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Abstrakt 

Název:  Kvantifikace distribuce plantárních tlaků a geometrie přednoží v závislosti 

na charakteru obuvi 

 

Cíle: Hlavním cílem této práce je popsat a ověřit změny v oblasti chodidla v závislosti 

na charakteru obuvi reprezentované změnami v hodnotách plantárních tlaků, velikosti 

kontaktní plochy, doby kontaktu chodidla s podložkou a časového integrálu tlaku. Dále 

pak ověřit změny v geometrii přednoží v závislosti na charakteru obuvi. 

 

Metodologie: Výzkumný soubor tvořilo 6 žen v průměrném věku 25 ± 1 rok, které 

nenosí obuv na podpatku každý den, tedy maximálně 2krát za týden. K analýze 

plantárních tlaků byl využit systém Pedar-X od společnosti Novel a kinematický systém 

Qualisys a. Výsledné statistické zpracování  dat bylo provedeno pomocí Wilcoxonova 

testu. Data byla považována za statisticky významná na hladině významnosti p < 0,05. 

 

Výsledky: Díky získaným datům jsme mohli zjistit, jaké změny obuv u zdravých 

jedinců vyvolává. Výsledky našeho výzkumu nám ukázaly významné změny ve všech 

měřených parametrech (maximální tlak, kontaktní plocha, doba kontaktu, časový 

integrál tlaku) v závislosti na různém charakteru obuvi. Z výzkumu také vyplývá, že 

charakter obuvi může ovlivnit geometrii přednoží.  

 

Klí čová slova: obuv, vysoké podpatky, chůze, plantární tlaky, přednoží 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: Quantification of plantar pressure distribution and geometry of forefoot according 

to the character of shoes 

 

Objectives: The main purpose of this thesis is to describe and verify the changes 

in the sole of the foot according to the style of shoe which are manifested by changes 

in the values of the maximum pressure, contact area, contact time and changes 

in pressure time integral. The next object is to verify the changes in forefoot geometry 

according to the style of shoes. 

 

Methodology: The sample consisted of 6 healthy women of average age 25 ± 1 year. 

All study participants reported wearing high-heeled shoes occasionally which means 

not more than twice per week. The measurement was realized with the Pedar-X in-shoe 

pressure measurement system (Novel)  and motion capture system Qualisys. Results 

were analysed statistically using Wilcoxon test. Statistical significance was set at 

p < 0,05. 

 

Results: From the received data we could find out the changes that footwear causes 

in healthy people. The findings of this study indicate that the use of different style 

of shoes affect all measured parameters such as maximum pressure, contact area, 

contact time and pressure time integral.From the experiment evaluation, it is clear that 

the style of shoes may also affect the geometry of forefoot.  

 

Keywords: shoe, high heels, plantar pressure, gait, forefoot
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1 ÚVOD 

Obuv dnes patří k nezbytné součásti každodenního života. Díky tomu je 

předmětem výzkumu už po dlouhou řadu let. Snaha najít propojení mezi funkčností, 

kvalitou a módou, možnost, jak předcházet vzniku celé řady deformit nohy nebo 

alespoň zabránit progresi už vzniklé patologie, motivuje celou řadu odborníků studovat 

tuto problematiku. Obuv hraje významnou roli v ochraně nohy před negativními 

vnějšími vlivy a poraněním, na druhou stranu se většinou velkou měrou také podílí na 

vzniku deformit nohy především v oblasti přednoží. 

Je-li noha dlouhodobě v nevhodné obuvi, dochází k jejímu utlačování a 

přizpůsobení se tvaru boty. Ve většině případů působí obuv na chodidlo spíše jako 

dlaha, která nedovoluje noze zaujmout fyziologického postavení. V obuvi většinou 

chodidlo ztrácí i svou proprioceptivní schopnost, nemůže svým přirozeným pružným 

způsobem reagovat na neustálé změny těžiště, omezuje pohyb nohy a tím i funkci nohy 

při chůzi. Dochází také k asymetrickému zatížení chodidla a tím i celé dolní končetiny. 

To se dále promítá i do vyšších etáží jako je kloub kolenní, kyčelní i kloubní spojení na 

páteři. 

K jedněm z nejdiskutovanějších typů obuvi patří bezesporu obuv na vysokém 

podpatku. Jejich nošení je dnes považováno téměř za samozřejmost a málokterá žena si 

uvědomuje, že během chůze na podpatcích vystavuje svoje tělo značné zátěži. Je 

dokázáno, že velké procento žen, které nosí obuv na vysokém podpatku, trpí bolestmi 

nohou. Vlivem nošení obuvi na vysokém podpatku nedochází pouze ke změnám 

v oblasti nohy. Negativně působí i na celé dolní končetiny, páteř a celý pohybový 

aparát. Vysoké podpatky narušují fyziologickou funkci a postavení hlezenního kloubu 

vlivem zvýšené plantární flexe, která v hlezenním kloubu při nošení této obuvi nastává. 

S vysokými podpatky souvisí též většinou zúžení a nadměrná fixace přední část obuvi, 

neohebná a špatně se tvarující obuv a nepřirozené zakřivení celé vnitřní plochy obuvi. 

Vlivem tohoto nepříznivého a nefyziologického postavení dochází ke změnám 

z hlediska stability, chůze i celkového pocitu komfortu. 
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2 TEORETICKÉ ZD ŮVODNĚNÍ  

2.1 Anatomie nohy 

,,Noha je složitá struktura, schopná přenášet hmotnost těla na podložku, přenášet 

jeho zrychlení při běhu, měnit postavení v závislosti na terénních nerovnostech nebo 

dokonce nahradit chápavou funkci u dětí s nevyvinutými horními končetinami“ (Dungl, 

2005, s. 1071). 

,,Noha zprostředkuje styk těla s terénem, po kterém se pohybuje, umožňuje 

lokomoci vestoje. Je přizpůsobena uchopování terénu, podobně jako opičí noha 

uchopuje větve. Ale tím, že její funkce slouží především stabilnímu stoji a lokomoci, se 

stala relativně rigidním a podpůrným orgánem, i když má potenciální schopnost vývinu 

uchopovacích funkcí ruky“ (Véle, 1997, s. 219). 

Noha tvoří významnou součást sytému posturální stability v bipedálním stoji. 

Jedná se o oblast, která je přímo v kontaktu s podložkou. Přenáší tedy tíhovou sílu těla 

i reakční sílu podložky. Další důležitou roli hraje v generaci sil aktivně korigujících 

oscilace kvazistatického stoje. Noha je též zdrojem proprioceptivních a exteroceptivních 

informací pro řídící systém (Vařeka et Vařeková, 2009). 

2.1.1 Kostra nohy 

Kostra lidské nohy (ossa pedis) se skládá z tří částí: zánártní (tarsus), nártu 

(metatarsus) a článků prstů (phalanges digitorum). Tarzální část tvoří sedm tarzálních 

kůstek (ossa tarsi). Hlezenní kost (talus) je nejproximálnější kost tarzální, patní kost 

(calcaneus) je největší z tarzálních kostí, na její zadní plochu, kde se nachází patní hrbol 

(tuber calcanei), se upíná Achillova šlacha m. triceps surae. Další tarzální kostí je kost 

loďková (os naviculare), kost krychlová (os cuboideum), kosti klínovité (ossa 

cuneiformia) mezi které patří vnitřní, střední a zevní klínovitá kost (os cuneiforme 

mediale, intermedium et laterale). Nárt tvoří pět nártních kostí (ossa metatarsi). Na 

nártní kosti dále navazují články prstů (phalanges) tak, že palec má pouze dva články, 

ostatní prsty jsou tříčlánkové (Dylevský, 2009).  
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Další možností, jak dělit chodidlo, je funkční členění (Obrázek č. 1) na oblast 

přednoží (forefoot), středonoží (midfoot) a zánoží (hindfoot or rearfoot). 

Obrázek č. 1 – Kostra nohy a funkční členění chodidla (Klemm, 2004) 

2.1.2 Klouby nohy 

Mezi kostmi v oblasti nohy se nachází několik desítek kloubů. Pohyb v těchto 

kloubech je ale v mnoha případech omezen (Dylevský, 2009). 

Horní hlezenní kloub (horní kloub zánártní, articulatio talocruralis) je složen 

z kladkového kloubu, který připojuje kosti bérce ke kostem nohy. Jamka kloubu je 

tvořena distálním koncem obou kostí bérce, hlavici tvoří trochlea tali . Kloubní pouzdro 

je vpředu i vzadu relativně tenké (Grim, 2001). Je zesíleno vějířovitě uspořádaným 

systémem postranních vazů, které zajišťují optimální stabilitu hlezna ve všech směrech 

pohybu v kloubu. Vnitřní postranní vaz (ligamentum collaterale mediale, ligamentum 

deltoideum) se vějířovitě rozbíhá od vnitřního kotníku (malleolus medialis) k úponům 

na os naviculare (pars tibionavicularis), talus vpředu (pars tibiotalaris anterior), 
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calcaneus (pars tibiocalcanearis) a talus vzadu (pars tibiotalaris posteriori). Zevní 

postranní vazivový komplex (ligamentum collaterale laterale) tvoří ligamentum 

talofibulare anterius, který je primárním stabilizátorem hlezenního kloubu, ligamentum 

talofibulare posterius a ligamentum calcaneofibulare (Grim, 2001; Dylevský 2009). 

Dolní hlezenní kloub (dolní zánártní kloub, articulatio subtalaris) je funkční 

jednotka, která se anatomicky dělí na dva oddíly. Zadní oddíl tvoří articulatio subtalaris 

(talus - calcaneus), což je kulovitý kloub s krátkým pouzdrem zpevněný třemi vazy 

(ligamentum talocalcaneum laterale et mediale a ligamentum  talocalcaneu  

interosseum). Přední oddíl articulatio talocalcaneonavicularis je složitý kloub složený 

z talu, os naviculare a z calcaneu. Jamka kloubu je zesílena ploténkou (fibrocartilago 

navicularisc), kloubní pouzdro zesilují ligamenta (ligamentum calcaneonavicular 

eplantare, ligamentum talonaviculare dorsale). Pohyby v dolním hlezenním kloubu 

jsou složité a probíhají kolem šikmé osy: plantární flexe s addukcí a inverzí nohy, 

dorzální flexe s abdukcí a everzí nohy (Grim, 2001; Dylevský, 2009). 

Chopartův kloub (articulatio tarsi transversa) je z kineziologického hlediska 

považován za funkční jednotku v oblasti dolního zánártního kloubu. Linie tohoto 

kloubu je anatomicky složená z articulatio talonavicularis a z articulatio 

calcaneocuboidea a má tvar ležatého písmene S. Kloubní pouzdro zesilují a zpevňují 

ligamenta (ligamentum plantare longum, ligamentum bifurcatum složené z ligamentum 

calcaneonaviculare a ligamentum calcaneocuboideum) důležitá pro zpevnění klenby 

nožní. V Chopartově kloubu jsou možné pohyby do abdukce, addukce, plantární flexe, 

inverze a everze. V běžných situacích není pohyb v kloubu příliš velký, ale může se 

jako kompenzační pohyb zvětšit při omezení pohybů v horním a dolním zánártním 

kloubu (Grim, 2001; Vařeka et Vařeková, 2003; Dylevský, 2009). 

Lisfrankův kloub (articulatio tarsometatarsalis) je plochý kloub složený ze tří 

kloubních jednotek: kloub mezi os cuneiforme mediale a bází prvního metatarzu, kloub 

mezi os cuneiforme intermedium et laterale a bází druhého a třetího metatarzu a kloub 

mezi os cuboideum a čtvrtým a pátým metatarzem. Pohyby v Lisfrankově kloubu jsou 

výrazně omezeny. Výjimku tvoří kloub mezi os cuneiforme mediale a bazí prvního 

metatarzu, kde je možný pohyb do plantární flexe, extenze a rotace (Doskočil, 1998; 

Dylevský, 2009). 
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Articulationes intermetatarsales jsou ploché klouby spojující baze sousedních 

metatarzálních kostí. Pohyb v tomto kloubu je minimální. Metatarzofalangové klouby 

(articulationes metatarsophalangeales) mají obdobné uspořádání jako 

karpometakarpové klouby ruky. Pouzdra kloubů jsou zesílené pomocí ligamenta 

collateralia, hlavičky metatarzů a baze prstů jsou navzájem propojeny ligamentum 

metatarsale transversum profundum. Pohyby v tomto kloubu ve smyslu plantární flexe, 

extenze, abdukce a addukce jsou malé. Mezičlánkové klouby (articulationes 

interphalangeales) jsou kladkové klouby zesíleny pomocí ligamenta collateralia. 

Pohyblivost ve smyslu flexe a extenze je u všech těchto mezičlánkových kloubů kromě 

palce v různém stupni od mládí omezena (Doskočil, 1998; Grim, 2001; Dylevský, 

2009).  

