních gymnastek a prokázat pozitivní vliv pohybového programu na tyto změny  

a zhoršenou funkci nohy. Shrnout výsledky dosavadních studií zaměřených na ovlivnění 

správné funkce nohy a získat užitečné informace z tohoto experimentu a to nejen pro 

fyzioterapeuty, trenéry a moderní gymnastky, ale i pro laickou, sportovní aktivní 

veřejnost, u níž se objevují stejné zdravotní problémy v oblasti nohy. 

Metodika práce: Hlavní podstatou této vědecko – výzkumné kvantitativní studie  

je ovlivnění zhoršené funkce a specifických změn na nohách moderních gymnastek 

pomocí pohybového programu. Ten byl prováděn po každém tréninku (tj. 4x týdně) 

v průběhu 3 měsíců. Zúčastnilo se ho 10 probandek ve věku 14 – 17 let. Experiment byl 

postaven na metodě srovnání dvou dotazníků a vstupního a výstupního 

kineziologického rozboru, jehož součástí byl také test dle Véleho (se zachováním 

zrakové kontroly/bez zrakové kontroly) a plantogram, k jejichž hodnocení byl využit 

Wilcoxův test, který porovnává dvě měření a slouží ke stanovení statisticky 

významného či nevýznamného rozdílu. 

Výsledky: Experiment prokázal, že za tři měsíce probíhající intenzivní pohybový 

program ovlivní pozitivně nejen většinu specifických změn na nohách moderních 

gymnastek, jako je např. podélné a příčné plochonoží či bolest nártů a pat, ale i jejich 

funkci, kam spadá stabilita či aktivní pohyby prstců. Při vyšetření stability dle Véleho 

testu (bez zrakové kontroly) bylo zjištěno, že u všech gymnastek došlo ke zlepšení 

stability o jeden stupeň. Pozitivní vliv pohybového programu na plochonoží prokázalo 

také plantografické vyšetření, kde u většiny gymnastek došlo ke zlepšení o jeden stupeň. 

Pohybová intervence by se tak měla stát součástí jejich každodenních tréninků. 
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