2.1.3 Svaly v oblasti bérce a nohy 

Svaly důležité pro statiku, stabilitu a pohyby nohou se dělí na dlouhé zevní svaly 

(extrinsic muscles), které jsou lokalizovány v oblasti lýtka a bérce, a krátké vnitřní svaly 

(intrinsic muscles) v oblasti vlastní nohy. Funkcí zevních svalů nohy je udržování 

stabilní polohy ve vzpřímeném stoji, dále se podílí na udržení nožní klenby vestoje a na 

odvíjení chodidla při chůzi (Véle, 2006).„Vnitřní svaly nohy se aktivují při adaptaci na 

terén, jehož nerovnosti proproiceptivně i taktilně vnímají. Tyto drobné svaly nohy 

nastavují profil nohy při iniciaci vzpřímeného držení“ (Véle, 2006, s. 261). 

2.1.3.1 Svaly kloubů nohy 

Jsou to dlouhé svaly, které se podle uložení a funkce dělí na ventrální, dorzální a 

laterální skupinu. Ventrální skupinu svalů zde tvoří m. tibialis anterior inervovaný 

z n. peroneus profundus, jehož hlavní funkcí je dorzální flexe a inverze. Dorzální 

skupinu svalů, které jsou funkčně zejména plantárními flexory, tvoří m. triceps surae, 

m plantaris a m. tibialis posterior inervované z n. tibialis. Svaly laterální skupiny, 

jejichž hlavní funkce je plantární flexe a everze, pak tvoří m. peronaeus longus a 

m. peronaeus brevis inervované z n. peronaeus (Dylevský, 2009). 

2.1.3.2 Svaly prstů nohy 

Svaly vykonávající pohyb v těchto kloubech se dělí na krátké a dlouhé. Mezi 

dlouhé svaly prstů patří m. extenzor digitorum longus inervovaný z n peronaeus 
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profundus, který má za hlavní funkci extenzi prstů, dorzální flexi a everzi nohy. Dále 

sem patří m. flexor digitorum longus inervovaný z n. tibialis, který je flexorem prstů, 

plantárním flexorem a invertorem nohy. M. quadratus plantae inervovaný z n. plantaris 

lateralis představuje poslední sval ze skupiny dlouhých svalů prstů. 

Mezi krátké svaly prstů řadíme m. extensor digitorum brevis inervovaný 

z n. peronaeus, mm. lumbricales I. - IV. inervovaný z n. plantaris medialis et lateralis, 

mm. interossei dorsales I. - IV. inervovaný z n. plantaris lateralis, 

mm. interosseiplantares I. - III. inervovaný z n. plantaris medialis et lateralis a 

m. flexor digitorum brevis inervovaný z n. plantarismedialis. 

Dlouhé svaly palce představují m. extensor hallucis longus, který kromě extenze 

palce zajišťuje také dorzální flexi nohy s částečnou inverzí, a m. flexor hallucis longus, 

který je flexorem palce a plantárním flexorem a invertorem nohy. Inervace těchto svalů 

je z n. tibialis. 

Mezi krátké svaly palce patří m. extenzor hallucis brevis inervovaný 

z n. peronaeus profundus, m. abductor hallucis inervovaný z n. plantaris medialis, 

m. flexor hallucis brevis inervovaný z n. plantaris medialis et lateralis a m. adduktor 

hallucis inervovaný z n. plantaris lateralis. 

M. abductor digiti minimi a m. flexor difiti minimi brevis jsou pak svaly malíku 

inervované z n. plantaris lateralis (Grim, 2001; Dylevský, 2009). 

 

2.2 Pohyby nohy 

Pohyby nohy jsou terminologicky velmi často neúplně pochopeny, protože 

základní anatomická poloha nohy je brána v poloze stoje, tedy posturální aktivity nohy. 

Protože osy jednotlivých kloubů neleží v průsečících hlavních rovin, je u nohy velice 

obtížné jen samotné stanovení osy pohybu (Vařeka et Vařeková, 2009). 

Dorzální flexe je pohyb planty ze středního postavení směrem k bérci, rozsah 

pohybu je mezi 20-30°. Při plantární flexi se naopak hřbet nohy vzdaluje od bérce 

s rozsahem pohybu asi 30-50°. Addukce je pak pohyb nohy kolem vertikální osy 

dovnitř, abdukce pohyb nohy kolem vertikální osy ven, rozsah mezi abdukcí a addukcí 

je mezi 35-45° při extenzi v kolenním kloubu (při flektovaném koleni dochází ke 

zvýšení rozsahu pohybu). Pronace je rotační pohyb planty kolem podélné osy nohy 
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laterálně, kdy rozsah pohybu je kolem 15°. Supinace je naopak rotační pohyb planty 

kolem podélné osy nohy mediálně s rozsahem kolem 35°. Inverze je složený pohyb 

z addukce a supinace, everze je pak složený pohyb z abdukce a pronace (Véle, 2006). 

 

2.3 Klenby nohy 

Tvar a vzájemné uspořádání kostí v oblasti nohy vytváří podélnou a příčnou 

klenbu nožní (Obrázek č. 2). Klenby nohy chrání měkké struktury v oblasti chodidla a 

výrazně podporují pružnost nohy (Doskočil, 1998; Grim, 2001). Příčná klenba je 

nejvýraznější v místech bazí metatarzů, kdy nejvyšším bodem je hlavička 2. metatarzu. 

Podélná klenba je nejvýraznější na vnitřním okraji nohy (mediální oblouk), tvoří ji 

1. metatarz, os cuneiforme mediale, os naviculare, talus a calcaneus. V kontaktu 

s podložkou je však v této oblasti pouze hlavička 1. metatarzu a hrbol patní kosti. Tato 

část nejvyšší a nejdelší klenby je též vystavena největší zátěži během stoje i lokomoce. 

Zevní okraj tvořený malíkovým podélným paprskem (laterální oblouk) je podstatně 

nižší a skládá se z 5. metatarzu, os cuboideum (nedotýká se podložky) a calcaneu 

(Dylevský, 2009; Vařeka et Vařeková, 2009). 

Obrázek č. 2 – Mediální a laterální podélná klenba a příčná klenba 
(Sobotka, 1996) 
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Udržení obou kleneb je závislé jednak na pasivní složce, tedy na celkovém tvaru 

kostry, architektonice jednotlivých kostí a vazivovém aparátu. A pak na aktivní složce 

tvořené svaly nohy a bérce. Svalová složka má vysoký podíl na udržení kleneb, nicméně 

uspořádání kostěných elementů je důležitým předpokladem pro jejich zachování. 

Aktivně kontrahující se svaly představují dynamickou rezervu, která se uplatňuje až na 

noze vystavené zvýšené zátěži. Na udržení příčné klenby se podílí systémy vazů 

probíhajících napříč na plantární straně nohy a šlašitý třmen tvořený m. tibialis anterior 

a m. peronaeus longus. Podélnou klenbu udržují vazy probíhající podélně 

(nejvýznamnější je lig. plantare longum), aponeurosis plantaris, šlašitý třmen a svaly 

bérce a nohy (Kapandji, 1987; Dylevský et al., 2001; Dylevský, 2009). Dle Maršákové 

a Jelena (2007) je udržení příčné i podélné klenby nohy velmi důležité pro udržení 

bipedální lokomoce, protože chrání měkké tkáně chodidla a umožňuje pružný nášlap.  

Národy chodící v zásadě naboso mají nohy při statickém zatížení ploché, ale při 

chůzi se jim klenba zvýší. Naopak u většiny lidí nosících obuv zůstává výška klenby 

stejná. Negativní vliv na správné klenutí má nedostatek pohybové aktivity v dětském 

věku nebo naopak přetěžování hlavně statickou zátěží ve špatné obuvi (Véle, 1995). 

Pro stabilitu tělesa je nejvýhodnější opora ve třech bodech s těžištěm mezi 

těmito body (Obrázek č. 3). Při poloze ve stoje má také chodidlo tři základní opěrné 

body. Je to okolí pod hlavičkou I. metatarzu, hlavičkou V. metatarzu a 

posterolaterálním a laterálním výběžkem calkaneu. V těchto bodech se chodidlo dotýká 

podložky s nejvyššími hodnotami tlaku na podloží. Tyto oblasti tedy tvoří trojoporu, 

která je relativně určitá při statickém stavu těla. To znamená, že v klidném stoji přenáší 

zatížení na nerovném i nakloněném podkladu bez výraznějších tvarových změn 

chodidla. U zdravého chodidla není rozložení zatížení jednotlivých opěrných bodů 

rovnoměrné. Přibližně 3/6 vertikálního zatížení jsou přeneseny do okolí tuber calcanei, 

2/6 přenáší okolí I. metatarzu a 1/6 je přenesena do okolí V. metatarzu. Zatížení se 

nepřenáší přesně v opěrných bodech, ale na ploše v jejich blízkém okolí. Při tomto 

zatížení se posouvají talus (o 2 až 6 mm) a calcaneus (o 2 až 4 mm) mediálně, což 

způsobuje torzi v transverzotarzálním kloubu. (Kapandji, 1987; Sobotka, 1996). 
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Obrázek č. 3 – Základní opěrné body nohy (Sobotka, 1996) 

 

2.4 Chůze 

Chůze je nejběžnější způsob pohybu. Je to vysoce automatizovaný rytmický 

pohyb dolních končetin se souhyby celého těla, který vzniká za účelem přesunu z místa 

na místo. Charakter chůze závisí jednak na struktuře těla, jeho proporcích a hmotnosti, 

také na kvalitě regulačních mechanismů centrálního nervového systému (Dvořák, 2007; 

Haladová et Nechvátalová, 2008). 

Dle Koláře (2009) je chůze základní lokomoční stereotyp vybudovaný 

v ontogenezi na fylogeneticky fixovaných principech charakteristických pro každého 

jedince. Jedná se o komplexní pohybovou funkci, ve které se mohou projevit poruchy 

pohybového aparátu nebo nervové soustavy. 

Mezi hlavní úkoly chůze řadíme schopnost zajistit posturální stabilitu v prostoru, 

tedy schopnost přizpůsobit se vnějším podmínkám, dále pak umožnění propulze těla 

vpřed prostřednictvím aktivního odrazu za účasti dostatečné svalové síly, šlachové 

elasticity a zaujetí příslušné atitudy. Důležitá je také schopnost minimalizovat nárazy 

během dopadu na patu. Díky tomu dochází k redukci a uložení velkého množství 

energie, která může být využita pro další pohyb (Perry, 1992). 
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2.4.1 Krokový cyklus 

Základní jednotkou chůze je krokový cyklus, který začíná kontaktem paty 

s podložkou a končí opětným kontaktem paty stejnostranné dolní končetiny. 

Perry (1992) uvádí, že nelze určit přesný začátek krokového cyklu díky jeho plynulosti. 

Vzhledem k tomu, že počáteční kontakt paty s podložkou je však nejlépe definovatelný, 

byl stanoven začátek krokového cyklu právě tímto způsobem. 

Krokový cyklus charakterizuje to, co vykonává jedna dolní končetina. Stejný 

průběh se opakuje i na druhé dolní končetině, jen v polovině cyklu té první. Krokový 

cyklus se skládá z fáze stojné a fáze švihové. Stojná fáze, která tvoří 60 % krokového 

cyklu, začíná úderem paty a končí odlepením stejnostranného palcem od podložky. Fáze 

švihová představuje zhruba 40 % času krokového cyklu, kdy není noha v kontaktu 

s podložkou. Během této fáze dochází k pohybu vpřed díky přesunu švihové končetiny 

před stojnou . Každá perioda dvojí opory pak tvoří asi 10 % krokového cyklu 

(Kolář, 2009). Poměrové zastoupení jednotlivých fází se mění v závislosti na rychlosti 

chůze. Při pomalejší chůzi se stojná fáze prodlužuje a švihová fáze se zkracuje, naopak 

je tomu u rychlé chůze (Whittle, 2007). 

2.4.1.1 Dělení krokového cyklu 

Existuje celá řada dělení švihové a stojné fáze. Rozdíl těchto dělení je pouze 

v názvech, které jim přidělil autor, ale časově jsou ekvivalentní. Nejčastěji je však 

používána klasifikace podle Perry (1992), která rozděluje stojnou fázi na pět částí a fázi 

švihovou na tři části (Obrázek č. 4): 

Obrázek č. 4 – Krokový cyklus (Perry, 1992) 
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Stojná fáze (Stance Phase) 

1. Initial contact(IC, počáteční kontakt), 

2. loading response (LR, stádium zatěžování, 0 až 10 %), 

3. mid-stance (MS, mezistoj, 10 až 30 %), 

4. terminal stance (TS, koncový stoj, 30 až 50 %), 

5. preswing (PSW, předšvih, 50 až 60 %). 

Švihová fáze (Swing Phase) 

1. initial swing (ISW, počáteční švih. 60 až 70 %), 

2. mid-swing (MSW, mezišvih, 70 až 85 %), 

3. terminal swing (TSW, koncový švih, 85 až 100 %). 

 

Véle (2006) rozlišuje tyto fáze: 

1. švihová fáze - noha není v kontaktu s podložkou 

2. opěrná fáze - noha je v kontaktu s podložkou 

3. fáze dvojí opory - obě nohy jsou zároveň v kontaktu s podložkou 

 

Názvosloví dle Vaughana (1992) dělí krokový cyklus na tyto fáze: 

Stojná fáze 

1. heel strike (úder paty) 

2. footflat (kontakt nohy) 

3. midstance (mezistoj) 

4. heel-off (odvinutí paty) 

5. toe-off (odraz palce) 

Švihová fáze 

1. acceleration (zrychlení) 

2. midswing (mezišvih) 

3. deceleration (zpomalení) 
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2.4.2 Funkce nohy během jednotlivých fází krokového cyklu 

Ve fázi počátečního kontaktu, často nazývané jako úder paty, se pata stává 

středem otáčení pro zajištění pohybu tibie a jednotlivých částí chodidla. V okamžiku 

úderu paty může být kotník v mírné dorzální flexi, subtalární kloub je v mírné supinaci, 

Chopartův kloub je okolo šikmé osy pronován a okolo podélné osy supinován 

(Perry, 1992; Michaud, 1997).  

Ve fázi postupného zatěžování, kdy je hlezenní kloub v dorzální flexi nebo 

v neutrálním postavení, se zahajuje plantární flexe v hlezenním kloubu, která je 

zprostředkována excentrickou kontrakcí m. tibialis anterior. Reakční síla podložky se 

v průběhu fáze rychle zvyšuje. V této fázi se nachází tzv. mechanismus zhoupnutí paty 

(heel rocker), který má dvě základní funkce: absorpce nárazů a zachování pohybu 

vpřed. Spolu s plantární flexí dochází též k pronaci zánoží a vnitřní rotaci tibie. 

Plantární flexe plynule pokračuje do první poloviny fáze postupného zatěžování, kde 

dosahuje 5°. Při kontaktu s podložkou postupně přechází do dorsální flexe. Neutrální 

pozice nastává ve 20 % krokového cyklu (Gage, 1993; Whittle, 2007; 

Perry et Burnfield, 2010). 

Následuje fáze střední opory, kdy se z nohy stává pevná páka, která umožňuje 

přenesení zatížení a následné provedení odrazu. Jedná se o první část jednooporové 

fáze, kdy je celé chodidlo v kontaktu s podložkou. Aktivita m. tibialis anterior je 

postupně nahrazena excentrickou kontrakcí m. triceps surae, který zpomaluje dorzální 

flexi v hlezenním kloubu. Tibie je stabilizovaná a kotník se stává středem otáčení. 

Pohyb je tedy uskutečňován ventrálním posunem proximální části bérce k fixované 

končetině (Gage, 1993; Whittle, 2007; Vařeka et Vařeková, 2009). 

Fáze koncového stoje je charakterizována přesunutím těžiště těla směrem 

dopředu. V okamžiku odlepení paty od podložky je dosaženo maximální dorzální flexe 

v hlezenním kloubu, poté zahajuje m. triceps surae plantární flexi. Dále dochází k zevní 

rotaci tibie a supinaci přednoží. Vektor reakční síly se přesouvá směrem k hlavičkám 

metatarsů, které tak vytváří vysoké nároky na plantární flexory (Whittle, 2007). 

Předšvih je poslední část stojné fáze, která začíná počáteční fází kontralaterální 

dolní končetiny a končí zvednutím palce od podložky. Přenesení hmotnosti na 

kontralaterální stojnou končetinu umožní rotaci chodidla kolem palce a dosažení 

15° plantární flexe. Plantární flexe dosahuje svého maxima 30° ke konci stojné fáze. 
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Odlepením palce od podložky zahajuje finální dorzální flexi (Gage, 1993; 

Whittle, 2007; Perry et Burnfield, 2010). 

Počáteční švih začíná okamžikem, kdy dojde k odlepení nohy od podložky. 

Zahrnuje první třetinu švihové fáze. Dochází zde k dorzální flexi v hlezenním kloubu 

díky aktivitě m. tibialis anterior a dlouhých extenzorů prstů. Druhá dolní končetina se 

v tuto dobu nachází ve fázi mezistoje (Perry, 1992) 

Ve fázi mezišvihu se švihová dolní končetina dostává před stojnou. Tato fáze je 

pokračováním přesunu dolní končetiny vpřed, kdy je chodidlo nad zemí a zároveň 

dochází k míjení kontralaterální stojné dolní končetiny. Je zde rozhodující flexe 

v kyčelním kloubu a neutrální postavení kotníku. Tibie se během této fáze dostává do 

vertikálního postavení (Perry, 1992; Whittle, 2007). 

Koncový švih začíná vertikální polohou tibie a končí, když se chodidlo dotkne 

položky. Dochází k nárůstu aktivity dorzálních flexorů, které zabraňují poklesu špičky a 

udržují patu ve správném postavení pro kontakt paty s podložkou (Perry, 1992; 

Gage, 1993). 

Podle Perry (1992) je celkový rozsah pohybu v hlezenním kloubu v sagitální 

rovině v průběhu krokového cyklu v průměru mezi 20° až 40°. Pohyby v hlezenním 

kloubu mohou být popisovány také z hlediska inverze (kombinace addukce, supinace a 

plantární flexe) a everze (kombinace abdukce, pronace a dorzální flexe), kde supinace a 

pronace jsou definovány jako jednoduché pohyby ve frontální rovině kolem dlouhé osy 

nohy. Tyto pohyby probíhají při stojné i švihové fázi v subtarsálním kloubu. Po 

kontaktu paty s podložkou a ve stádiu zatěžování krokového cyklu je přítomná everze, 

na začátku mezistoje dosahuje everze přibližně 4° až 6°. Inverze nastává postupně při 

koncovém stoji a dosahuje největší hodnoty na začátku předšvihové fáze, přibližně 

v 52 % krokového cyklu. Při švihové fázi, po odvinutí palce od oporné báze, se 

chodidlo dostává do everze a přesouvá se do dorzální flexe. V průběhu švihové fáze 

krokového cyklu se dorzální flexe snižuje až na úroveň neutrálního postavení a 

v posledních 20 % krokového cyklu se chodidlo opět přesouvá do inverze 

(Kapandji, 1987; Perry et Burnfield, 2010). 
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2.4.3 Charakteristiky chůze 

 Mezi hlavní charakteristiky chůze patří podle Whittle (2007) především doba 

krokového cyklu, rytmus, délka dvojkroku a rychlost. Tyto parametry jsou z hlediska 

klinického vyšetření nejjednodušší formou hodnocení chůze. Změna parametrů chůze 

může nastat s jakýmkoliv handicapem. Vliv na ně má též například věk či pohlaví. 

Délka kroku (step length) je vzdálenost mezi počátečním kontaktem jedné 

končetiny a počátečním kontaktem druhé končetiny. Dvojkrok (stride length) je pak 

dvojnásobek délky kroku, tedy součet délky kroku pravé a levé dolní končetiny. Délka 

dvojkroku závisí na mnoha faktorech, kterým jsou například věk, délka dolních 

končetin nebo rychlost chůze. Rostoucí věk, krátká délka končetin nebo vyšší rychlost 

délku kroku zkracují (Kirtley, 2006; Whittle, 2007). 

Šířka kroku (step width) neboli kroková báze (base of gait) je vzdálenost mezi 

dvěma chodidly a měří se od středu paty. Tato vzdálenost je zcela individuální a je též 

závislá na rychlosti chůze. S pomalou chůzí se vzdálenost většinou zvětšuje, naopak 

s rychlejší chůzí dochází k zmenšení této vzdálenosti. Průměrná vzdálenost je však asi 

7 cm (Whittle, 2007). 

Rychlost chůze definuje Whittle (2007) jako vzdálenost, kterou urazí tělo za 

určitý čas. Lze ji vyjádřit jako podíl vzdálenosti (dráhy) a času. Průměrnou rychlost lze 

též vypočítat z frekvence a délky dvojkroku. 

Kadence (rytmus) pak určuje počet kroků za určitý časový úsek. Obvykle 

užívanou jednotkou je počet kroků za jednu minutu. Délka dolní končetiny výrazně 

ovlivňuje tento parametr. Platí tedy obecně, že čím je končetina delší, tím je rytmus 

pomalejší. To odpovídá faktu, že ženy, které mají průměrně kratší dolní končetiny než 

muži, mají tendenci k větší kadenci. U malých dětí je kadence až 180 kroků/minutu, což 

se ale s přibývajícím věkem zpomaluje (Kirtley, 2006; Whittle, 2007). 

2.4.4 Zatížení nohy při chůzi 

Chůze je charakterizována tím, že na rozdíl od běhu je vždy tělo v kontaktu 

s podložkou. V určité fázi krokového cyklu je hmotnost těla přenášena i oběma 

chodidly. Se zvyšující se rychlostí dochází ke zkracování této fáze, kdy jsou obě 

chodidla v kontaktu s podložkou, a naopak. Při prvotním zatížení chodidla, které je 

zahájeno kontaktem zadní zevní části paty, je během chůze vyvoláno největší tlakové 
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zatížení, které nastane během 0,05 s. Postupně dochází k posunu působiště maximální 

tělesné hmotnosti do oblasti střední paty, kde se tlakové zatížení snižuje na třetinu. 

Během dopadu na patu by nemělo dojít k silnému nárazu paty. Dopad by měl být 

měkký, pozvolný a plynule přecházející v další fázi krokového cyklu (Perry, 1992; 

Dungl, 2005). 

V průběhu krokového cyklu se dále linie maximálního zatížení stojné nohy 

posouvá do oblasti středonoží, laterálně od podélné osy nohy. Zatížení laterální části 

středonoží představuje asi 10 % celkové hmotnosti těla. Zatížení dále postupuje mezi 

prvním a druhým metatarzem k prvnímu metatarzophalangeálnímu skloubení. Oblast 

maximálního zatížení postupuje téměř konstantní rychlostí směrem dopředu, v oblasti 

hlaviček metatarzů se rychlost postupně snižuje. Přední část nohy je tedy zatížena delší 

časový úsek než zadní část, a to zhruba v poměru 1:3. Zatížení v oblasti hlaviček 

metatarzů je různé. Obecně platí, že největší zatížení je v oblasti hlaviček prvního až 

třetího metatarzu, nejmenší zatížení je pak nejčastěji pod hlavičkou metatarzu pátého. 

Stejné je to se zatížením prstů. Největší zatížení zde představuje palec. (Perry, 1992; 

Dungl, 2005). 

2.4.5 Centre of pressure (COP) 

COP je místo, ve kterém působí vektor reakční síly podložky. Jeho polohu lze 

vypočítat jako vážený průměr všech tlakových sil, kterými působí tělo na podložku 

v místě vzájemného kontaktu. COP je nezávislé na těžišti těla. Při stoji na jedné noze je 

COP lokalizováno uvnitř opěrné plochy. Při kontaktu obou nohou s podložkou by 

výsledné COP leželo mezi opěrnými plochami, proto určujeme COP pro každou nohu 

zvlášť. Přesná poloha výsledného COP závisí na rozložení tělesné hmotnosti mezi obě 

dolní končetiny (Winter, 1995). 

COP můžeme určit například pomocí stabilometrických plošin. Na polohu COP 

má vliv jednak poloha těžiště, ale i aktivita svalstva v oblasti nohy a bérce. Například 

aktivita flexorů se projeví v přesunu COP vpřed a aktivita extenzorů přesunem COP 

vzad. Stejným mechanismem funguje změna lokalizace COP při aktivitě svalů 

způsobujících everzi, inverzi a další pohyby. Přenos zatížení chodidla závisí také 

například na rychlosti chůze, typu nohy nebo individuální chůzi jedince (Winter, 1995; 

Gefen et al., 2002). 



26 

 

Během chůze dochází k posunu COP z laterálního okraje paty při iniciálním 

kontaktu na os cuboideum, druhý metatarz a v předšvihové fázi se dostává až k palci, 

jak můžeme vidět na Obrázku č. 5 (Kirtley, 2006). Dochází i k malému posunu 

v medio-laterálním směru (De Cock et al., 2008).  

Obrázek č. 5 – Průběh COP během stojné fáze krokového cyklu (Kirtley, 2006) 

 

2.5 Biomechanické metody analýzy chůze 

Pravděpodobně nejčastěji analyzovanou pohybovou činností je chůze. 

Biomechanické metody, které jsou využívány pro analýzu vybraných parametrů chůze, 

můžeme obecně rozdělit na dvě základní skupiny – metody dynamické a metody 

kinematické. Pokud je měřeným parametrem síla, označujeme tyto metody jako 

dynamické, sledujeme-li pohyb bez ohledu na jeho příčiny (síly), jedná se o metody 

kinematické (Janura et Zahálka, 2004). 

Kinematická analýza je metoda, 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 poté 

počítačově zpracovaný trojrozměrný model provedeného pohybu, který zahrnuje též 
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informace o poloze, rychlosti, zrychlení a silách působících v daném čase na dané části 

těla (Janura et Zahálka, 2004). 

V současnosti představují optoelektronická zařízení moderní nástroj, který 

umožňuje komplexní hodnocení pohybu jednotlivých segmentů lidského těla během 

pohybových činností jako je například chůze či běh v rámci jednoho měření. Jedním 

z předních výrobců těchto zařízení je švédská společnost Qualisys, jejíž přístroj byl 

použit i v rámci výzkumné části této práce. Velikou přesností a rychlejším zpracováním 

výsledků převyšují tyto přístroje dříve používaná kinematografická a videografická 

zařízení. Zásadní výhodou optoelektronických systémů je vysoce přesné automatické 

hodnocení polohy kontrastních značek v prostoru. Jejich nevýhodou je nemožnost 

použití mimo laboratorní podmínky pro velké množství rušivých vlivů 

(Svoboda et Janura, 2010; Soumar, 2011). 

Pro měření tlaku nohy na podložku se používá metoda dynamické plantografie. 

K měření plantárního tlaku se používá více typů přístrojů, které se liší v rozmístění čidel 

a velikosti měřicí plochy, na základě principu senzorů a jejich hustoty rozložení, dále 

podle snímkovací frekvence a jiných technických parametrů. Nejčastěji dochází 

k použití těchto přístrojů při stoji nebo různě modifikované chůzi či běhu 

(Janura et Zahálka, 2004; Vařeka et Vařeková, 2009). 

Systém Pedar-X od německé společnosti Novel, který byl také využit ve 

výzkumné části této práce, využívá speciální vložky do bot měřící tlak mezi chodidlem 

a botou. Proto mohou být používány k hodnocení interakcí mezi povrchem nohy a 

povrchem boty u různých konstrukcí a modifikací obuvi. Největší výhodou tohoto 

systému je, že při jednom měření může být naměřeno více kroků. Další výhodou je 

možnost využití i mimo laboratorní prostředí (Pedar X, © 2005-2014). 

 

2.6 Geometrie přednoží a možnosti její analýzy 

Největší procento zatížení při chůzi nese přednoží, především první a druhý 

metatarz. Noha se v průběhu stojné fáze oplošťuje a prodlužuje. V oblasti přednoží 

dochází také k oploštění příčné klenby a rozšíření do obou stran, kdy oblast druhého 

metatarzu je bodem, ze kterého se noha oplošťuje mediálně a laterálně 

(Kapandji, 1987). Pohyb mezi prvním metatarzem a mediální os cuneiforme je menší 
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než pohyb mezi pátým metatarzem a os cuboideum (Lundgren et al., 2008). I další 

studie (Wolf et al., 2008) přispívá k tomuto názoru, že pohyby prvního a pátého 

metatarzu jsou rozdílné. Značně větší hodnota rotace byla zjištěna u pátého metatarzu 

(10°) v porovnání s metatarzem prvním (5°). 

Hodnocení geometrie přednoží z hlediska flexibility příčné klenby, je možné 

provést i pomocí měření plantárních tlaků, kdy je potřeba se zaměřit především na 

oblast hlavičky 2. a 3. metatarzu (Cavanagh et al., 1997). Kudo et al. (2014) však 

neshledává tento typ hodnocení jako dostačující. Jinou možností pro analýzu přednoží 

je RTG, díky kterému se může hodnotit jak vzdálenost hlaviček metatarzů, tak i výška 

příčné klenby. 

Jelen et Tětková (2009) se také zabývali dopadem zatížení na nohu a nožní 

klenbu pomocí snímků z MRI. Vytvořili 3D model povrchu nohy a kostního aparátu 

(Obrázek č. 6). Hlavní výhodou MRI je dle Jelena a Tětkové její neinvazivnost, 

nebolestivost a možnost vyšetření sledované oblasti jako celku, dále je to vysoká 

schopnost rozlišení mezi jednotlivými anatomickými komponentami a možnost přesné 

detekce polohy určitých útvarů tkáňových struktur. V rámci přehlednosti modelu se ve 

svém výzkumu zaměřili především na vzájemné prostorové uspořádání jednotlivých 

metatarzů a calcaneu V jednotlivých řezech bylo provedeno měření vzdáleností pod 

hlavičkami všech metatarzů, přesněji snížení vzdáleností mezi povrchem chodidla a 

hlavičkami metatarzálních kostí u nohy zatížené vůči noze nezatížené.  

Obrázek č. 6 – 3D model nezatížené (slaběji) a zatížené nohy 
(Jelen et Tětková, 2009) 

K největšímu snížení měkkých tkání mezi povrchem chodidla a kostěnými 

strukturami v zatížení došlo pod os calcaneus (-49%), pod hlavičkou 4. metatarzu 
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(-40%), pod hlavičkou 5. metatarzu (-38%), pod hlavičkou 3. metatarzu (-37%), pod 

hlavičkou 2. metatarzu (-31%) a nejméně pod hlavičkou metatarzu 1. (-16%). 

Vzdálenost mezi hlavičkou 1. a 5. metatarzem se prodloužila o 4,5 mm (10%), 

vzdálenosti mezi hlavičkou 1. metatarzu a calcaneem o 4,5 mm (4%) a mezi hlavičkou 

5. metatarzu a calcaneem o 4,6 mm (4%). 

Autoři Kudo et al. (2014) provedli výzkum hodnotící flexibilitu přednoží pomocí 

3D kinematické analýzy u 19 mužů a 10 žen. Zaměřili se na velikost příčné klenby, 

kterou vypočítali jako hodnotu vzdáleností mezi 1. a 5. metatarzem (%), dále na výšku 

příčné klenby (%) a na úhel mezi 1. a 5. metatarzem v závislosti na 2 pozicích. 

Porovnávalo se přednoží jednak ve stoji, při kterém by měla většina váhy spadat 

do oblasti paty a ve výpadu, kde by mělo být maximální zatížení právě v oblasti 

přednoží. Vzájemná korelace mezi vzdáleností hlaviček prvního a pátého metatarzu a 

výškou příčné klenby však nebyla nalezena. Byla ale prokázána vzájemná korelace mezi 

rozdílem vzdálenosti mezi metatarzy při stoji a výpadu s rozdílem výšky příčné klenby.  

 

2.7 Vliv obuvi na pohybový aparát 

Dle výzkumů z roku 1993, nosí 88 % lidí obuv, která neodpovídá velikosti jejich 

nohy (v průměru je menší o 12 mm), 80 % lidí má bolesti nohou nebo deformity 

v oblasti nohy a 76 % má jednu či více deformit v oblasti přednoží 

(Thompson et Coughlin, 1994).  

Obuv dnes patří v  k nezbytné součásti každodenního života, a proto je čím dál 

častěji kladen důraz na její kvalitu a pohodlnost. Na druhou stranu tvoří stále 

neopomenutelnou součást designového průmyslu, kde móda většinou vítězí nad 

komfortem a kvalitou. Dle Rossi (2001) je nemožné dosáhnout přirozené a fyziologické 

chůze téměř u 98 % obuvi.  

Vzhledem k tomu, že velké množství deformit a vad v oblasti nohy je způsobeno 

nesprávnou obuví, měla by být jejímu výběru věnována dostatečná pozornost. Obuv 

může zajistit částečnou eliminaci vrozených nebo získaných vad nohou. Na druhou 

stranu se ale často podílí i na jejich vzniku.  
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2.7.1 Získané deformity nohy 

Noha je za normálních okolností dobře přizpůsobena běžné zátěži, která je na ni 

kladena při chůzi po přirozeném terénu. Vlivem řady vnitřních i zevních faktorů se 

v průběhu života mění její odolnost k zatížení a v souvislosti s nošením obuvi se 

vyvíjejí typické deformity (Dungl, 2005). Mezi nejčastější získané deformity způsobené 

vlivem nevhodné obuvi patří například: 

Pes planus (plochá noha dospělých) vzniká až po ukončení kostního růstu. 

Vyskytuje se poměrně často. Ohrožené jsou převážně ženy mezi 40 až 60 lety života. 

Může se vyvinout v každém věku při nepoměru mezi zatížením a schopností nohy 

adaptovat se. Rizikovou skupinou jsou i osoby, které mají zaměstnání s dlouhodobým 

statickým zatížením v nevyhovující obuvi. Dále může přispívat například nadváha, 

zvýšená zátěž, osteoporóza a hormonální změny během gravidity nebo klimakteria. 

Nezanedbatelný vliv na klenutí má povrch, po kterém se pohybujeme (Dungl, 2005; 

Maršáková et Jelen, 2007; Gallo et al., 2011). Léčba spočívá převážně v konzervativním 

postupu. Důležité je především nosit vhodnou obuv se správným vedením paty a 

nízkým podpatkem do výšky max. 4 cm. Je vhodné se zaměřit také na správné tvarování 

stélky (Dungl, 2005). 

Pes transversoplanus (příčně plochá noha) je deformita, ke které dochází 

poklesem hlaviček metatarzů, pod nimiž se objevují bolestivé otlaky. Dochází 

k narušení fyziologického způsobu přenosu sil hlavičkami metatarzů. Může se 

vyskytovat buď jako samostatné postižení, nebo se vyskytuje společně s poklesem 

podélné klenby. Progresí deformity dochází ke zvýšené kontrakci flexorů prstců a 

dochází k dorzální subluxaci v MTP kloubech s kladívkovitým obrazem prstců. Prstce 

jsou postupně vyřazeny z funkce pomocného přenosu zátěže (Hromádková et al., 2002; 

Gallo et al., 2011).  

Deformitou prstů způsobenou vlivem obuvi, které se často vyskytují společně 

s příčně plochou nohou, mohou být tedy kladívkovité prsty. Jsou charakteristické tím, že 

proximální IP kloubu je v 90° flexi a distálním IP kloub může být v mírné flexi nebo 

i v hyperextenčním postavení. Hlavičky metatarzů jsou přetíženy a dochází tak k tvorbě 

bolestivých plantárních otlaků. Obraz kladívkovitých prstců vzniká nošením úzkých, 

špičatých bot. Nepůsobí pouze estetické problémy, ale i poruchy v biomechanice těla 

například vlivem zmenšení opěrné plochy  
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Patní ostruha, která může vznikat také vlivem nevhodně zvolené obuvi, vzniká 

z kostního výrůstku z mediální strany na hrbolu patní kosti, na který se upínají m. flexor 

digitorum brevis, m.quadratus plantae a m. abductor hallucis. Osteofyt na patní kosti 

vzniká tahem těchto svalů (Dungl, 2005).  

Hallux valgus je charakterizován valgózním postavením palce, varozitou 

1. metatarzu a mediální prominencí jeho hlavice. Celý palec je rotován mediálně. Jedná 

se o komplexní deformitu, jen zřídka jde o samostatné postižení palce nohy, téměř vždy 

jej doprovází i deformity dalších prstců a propad příčné klenby. Postiženy jsou převážně 

ženy vlivem nošení příliš úzké obuvi. Bylo zjištěno, že ženy mají tuto deformitu 

přednoží až 9krát častěji než muži. Jsou známy i vrozené predispozice postižení, k nim 

se řadí převažující vliv adduktoru palce nad abduktorem, zvýšená chabost vazů a svalů 

nebo snížení stability palce v důsledku konvexity hlavičky 1. MTP kloubu (Véle, 1997; 

Frey et al., 2000; Dungl, 2005). 

Metatarzalgie jsou bolestivé afekce přední části nohy distálně od Lisfrankova 

kloubu, které mají různé příčiny. Jejich vznik většinou souvisí s přetížením některé části 

přednoží, kdy nejčastěji dochází k přetížení v oblasti 2. a 3. metatarzu. Důležitou 

složkou prevence je rovnoměrné zatěžování všech hlaviček metatarzů, které je dané 

správným postavením příčné klenby. Mortonova neuralgie bývá také řazena mezi 

metatarzalgie. Jedná se o bolest lokalizovanou zpravidla v oblasti 3. a 4. metatarzálního 

kloubu, vyvolanou útlakem digitální větve n. plantaris medialis. Často se rozvíjí 

následkem nošení úzké obuvi (Dungl, 2005). 

2.7.2 Zásady vhodně zvolené obuvi 

Nejdůležitějším úkolem obuvi je ochránit nohu před nepříznivými vlivy vnějšího 

prostředí a podporovat její základní fyziologické funkce. Neméně důležitou funkcí 

obuvi je i estetické uspokojení člověka. Aby bylo vytvořeno pro nohu v obuvi prostředí, 

které ji co nejméně poškozuje a omezuje, je nutno respektovat určité konstrukční a 

zdravotnicko-hygienické zásady: 

Dostatečný prostor v obuvi, který by měl co nejvíce odpovídat přirozenému 

tvaru nohou je nutným předpokladem pro kvalitní obuv. Důraz by měl být kladen 

především na prstovou část, kde by měl být zajištěn dostatečný prostor pro všechny 

prsty. S tím souvisí i módní špičatá obuv způsobující deformity prstů, jako je hallux 

valgus,vybočený malíček nebo kladívkovité prsty. Obuv, která je přes špici úzká, 
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Goonetilleke et al., 2000). 

oblasti laterálního a mediálního přednoží 

řední části obuvi a jeho 

kulatou špičkou byla 

 oblasti mediálního 

ástí obuvi byla charakterizována 

ě ale byly vyšší hodnoty 

kou kulatou, která více odpovídala 

řka obuvi, ale i tvar 

ru vhodné a pohodlné obuvi, která 

sobuje deformity přednoží. 
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Obuv musí mít také správnou délku. Doporučuje se minimálně 1 cm volného 

prostoru v přední části obuvi (tzv. nadměrek), který umožňuje fyziologický pohyb prstů 

při prodloužení nohy při chůzi. Dále je důležitá dokonalá pružnost a poddajnost obuvi a 

to především v její prstové části. Tuhá a nepoddajná obuv není schopna se přizpůsobit 

chodidlu, zvyšuje únavu a narušuje pohodlí chůze. Flexibilitu ovlivňuje druh použitého 

svrchního materiálu a střihové řešení a zejména druh, tloušťka a tuhost podešve.  

Noha v obuvi musí být také dokonale fixovaná. Nesmí docházet k nežádoucím 

bočním pohybům patní části nohy. Proto každá plná obuv musí mít dostatečně tuhý, 

vysoký a dlouhý opatek (tj. vnitřní dílec v patní části svršku obuvi). Tvar opatku musí 

odpovídat anatomickému tvaru paty tak, aby příliš netlačil na patu nebo naopak aby 

neklouzal z paty při chůzi. Postavení paty v obuvi by mělo být kolmé k podložce nebo 

jen mírně vybočené (varózní) tak, aby zajišťovalo rovnoměrné napětí svalů nohy a 

správné uspořádání klenby nožní. 

Vhodný střih a materiál obuvi je dalším předpokladem pro kvalitní obuv. 

Svrchní část obuvi by měla být anatomicky správně modelovaná tak, aby zajišťovala 

dobrou fixaci nohy v obuvi. Z pohledu komfortnosti a příznivého mikroklima v obuvi 

by se měla upřednostňovat obuv, která je vyrobena z přírodních materiálů. 

Nejdůležitější jejich vlastností je, že se přizpůsobí anatomickému tvaru nohy. Je 

dokázáno, že syntetické materiály jsou neprodyšné, během nošení si stále zachovávají 

své původní rozměry a nepřizpůsobí se tvaru nohy. Opomíjenou vlastností obuvi je i její 

hmotnost (Šťastná, 2006). 

Nohy jsou  ohrožovány neustálými dopady na tvrdý a nepoddajný terén. Dle 

Šťastné (2006) může být prevencí kvalitní podešev s dobrými tlumícími vlastnostmi, 

pružné vkládací vložky, podpatěnky a anatomicky tvarované stélky z pružných 

materiálů, které dokonale rozdělují zatížení na celou plochu nohy a tlumí nárazy při 

chůzi. Názory odborníků na tlumicí schopnost podrážky ale nejsou zcela jednotné. Příliš 

tvrdá obuv naopak neumožňuje noze adekvátně se přizpůsobit terénu. Proto, aby mohla 

noha rozpoznat svou polohu a stav terénu, potřebuje vnímat určitou sílu nárazu při 

dopadu chodidla na podložku. Pokud podrážka tyto nárazy tlumí příliš, je noha kladena 

na podložku s větší intenzitou nárazu tak, aby ho chodidlo bylo schopno vnímat. Příliš 

dokonalé tlumení nárazů tedy pak může zapříčinit to, že je chodidlo paradoxně mnohem 

více namáháno. Noha ochuzená o stimuly může být náchylná nejenom k patologickému 

klinickému obrazu, ale také k různým zraněním. Uvádí se tedy, že v budoucnosti by 
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ideální obuv byla taková, která umožňuje dobře vnímat podklad a vede k pružné a lehké 

chůzi (Vařeka et Vařeková, 2005; Larsen, 2009). 

A v neposlední řadě je to úměrná výška podpatku, u které se můžeme řídit 

i věkem a účelovostí obuvi. Doporučovaná výška podpatku u pánské obuvi by neměla 

přesáhnout hodnotu 25 mm. Dámská obuv pro celodenní nošení by neměla mít 

podpatky vyšší než 30 až 40 mm. Podpatky u dětské obuvi musí být co nejnižší a 

zároveň s velkou nášlapnou plochou pro udržení stability dítěte. Obuv s vysokými 

štíhlými podpatky pro děti a dospívající mládež se nedoporučuje (Šťastná, 2006). 

2.7.3 Problematika obuvi na vysokém podpatku 

Vysoké podpatky stále patří k nejoblíbenějším typům dámské obuvi. Je 

dokázáno, že až 80 % žen, které nosí obuv na vysokém podpatku, trpí bolestmi nohou 

(Foster et al., 2012). I přesto průzkumy poukazují na to, že obuv na vysokém podpatku 

nosí pravidelně 37 % až 69 % žen, což představuje velkou skupinu populace 

(Esenyel et al., 2003). 

Je dokázáno, že vlivem nošení obuvi na vysokém podpatku nedochází pouze 

ke změnám v oblasti nohy. Nepříznivě působí i na dolní končetiny, páteř a celý 

pohybový aparát. Vysoké podpatky narušují fyziologickou funkci a postavení 

hlezenního kloubu vlivem zvýšené plantární flexe, která v hlezenním kloubu při nošení 

této obuvi nastává. S vysokými podpatky souvisí též většinou zúžená přední část obuvi, 

neohebná a špatně se tvarující obuv a nefyziologické zakřivení celé vnitřní plochy 

obuvi. Vlivem tohoto nepříznivého a nepřirozeného postavení dochází ke změnám 

stability, chůze ale i celkového komfortu. 

2.7.3.1 Hlezenní kloub a noha 

Kinematika hlezenního kloubu a nohy je vlivem vysokých podpatků také 

výrazně změněna. Se zvyšujícím se podpatkem obuvi dochází ke zvětšení plantární 

flexe a naopak velikost dorzální flexe se postupně snižuje, kdy při výšce podpatku 

7,62 cm je dorzální flexe v hlezenním kloubu téměř nulová (Ebbeling et al., 1994). 

Vlivem podpatku a s ním spojené plantární flexe v hlezenním kloubu dochází postupně 

ke snížení rozsahu pohybu v hlezenním kloubu v porovnání s chůzí naboso 

(Hwang et al., 2006). To může být způsobeno podle Csapo et al. (2010) jednak 

zkrácením m. gastrocnemius a zároveň zkrácením a tuhostí Achillovy šlachy, především 
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při dlouhodobém nošení vysokých podpatků. Cowley et al. (2009) došli k tomu, že toto 

snížení rozsahu pohybu v subtalárním kloubu může být způsobeno vlivem peroneálních 

svalů, které musí pracovat v izometrické kontrakci pro udržení plantární flexe.  

Se zvyšujícím se podpatkem se zvyšuje supinace (inverze a addukce) 

v hlezenním kloubu především ve fázi počátečního kontaktu a naopak pronace (everze) 

v hlezenním kloubu se výrazně snižuje v průběhu stojné fáze krokového cyklu 

(Stefanyshyn et al., 2000; Mika et al., 2011). Avšak snížení pronace v hlezenním kloubu 

není dle některých studií lineární. Maximální pronace se ve studii od Ebbeling et al. 

(1994) zvyšovala při chůzi na podpatku z 3,81 cm na 5,08 cm, při chůzi na 7,62 cm 

vysokém podpatku došlo ale naopak k jejímu snížení.  

Studie poukazují také na kinematiku a geometrii přednoží, která se mění vlivem 

podpatku. Dle Okita et al. (2009) nelze při hodnocení kinematiky přednoží brát tuto 

oblast jako jeden celek. Existuje totiž významný rozdíl mezi pohybem 1. metatarzu a 

celého segmentu přednoží a relativního pohybu mezi 1. a 5. metatarzem. Z této studie 

také vyplývá, že rozsahy pohybů a směr pohybu 1. a 5. metatarzu jsou rozdílné. Se 

zvyšujícím se podpatkem došlo ke snížení rozsahu pohybu 5. metatarzu ve frontální a 

transversální rovině. Se zvyšujícím se podpatkem a tedy i zátěží dochází k inverzi 

5. metatarzu, zatímco 1. metatarz je více v everzním postavení. Toto zjištění tedy 

doporučuje při hodnocení kinematiky nohy zařadit 1. a 5. metatarz jako samostatnou 

část, hlavně pro pohyb ve frontální a transversální rovině.  I další studie (Wolf et al., 

2008) přispívá k tomuto názoru, že pohyby prvního a pátého metatarzu jsou rozdílné. 

Značně větší hodnota rotace byla zjištěna u pátého metatarzu (10°) v porovnání 

s metatarzem prvním (5°). Domnívají se, že ke zploštění a tedy i zvýšení kontaktní 

plochy v oblasti přednoží vlivem obuvi na podpatku dochází především v oblasti kloubu 

mezi os cuboideum a 5. metatarzem. 

Vysoké podpatky představují výrazné riziko z hlediska nebezpečí úrazů, a to 

zejména u distorze hlezenního kloubu. Některé studie upozorňují, že 80 až 90 % 

laterálních distorzí v hlezenním kloubu vznikají při plantární flexi, inverzi a vnitřní 

rotaci v hlezenním kloubu (Foster et al., 2012). Foster et al. (2012) ve své studii 

poukazují též na to, že se zvyšujícím se podpatkem se zvětšuje nejen plantární flexe, ale 

i inverze, která se v této studii při 9,5 cm vysokém podpatku dostává téměř k maximální 

fyziologické hodnotě. Bylo také dokázáno, že chůze na vysokém podpatku je 

energeticky náročnější a způsobuje zvýšenou svalovou únavu, která se může velkou 
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měrou podílet na snížené schopnosti stability hlezenního kloubu a s tím související 

zvýšená pravděpodobnost vznik úrazu v této oblasti či dokonce nebezpečí pádu 

(Gefen et al., 2002). 

Existuje několik studií, které poukazují na vlivy podpatků na změnu distribuce 

plantárních tlaků, kdy se zvyšujícím se podpatkem dochází k posunu maximálního tlaku 

z oblasti paty a středonoží do oblasti přednoží. Toto nerovnoměrné zatížení, kdy většina 

váhy našeho těla spadá do oblasti přednoží, kde dochází také k oploštění příčné klenby, 

se může výraznou měrou podílet na vzniku deformit. Jednou z nejčastějších deformit je 

hallux valgus, který mohou dle Menz et al. (2005) způsobovat dva typy obuvi. Jednak je 

to obuv na vysokém podpatku, která je často přítomna u obuvi s vysokým podpatkem a 

způsobuje zatížení v oblasti palce. Dále je to zúžení přední části obuvi, které mění 

geometrii přednoží a způsobuje valgotizaci palce. 

Wang et al. (2005) se ve svém výzkumu, do kterého bylo zařazeno 12 žen, 

zaměřili na distribuci plantárních tlaků a na časové charakteristiky při chůzi naboso, na 

4,5 cm vysokém podpatku a na 9 cm vysokém podpatku. Pro výzkum byly využity 

tlakoměrné stélky Pedar-X. Bylo získáno 30 kroků pro pravou i levou dolní končetinu. 

Následná analýza probíhala v 9 předem definovaných oblastech chodidla. Zjistili, že se 

výrazně zvyšuje maximální tlak v oblasti palce a hlaviček 1. až 3. metatarzu a naopak 

maximální tlak v oblasti paty a středonoží se zvyšujícím se podpatkem klesá. Měřili též 

kontaktní plochu mezi nohou a podložkou, kdy se zvyšujícím se podpatkem se 

kontaktní plocha snižovala. Kontaktní plocha při chůzi naboso byla v této studii menší 

než při chůzi v obuvi bez podpatku. Doba kontaktu také vykazovala významné rozdíly, 

při chůzi v obuvi bez podpatku nebo v obuvi na podpatku došlo k prodloužení stojné 

fáze a tím i prodloužení doby kontaktu. 

Speksnijder et al. (2004) provedli experiment, do kterého zařadili 10 zdravých 

žen. Samotný výzkum probíhal ve vlastní obuvi každého probanda. Jednalo se o obuv 

na nízkém (1.95±1.06 cm) a vysokém (5.91±1.03 cm) podpatku. Měření probíhalo 

prostřednictvím Pedar-X systému. Pro výzkum bylo použito 25 kroků na nízkém a 

25 kroků na vysokém podpatku. Pro konečnou analýzu bylo poté chodidlo rozděleno do 

7 oblastí: pata, středonoží, laterální přednoží, centrální přednoží, mediální přednoží, 

palec a 2. až 5. prst. V každé z těchto oblastí byly pak posuzovány následující 

parametry: kontaktní plocha, doba kontaktu, maximální síla, maximální tlak (PP), 

časový integrál sily a tlaku (PTI). Ve  výzkumu byly použity hodnoty z levé dolní 
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končetiny. Při porovnání chůze na nízkém a vysokém podpatku bylo nalezeno několik 

rozdílů. Plocha kontaktu byla se signifikantním rozdílem (-54%) snížena při chůzi na 

vysokém podpatku, v oblasti středonoží (12%) a laterálního přednoží (11%) došlo 

ke zvýšení doby kontaktu při chůzi na vysokém podpatku, maximální tlak se zvýšilo 

v oblasti centrálního přednoží (30%), mediálního přednoží (34%) a v oblasti palce 

(23%), časový integrál tlaku se snížil v oblasti středonoží (40%) a naopak zvýšil 

v oblasti paty (12%), centrálního přednoží (48%), mediálního přednoží (47%) a 

v oblasti palce (20%). Největším rozdílem této studie je nalezení korelace > 0,70 mezi 

zvyšujícím se podpatkem a PP a PTI v oblasti mediálního přednoží a PP v oblasti 

centrálního přednoží (Obrázek č. 8). 

Obrázek č. 8 – Korelace mezi výškou podpatku a hodnotami časového integrálu 
tlaku a maximálního tlaku (Speksnijder et al., 2004) 

Jiné výzkumy (Yung-Hui et Wei-Hsien, 2005) sledovaly efektivnost několika 

typů vložek do bot (viz Obrázek č. 9 – patní polštářek neboli heel cap, vložky v oblasti 

klenby nožní neboli arch support, tzv. srdíčka neboli metatarsal pad a klasická vložka 

pokrývající celý prostor obuvi neboli total contact insert) při chůzi na vysokém 

podpatku. Výzkumu se zúčastnilo 10 žen a byly využity 3 typy obuvi: na rovném 

podpatku (1 cm), na nízkém podpatku (5,1 cm) a na vysokém podpatku (7,6 cm).  Pro 

získání dat byl použit Pedar-X systém k hodnocení plantárních tlaků. Hodnotili také 

pohodlí obuvi s využitím různých typů vložek do bot a bez nich. 
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Obrázek č. 9 – Typy vložek do bot využité v rámci výzkumu  
Yung-Hui et Wei-Hsien (2005) 

Byl nalezen výrazný efekt podpatku na hodnoty maximálního tlaku. Vědci 

potvrdili zvýšení hodnot maximálního tlaku v oblasti mediálního přednoží během chůze 

na vysokém podpatku. Na druhé straně maximální tlak v oblasti paty a středonoží se 

snížil. Dále bylo zjištěno, že vložky mají též výrazný efekt na maximální tlak v oblasti 

mediálního přednoží, v oblasti paty a středonoží. Byla shledána korelace mezi 

maximálním tlakem a pohodlím v oblasti mediálního přednoží a v oblasti středonoží. 

Výzkum potvrdil i to, že se zvyšujícím se podpatkem se snižuje pohodlnost obuvi. 

Komfort byl dle výzkumu největší při použití klasické vložky pokrývající celý prostor 

obuvi. Všechny typy vložek byly efektivní z hlediska změny rozložení plantárního 

tlaku. Všechny vložky kromě tzv. srdíčka (metatarsal pad) také zvyšují pohodlnost 

obuvi při chůzi. 

Dle této studie (Yung-Hui et Wei-Hsien, 2005) použití vložek v oblasti paty 

(heel cap) snižuje tlak v této oblasti až o 24,3 %. v porovnání s chůzí na podpatku bez 

jakékoliv vložky Snížení tlaku ale v tomto případě výrazně záviselo na elastických 

vlastnostech materiálu V porovnání s chůzí na podpatku bez použití vložek, vložka 

podporující podélnou nožní klenbu (arch support) redukuje maximální tlak v oblasti 

mediálního přednoží o 15 % a zvyšuje tlak v oblasti středonoží až o 125,6 %. Použití 

celoplošné vložky efektivně redukuje maximální tlak v oblasti paty o 25 % a tlak 

v oblasti mediálního přednoží o 24 %, zvyšuje tlak v oblasti středonoží až o 120 %. 

Tzv. srdíčko ( metatarsal pad) zvýšilo napětí v oblasti středonoží, ale výrazně nesnížil 

napětí v oblasti středonoží . Nedošlo ani ke zvýšení pohodlí při použití těchto vložek.  

Některé studie poukazují i na pozitivní efekt vysokých podpatků především 

v souvislosti s plantární fascilitidou, kde je plantární flexe v hlezenním kloubu naopak 
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výrazným benefitem, protože dochází dle některých studií ke snížení napětí v této 

oblasti (Yo, 2008). 

2.7.3.2 Kolenní kloub 

Vlivem podpatku dochází k abnormálnímu zatížení v oblasti kolenních kloubů a 

nebezpečí vzniku osteoartrózy (Katz et al., 1996). K tomuto tvrzení přispívá i fakt, že 

osteoartrotické degenerativní změny jsou častější u žen než u mužů. Obecně lze říci, že 

s výškou podpatku se zvětšuje flexe v kolenním kloubu, která je patrná především ve 

stojné fázi krokového cyklu (Cronin, 2014). Zvětšení flexe v kolenním kloubu při stojné 

fázi krokového cyklu souvisí též se zvýšenou aktivitou m. quadriceps femoris, která 

byla v několika výzkumech pomocí EMG prokázána (Mika et al., 2012; Simonsen et al., 

2012). Jedním z důvodů zvětšení flexe v kolenním kloubu může být nedostatečná 

dorzální flexe v hlezenním kloubu, která vlivem vysokých podpatků v některých 

případech dosahuje pouze nulovou hodnotu (Ebbeling et al., 1994). Vlivem předchozích 

změn v oblasti kolenního kloubu dochází k přetěžování ligamentum patellae a následně 

celého patelofemorálního kloubu, což může způsobit vznik bolestí až deformit v této 

oblasti (Edwards et al., 2008). Shakoor a Block (2006) také provedli studii, která 

porovnává chůzi naboso s chůzí v obuvi na podpatku. Zde též zaznamenali, že při chůzi 

naboso s porovnáním s chůzí na podpatku se výrazně snižuje zatížení v kolenním 

kloubu. Ho et al. (2012) poukazují na to, že při porovnání chůze na 1,27 cm a 9,53 cm 

vysokém podpatku došlo ke zvýšení hodnot maximálního tlaku až o 89,5 %. Snížení 

hodnoty tlaku o jeden mega pascal (MPa) sníží dle Powers et al. (2004) bolesti v oblasti 

kolenního kloubu až o 56 %. Vlivem chůze na podpatku dochází dle několika studií také 

k výraznému zatížení mediální části kolenního kloubu (Esenyel et al., 2003; 

Kerrigan et al., 2005; Simonsen et al., 2012). Katz et al. (1996) ve své studii upozorňují 

na to, že degenerativní změny v oblasti kolenního kloubu jsou časté právě v oblasti 

mediální části kloubu v porovnání s částí laterální.  

2.7.3.3 Kyčelní kloub 

Během stojné fáze krokového cyklu různá výška podpatku v rozpětí 

od 1 do 8 cm nevykázala v několika studiích výrazné změny u flexe kyčelního kloubu 

v porovnání s chůzí v obuvi bez podpatku (Cronin, 2014). Avšak existují i studie 

(Esenyel et al., 2003), které došly k závěru, že s podpatkem dochází ke zvýšení rozsahu 

flexe v kyčelním kloubu v přechodu mezi stojnou a švihovou fází krokového cyklu. 
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Naopak ve švihové fázi krokového cyklu dochází spíše ke snížení rozsahu při chůzi na 

podpatku s porovnáním s chůzí v obuvi bez podpatku nebo při chůzi naboso 

(Opila-Correia, 1990). Obecně lze říci, že v porovnání se změnami v oblasti hlezenního 

a kolenního kloubu vlivem chůze na podpatku je oblast kyčelního kloubu ovlivněna 

minimálně.  

2.7.3.4 Bederní páteř 

Efekt podpatků je často diskutován ve spojitosti s lordózou bederní páteře. 

Většina studií, které hledají vztah mezi obuví s vysokým podpatkem a lordózou bederní 

části páteře, poukazují na oploštění bederní lordózy (Lee et al., 2001) při chůzi na 

podpatku nebo na to, že při chůzi na podpatku nebyly významné změny nalezeny 

(Snow et Williams, 1994). V experimentu (Oliveira Pezzan et al., 2011), který 

zahrnoval dívky mezi 13 až 20 lety, byl závěr takový, že u dívek, které neměly 

zkušenosti s výškou podpatku, došlo k oploštění bederní lordózy, a naopak u dívek, 

které měly zkušenosti s chůzí na podpatku, došlo ke zvětšení lordózy bederní páteře. 

Důvodů, proč existují výrazně rozdílné výsledky, je několik. Jednak je to samotný 

postup měření, kdy v některých studiích byl podpatek nebo obuv na podpatku nahrazena 

dřevěnou destičkou. Dále jsou to rozdílné metody vyšetření a hodnocení zakřivení 

páteře, nestejná zkušenost s nošením obuvi na podpatku, která nebyla ve většině případů 

brána v potaz, rozdílná a nepřesná aplikace markerů potřebných pro kinematickou 

analýzu nebo například malé množství testovaných probandů. Dalším nedostatkem 

studií je, že ve většině případů bylo porovnáváno zakřivení bederní páteře ve stoji 

nikoliv však při chůzi (Cronin, 2014). 

Mnoho výzkumů zabývajících se touto problematikou také poukazují na 

zvýšenou aktivitu svalstva v oblasti bederní páteře s nošením obuvi na vysokém 

podpatku, kdy s výškou podpatku dochází ke zvýšení aktivity (Lee et al., 2001; 

Mika et al., 2011). Vlivem vysokého podpatku dochází též k zapojení paravertebrálních 

svalů v oblasti bederní páteře dříve než při chůzi bez podpatku (Barton et al., 2009). 

Díky dřívější aktivaci svalů a celkovému zvýšení aktivity svalů v oblasti bederní páteře 

dochází ke zvýšené energetické náročnosti. Pokud tato hyperaktivita působí 

dlouhodobě, může dojít ke zvýšenému přetěžování bederní páteře, svalové únavě a 

vzniku bolestí zad právě především v oblasti bederní páteře (Lee et al., 2001; 

Mika et al., 2011). 
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2.7.3.5 Ostatní 

Podpatky mohou ovlivňovat i charakter chůze. Vysoké podpatky ovlivňují 

rychlost chůze a délku kroku, zatímco kadence neboli rytmus se většinou nemění. 

Experiment porovnávající chůzi naboso a na 3 různých výškách podpatku, kdy plocha 

podpatku byla u všech typů obuvi stejná, došel k tomu, že při chůzi na podpatku se 

snižuje rychlost chůze. Nenašel se však vztah mezi výškou podpatku a snižováním 

rychlosti chůze. Výzkumníci došli tedy k závěru, že snížení rychlosti chůze nebylo 

vlivem výšky podpatku, ale vlivem snížení opěrné plochy mezi nohou a podložkou 

(obuv) především v oblasti podpatku, jak můžeme vidět na Obrázku č. 10 

(Chien et al., 2013). 

Obrázek č. 10 – Rozdíl opěrné plochy při stoji naboso a v obuvi na podpatku 
(Chien et al., 2013) 

Přirozená rychlost chůze, kterou si člověk zvolí v obuvi bez podpatku, je obecně 

považována za chůzi, která by měla odpovídat nejefektivnější a energeticky nejméně 

náročné chůzi.  Zrychlení nebo zpomalení této rychlosti pak zvyšuje energetickou 

náročnost. Snížení rychlosti chůze při chůzi na podpatku tedy zvyšuje její energetickou 

náročnost. Při chůzi na podpatku dochází také k posunu těžiště dopředu a nahoru, 

vlivem tohoto se zvětšuje rozsahu flexe v kolenním kloubu a celkově dochází ke 

zvýšené aktivitě svalstva dolních končetin, což také přispívá k zvýšeným energetickým 

nárokům (Cronin, 2014). 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1 Cíl práce 

Cílem našeho výzkumu bylo ověřit změny v oblasti chodidla při chůzi 

v závislosti na charakteru obuvi reprezentované změnami v hodnotách plantárních tlaků, 

kontaktní plochy, doby kontaktu chodidla s podložkou a časového integrálu tlaku. Dále 

pak ověřit změny v geometrii přednoží při chůzi v závislosti na charakteru obuvi. 

3.1.1 Dílčí cíle 

1. Detekce změn plantárních tlaků ve stojné fázi krokového cyklu mezi chůzí 

naboso, ve sportovní vycházkové obuvi a v obuvi na podpatku 

2. Detekce změn doby kontaktu chodidla s podložkou a velikosti kontaktní plochy 

chodidla s podložkou ve stojné fázi krokového cyklu mezi chůzí naboso, 

ve sportovní vycházkové obuvi a v obuvi na podpatku 

3. Detekce změn časového integrálu tlaku  mezi chodidlem a podložkou ve stojné 

fázi krokového cyklu mezi chůzí naboso, ve sportovní vycházkové obuvi a 

v obuvi na podpatku 

4. Detekce změn vzdálenosti mezi hlavičkou 1. a 5. metatarzu v průběhu celého 

krokového cyklu mezi chůzí naboso, ve sportovní vycházkové obuvi a v obuvi 

na podpatku 

 

3.2 Výzkumné otázky 

Výzkumná otázka 1: Dojde při chůze v různém charakteru obuvi k významně odlišné 

distribuci plantárních tlaků mezi chodidlem a podložkou?  

Výzkumná otázka 2: Dojde při chůzi v různém charakteru obuvi k významně odlišné 

změně kontaktní plochy mezi chodidlem a podložkou? 

Výzkumná otázka 3: Dojde při chůzi v různém charakteru obuvi k významně odlišné 

době kontaktu chodidla s podložkou? 

Výzkumná otázka 4: Dojde při chůzi v různém charakteru obuvi k významně odlišné 

změně časového integrálu tlaku mezi chodidlem a podložkou? 
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Výzkumná otázka 5: Existuje asymetrie ve vzdálenosti mezi hlavičkou 1. a 5. metatarzu 

v závislosti na charakteru obuvi? 

 

3.3 Hypotézy 

Hypotéza 1: Z hlediska maximálního tlaku chodidla na podložku (obuv) předpokládáme 

statisticky významný rozdíl: 

A1. mezi chůzí naboso a ve sportovní obuvi, kdy při chůzi ve sportovní obuvi 

předpokládáme snížení hodnot ve všech oblastech chodidla, 

B1. mezi chůzí naboso a v obuvi na podpatku, kdy při chůzi na podpatku 

předpokládáme snížení hodnot v oblasti paty a středonoží a naopak zvýšení 

hodnot v oblasti mediálního přednoží, palce a ostatních prstů, 

C1. mezi chůzí ve sportovní obuvi a v obuvi na podpatku, kdy při chůzi na podpatku 

předpokládáme snížení hodnot v oblasti středonoží a naopak zvýšení hodnot 

v oblasti palce a ostatních prstů. 

 

Hypotéza 2: Z hlediska plochy kontaktu chodidla s podložkou (obuv) předpokládáme 

statisticky významný rozdíl: 

A2. mezi chůzí naboso a ve sportovní obuvi, kdy při chůzi ve sportovní obuvi 

předpokládáme zvýšení hodnoty plochy kontaktu celého chodidla s podložkou, 

B2. mezi chůzí naboso a v obuvi na podpatku, kdy při chůzi na podpatku 

předpokládáme snížení hodnoty plochy kontaktu chodidla s podložkou v oblasti 

středonoží. 

 

Hypotéza 3: Z hlediska doby kontaktu chodidla s podložkou (obuv) předpokládáme 

statisticky významný rozdíl mezi chůzí naboso a v obuvi na podpatku, kdy při chůzi na 

podpatku předpokládáme prodloužení doby kontaktu ve všech oblastech chodidla. 
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Hypotéza 4: Z hlediska časového integrálu tlaku mezi chodidlem a podložkou (obuv) 

předpokládáme statisticky významný rozdíl: 

A4. mezi chůzí naboso a v obuvi na podpatku, kdy při chůzi na podpatku 

předpokládáme zvýšení hodnot časového integrálu tlaku v oblasti mediálního 

přednoží, palce a ostatních prstů, 

B4. mezi chůzí ve sportovní obuvi a v obuvi na podpatku, kdy při chůzi na podpatku 

předpokládáme zvýšení hodnot časového integrálu tlaku v oblasti mediálního 

přednoží, palce a ostatních prstů. 

 

Hypotéza 5: Předpokládáme, že rozdíl mezi maximální a minimální vzdáleností 

hlaviček 1. a 5. metatarzu při chůzi naboso ve sportovní obuvi a v obuvi na podpatku 

vykazuje statisticky významný rozdíl: 

A5. mezi chůzí naboso a v obuvi na podpatku, kdy při chůzi na podpatku 

předpokládáme zmenšení rozdílu vzdáleností mezi hlavičkami metatarzů, 

B5. mezi chůzí ve sportovní obuvi a v obuvi na podpatku, kdy při chůzi na podpatku 

předpokládáme zmenšení rozdílu vzdáleností mezi hlavičkami metatarzů. 

 

3.4 Stanovené úkoly 

1. Nastudování a rozbor odborné literatury k danému tématu  

2. Konzultace relevantních otázek s odborníky 

3. Stanovení cílů práce, úkolů práce a hypotéz  

4. Stanovení harmonogramu výzkumu  

5. Najít vhodné probandy pro výzkum 

6. Zjištění technických materiálů a informací o použitých přístrojích a 

technologiích 

7. Domluva na spolupráci s Vědeckým a servisním pracovištěm tělesné výchovy a 

sportu v Praze (CASRI) 

8. Stanovení postupu měření 

9. Provedení měření pomocí systému Pedar a systému Qualisys 

10. Analýza a zpracování získaných dat  

11. Vyhodnocení výsledků a vyvození závěrů 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Popis výzkumného souboru 

Experimentu se zúčastnilo 6 žen ve věku mezi 24 až 26 lety. Všechny ženy byly 

dotazovány na pravidelnost nošení obuvi na vysokém podpatku (téměř každý den – 7/t; 

1 až 2krát za týden – 1-2/t; 2krát za měsíc – 2/m; maximálně 2krát za rok – 2/r). Do 

našeho výzkumu byli poté zařazeni pouze probandi z druhé a třetí skupiny. Tedy ti, 

kteří nosí obuv na podpatku alespoň 2krát do měsíce, ale ne více než 1 až 2krát za 

týden, tedy první a poslední skupina byla vyloučena pro zachování homogenity našeho 

testovaného souboru.  

 U všech probandů došlo také k odebrání anamnézy, při které nesměla být 

zjištěna žádná vrozená, vývojová či jiná vada nosných kloubů, žádný akutní úraz, žádná 

operace pohybového aparátu zejména v oblasti dolních končetin. Vyloučeny byly také 

vestibulární, zrakové a jiné neurologické poruchy. U všech probandů bylo na začátku 

provedeno orientační klinické vyšetření (aspekce, vyšetření pomocí podoskopu), které 

mělo odhalit výrazné patologické změny především v oblasti dolních končetin, které by 

mohly výzkum znehodnotit nebo zkreslovat (zaměření bylo především na postavení 

jednotlivých kloubů v oblasti dolních končetin a pánve; pokles příčné a podélné klenby; 

deformity přednoží). Probandi s výraznými patologiemi byli z výzkumu vyřazeni. 

Základní charakteristiky probandů, kteří byli zařazeni do výzkumu, jsou uvedeny 

v Tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1 – Základní charakteristiky probandů 

PROBAND P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Věk 25 26 24 25 25 25 

Výška (cm) 175 163 16 174 172 167 

Hmotnost (kg) 61 85 52 64 60 57 

Velikost obuvi 39 40 38 40 39 38 

Zaměstnání student student student student student student 

Nošení obuvi 

na podpatku 
1-2/t 1-2/t 2/m 2/m 2/m 2/m 

 

Před začátkem výzkumu byl každý proband informován o cíli diplomové práce a 

byl seznámen s průběhem měření. Následně podepsal informovaný souhlas, jehož 
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podoba je uvedena v přílohách této práce (viz Vzor informovaného souhlasu). 

Diplomová práce byla schválena Etickou komisí FTVS UK pod jednacím číslem 

132/2014 a vyjádření Etické komise je přiloženo v přílohách (viz Vyjádření etické 

komise UK FTVS). 

4.2 Použitá obuv 

Pro experiment byly vybrány dva typy nové obuvi, které byly pro všechny 

probandy stejné. Obuv byla vždy k dispozici ve více velikostech tak, aby co nejlépe 

odpovídala velikosti nohy každého probanda. Jednalo se o (Obrázek č. 11): 

� sportovní vycházkovou obuv (v grafech a tabulkách označována jako Sport) 

- podešve (podrážka) rovná bez podpatku 

- stélka (vnitřní nášlapná část obuvi) bez ortopedického tvarování 

� obuv na vysokém podpatku (v grafech a tabulkách označována jako Podpatek)  

- výška podpatku 5 cm 

- šířka podpatku 1,5 cm × 1,5 cm 

- stélka (vnitřní nášlapná část obuvi) bez ortopedického tvarování 

� pro chůzi naboso byly použity neoprenové ponožky (Obrázek č. 12), které dobře 

simulují chůzi na boso (v grafech a tabulkách označováno jako Naboso)  

- šířka neoprenu 3 mm 

Obrázek č. 11 – Sportovní vycházková obuv a obuv na vysokém podpatku 
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4.3 Měřící zařízení 

4.3.1 Pedar-X 

K analýze plantárních tlaků při chůzi byl použit přístroj Pedar-X od společnosti 

Novel, který umožňuje snímat s frekvencí 100 Hz rozložení tlaku mezi nohou a obuví 

za dynamických podmínek. Tento systém používá mechanismus, který zaznamenává a 

vyhodnocuje změny distribuce tlaků mezi chodidlem a podložkou při stojné fázi chůze 

či běhu pomocí tlakoměrných stélek do obuvi, ve kterých je umístěno 99 tlakových 

senzorů. Stélky jsou k dostání ve velikostech 22 až 49 (evropské číslování) a také 

v několika různých šířkách. Je možno je aplikovat do jakékoli sportovní či běžné obuvi. 

Mají nosnost do 360 kg, což umožňuje testování při nejrůznějších pohybových 

činnostech. Software Pedar-X data snímaná stélkami online vyhodnocuje do 2D nebo 

3D modelů chodidla a názorných křivek průběhu zatížení chodidel. 

Součástí zařízení Pedar-X je softwarová paměť k ukládání, zpracování a 

vyhodnocování dat. Dále pak kalibrační přístroj, který umožňuje zařízení kdykoli 

zkalibrovat a zajistit tak přesná a snadno reprodukovatelná data. S kapacitou 32MB 

vnitřní paměťové jednotky, při frekvenci 100 Hz je možno nahrát až 25 minut dlouhý 

záznam zařízením naměřených a následně vyhodnocených dat silového působení a 

změn tlaků mezi chodidly a obuví. Výhodou zařízení Pedar-X je možnost propojení 

s dalšími měřicími systémy, jako je například kamerový systém, který je také hojně 

užívaný k analýze pohybu (Pedar, 2014). 

Dle společnosti Novel (Pedar, 2014) umožňuje přístroj Pedar-X například: 

• 2D a 3D online zobrazení tlaku  

• 2D a 3D zobrazení maximálního tlaku  

• Izobarická zobrazení tlaku  

• Číselné zobrazení tlaku  

• Animace jednotlivých částí stojné fáze krokového cyklu 

• Možnost výběru a zobrazení jednoho kroku nebo několika kroků  

• Časová analýza kroků (délka trvání stojné a švihové fáze krokového cyklu)  

• Zobrazení COP a jeho dynamiky  

• Zobrazení maximální síly (maximální tlak/kontaktní plocha)  

• Zobrazení maximálního tlaku, síly a kontaktní plochy v závislosti na čase  
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Systém Pedar je tedy možné dle společnosti Novel díky své univerzálnosti 

použít pro celou řadu výzkumů, například na výzkum a vývoj obuvi, na výzkum a vývoj 

ortotických pomůcek, k hodnocení účinnosti rehabilitace, ke kinetické analýze pohybu, 

k dlouhodobému sledování vlivu zátěže například u sportovců (Pedar, 2014). 

4.3.2 Qualisys 

Systém Qualisys je určen ke kinematické analýze chůze. Jedná se 

o optoelektronické zařízení, které využívá odraz infračerveného záření od reflexních 

markerů umístěných na těle. Měřící systém se skládá z rychloběžných kamer 

pracujících se snímkovací  frekvencí 240 Hz a ze softwaru pro sledování pohybu a 

analýzu dat. Pro přesné sledování pohybu měřeného objektu používá systém Qualisys 

vysokofrekvenční kamery a speciální markery (aktivní nebo pasivní). Při označování 

bodů na lidském těle jsou nejčastěji používány markery ve tvaru koule. Základním 

požadavkem pro určení barvy značky je jejich viditelnost. Většinou se používají značky 

vyrobeny z reflexního materiálu (pasivní markery), na které kamery reagují. Markery se 

umisťují na anatomicky významné body na těle vyšetřované osoby. Podle typu 

vyšetření volíme počet markerů na osobě (Janura et Zahálka, 2004). 

Softwarové nástroje umožňují jak snadné výpočty základních kinematických 

veličin jako dráha, rychlost, zrychlení a úhlové charakteristiky, tak i náročné komplexní 

kalkulace. Qualisys systém lze použít společně s jinými měřícími zařízeními, jako jsou 

EMG nebo tenzometrické a tlakoměrné desky či stélky do bot (Pedar-X), jak tomu bylo 

učiněno v našem výzkumu (Soumar, 2011). 

 

4.4 Sběr dat 

4.4.1 Požadavky na výdaje 

Veškeré teoretické informace byly získány jednak prostřednictvím rešeržního 

zpracování tématu v Národní lékařské knihovně, které bylo hrazeno z vlastních financí. 

Dále pak prostřednictvím internetových databází. Z hlediska realizace projektu nebyly 

náklady vysoké. Přístroje nutné k provedení experimentu mi byly k dispozici 

v laboratoři Vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu v Praze 
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(CASRI). Všichni účastníci výzkumu byli dobrovolníci bez nároku na honorář. Obuv, 

potřebná k tomuto výzkumu, byla zapůjčena v prodejně obuvi bez žádného poplatku. 

4.4.2 Podmínky sběru dat 

V  laboratoři, ve které měření probíhalo, bylo zajištěno kvalitní osvětlení, 

tepelný komfort, dostatečný prostor pro chůzi a klidné prostředí s minimem rušivých 

faktorů. Před samotným měřením si proband vyzkoušel přirozenou chůzi na běžeckém 

trenažéru, kde probíhalo celé měření. Během experimentu nebyl žádný z probandů 

rozptylován. 

4.4.3 Provedení experimentu 

Všechna měření se uskutečnila v laboratoři Vědeckého a servisního pracoviště 

tělesné výchovy a sportu v Praze (CASRI), kde byl systém Pedar-X a systém Qualisys 

k dispozici. Před samotným měřením byl proveden nejdříve předexperiment, díky 

kterému jsme si ověřili možnost propojení systému Pedar-X a systému Qualisys. Dále 

bylo testováno možnost vložení tlakoměrných stélek do všech typů a velikostí 

připravené obuvi. Došlo též ke stanovení přirozené chůze, která byla odvozena z chůze 

na vysokém podpatku a byla stanovena na 3,5 km/hod. 

Na začátku samotného výzkumu byly u každého probanda odebrány základní 

anamnestické údaje a údaje o frekvenci nošení obuvi na podpatku. Bylo také provedeno 

orientační klinické vyšetření, které mělo odhalit významné patologie především 

v oblasti dolních končetin. Poté byla vyzkoušena a vybrána obuv, která odpovídala 

velikosti nohy každého probanda, poté následoval výběr odpovídající velikost 

tlakoměrné stélky.  

Pro kinematickou analýzu byl použit optoelektronický systém Qualisys 

s 6 infračervenými kamerami, které byly umístěny na stativech v přibližné výšce 2,5 m 

a rozmístěny elipsovitě kolem běžeckého trenažéru. K označení jedné dolní končetin 

bylo použito 8 markerů ve tvaru koule, které byly pomocí oboustranně lepicí pásky 

umístěných na obě dolní končetiny. Umístění bylo následující:  

M1 – tuberositas tibiae 

M2 – epicondylus lateralis femoris 

M3 – epicondylus medialis femoris 
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M4 – malleolus lateralis 

M5 – malleolus medialis 

M6 – hlavička prvního metatarzu 

M7 – hlavička pátého metatarzu 

M8 – calcaneus  

U všech probandů byly reflexní markery lepeny buď přímo na kůži, nebo na 

konkrétní obuv (v případě hlavičky prvního a pátého metatarzu a paty). 

Samotné měření probíhalo na běžeckém trenažéru, kde byla stanovena rychlost 

chůze na 3,5 km/hod, tedy tak, aby odpovídal normální běžné chůzi. Rychlost chůze 

byla pro všechny probandy stejná v průběhu celého měření. Nejdříve probíhalo 

2,5 minutové měření při chůzi naboso (neoprenové návleky – Obrázek č. 12), následně 

po několika minutách 2,5 minutové měření ve sportovní vycházkové obuvi a na závěr 

v obuvi na 5 cm vysokém podpatku po dobu 2,5 minut (Obrázek č. 13). 

                

Obrázek č. 12 a Obrázek č. 13 – Chůze na běžeckém trenažéru v neoprenových 
ponožkách a v obuvi na podpatku 
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4.4.4 Analýza a zpracování dat 

4.4.4.1 Pedar-X 

Protože ze systému Pedar-X je výstupem velké množství dat, používá se pro 

snadnější orientaci a práci s těmito daty tzv. maska, která sdružuje skupiny senzorů 

dohromady a průměruje data, která z nich byla získána. Pro tento výzkum byla využita 

maska, která rozděluje nohu na 7 částí se zohledněním podílu na tvorbě kroku. 

Rozlišuje následující části chodidla (Obrázek č. 14):  

MH  – mediální část paty (medial heel)  

LH  – laterální část paty (lateral heel)  

MF  – střední část chodidla (midfoot)  

MFF  – mediální část přednoží (medial forefoot)  

LFF  – laterální část přednoží (lateral forefoot)  

BT – palec (big toe)  

T – oblast 2. až 5. prstu; ostatní prsty (toes 2345) 

Total – oblast celého chodidla (total object)  

Obrázek č. 14 – Rozdělení chodidla na 7 oblastí (masky) 
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V počítači pak byla data zobrazena v programu Pedar-X Standard, verze 19.3.30. 

Tento software umožňuje například prohlížení a spouštění pořízeného záznamu 

v reálném čase nebo sledovat detailní průběh kteréhokoliv kroku od zobrazení místa 

prvního kontaktu nohy s podložkou až po zobrazení místa posledního kontaktu. Při 

rozdělení stélky na několik masek, v našem případě na 7 částí, software umožňuje 

vyhodnocovat všechny měřené parametry jak pro každý segment zvlášť, tak celkově 

(total object). V tomto programu došlo k úpravám naměřených hodnot, bylo zde vždy 

vybráno 100 kroků pro pravou a 100 kroků pro levou dolní končetinu ze střední části 

každého měření. Poté jsme ze 100 kroků pro levou vypočítali jeden průměrný krok, 

který sloužil k další analýze. Finální analýza byla vytvářena v databázovém modulu 

Novel datebase Essential. 

Obrázek č. 15 – Ukázka zobrazení naměřených dat v programu Pedar-X Standard 

 

Při zpracovávání výsledků jsme se zaměřili na tyto parametry : 

Vždy se jedná o průměrné hodnoty ze všech kroků změřené v průběhu stojné 

fáze krokového cyklu – ve výsledcích jsme se zaměřili na hodnoty ze 100 kroků levé 

dolní končetiny. 

Maximální tlak (kPa) neboli peak pressure v jednotlivých oblastech chodidla 

(maskách) a hodnota maximálního tlaku v rámci celého chodidla. Tato hodnota je vždy 

vypočítána jako ta nejvyšší hodnota ze všech senzorů v konkrétní oblasti (MH, LH, MF, 
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MFF, LFF, BT, T) chodidla nebo v celém chodidle (Total) v průběhu stojné fáze 

krokového cyklu. 

Maximální tlak souvisí s dynamičností chůze, s rázy při dopadu či odrazu z dané 

oblasti chodidla. Neobsahuje informaci o tom, jak dlouho se tento tlak v oblasti 

vyskytoval, často působí právě jen v okamžiku dopadu či odrazu. 

Ukázka Grafu č. 1 (chůze naboso) vyhodnoceného z Novel datebase Essential 

programu znázorňující maximální tlak (modrá oblast) v předem definovaných oblastech 

chodidla, druhá hodnota vyjadřuje směrodatnou odchylku (žlutá oblast). 

Graf č. 1 – Maximální tlak v předem definovaných oblastech chodidla 

Ukázka Grafu č. 2 (chůze naboso) vyhodnoceného z Novel datebase Essential 

programu znázorňující časový průběh maximálního tlaku (kPa) v průběhu stojné fáze 

krokového cyklu (časový interval – 0 % až 100 %), kde hlavní linie (tmavě modrá) 

znázorňuje průměrné hodnoty (ze 100 kroků), vedlejší linie (světle modrá) potom 

znázorňují směrodatnou odchylku. 
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Graf č. 2 – Časový průběh maximálního tlaku (kPa) v průběhu stojné fáze 

krokového cyklu 

Plocha kontaktu (cm²) chodidla s podložkou neboli contact area v jednotlivých 

oblastech chodidla (MH, LH, MF, MFF, LFF, BT, T) a plocha kontaktu celého chodidla 

s podložkou (Total) v průběhu stojné fáze krokového cyklu. 

Ukázka Grafu č. 3 (chůze naboso) vyhodnoceného z Novel datebase Essential 

programu znázorňující hodnoty kontaktní plochy (červená oblast) v předem 

definovaných oblastech, druhá hodnota vyjadřuje směrodatnou odchylku (žlutá oblast) 

Graf č. 3 – Kontaktní plocha v předem definovaných oblastech chodidla 
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Ukázka Grafu č. 4 (chůze naboso) vyhodnoceného z Novel datebase Essential 

programu znázorňující časový průběh kontaktní plochy (cm²) celého chodidla v průběhu 

stojné fáze krokového cyklu (čas – 0 až 100 %), kde hlavní linie (tmavě červená) 

znázorňuje průměrnou hodnotu (ze 100 kroků), vedlejší linie (světle červená) potom 

znázorňují směrodatnou odchylku. 

Graf č. 4 – Časový průběh kontaktní plochy (cm²) celého chodidla s podložkou (obuv) 

Doba kontaktu (ms) chodidla s položkou neboli contact time v jednotlivých 

oblastech chodidla (MH, LH, MF, MFF, LFF, BT, T) a celková doba kontaktu chodidla 

s podložkou (Total) v průběhu stojné fáze krokového cyklu. 

Doba kontaktu chodidla s podložkou a její změny nepřímo podávají informace 

o rychlosti chůze, případně i o pohybovém vzorci chůze.  

Ukázka Grafu č. 5 (chůze naboso) vyhodnoceného z Novel datebase Essential 

programu znázorňující hodnoty doby kontaktu (zelená oblast) jednotlivých oblastí 

chodidla v průběhu stojné fáze krokového cyklu, druhá hodnota vyjadřuje směrodatnou 

odchylku (žlutá oblast) 
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Graf č. 5 – Doba kontaktu chodidla s podložkou (obuv) v předem definovaných 
oblastech chodidla 

Časový integrál tlaku (kPa*s) neboli pressure time integral (PTI), zatížení 

konkrétní oblasti nebo senzoru zahrnující jak hodnoty tlaku po celou dobu kontaktu 

oblasti s podložkou, tak i dobu zatížení. V rámci výzkumu jsme se zaměřili na nejvyšší 

hodnotu naměřenou v každé oblasti chodidla (Obrázek č. 16). 

Obrázek č. 16 - Znázornění časového integrálu tlaku v jednotlivých oblastech chodidla  
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U jednoho probanda byly navíc vizuálně sledovány tyto parametry: 

Sledování těchto parametrů slouží pouze k ilustraci a nastínění daného 

problému, podrobnější analýza by byla nad rámec této diplomové práce. 

Rozložení tlaku chodidla na podložce znázorňuje na Obrázku č. 17 a 

Obrázku č. 18 průměrnou hodnotu maximálních tlaků v jednotlivých senzorech 

v průběhu stojné fáze krokového cyklu na pravém a levém chodidle. Tento obrázek 

znázorňuje, jak je která část chodidla v průběhu oporové fáze zatížena. V porovnání 

jednotlivých charakterů obuvi nám pak podává srovnání o změně zatížení nohy. 

Hodnoty jsou zobrazeny na Obrázku č. 18 jednak číselně konkrétní hodnotou tlaku 

v kPa v jednotlivých senzorech, dále jsou hodnoty tlaku znázorněny prostřednictvím 

škály barev, která určuje hodnoty pro jednotlivé senzory. Bílá barva zde znázorňuje 

hodnotu tlaku do 15 kPa, fialová barva pak hodnoty tlaku nad 300 kPa. 

Celkové rozložení plantárních tlaků může být sníženo vlastnostmi podešve, 

zejména poskytnutím větší oporné plochy pro nohu. Čím je vyšší oporná plocha pro 

nohu, tím je nižší hodnota celkového tlaku.  

Obrázek č. 17 – 3D zobrazení rozložení tlaku na chodidle 
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COP (centre of pressure) - linie procházející na Obrázku č. 18 středem chodidla 

(označena černou šipkou) znázorňuje průběh COP v průběhu stojné fáze krokového 

cyklu. Začátek je v tomto případě v oblasti paty (zelený body) a konec v oblasti 

přednoží (červený bod). Tato křivka centra tlaku mimo jiné charakterizuje místo 

prvního a posledního kontaktu chodidla s podložkou. Místo prvního kontaktu je v tomto 

případě v oblasti paty (zelený body) a místo posledního kontaktu v oblasti mediálního 

přednoží (červený bod). 

Obrázek č. 18 – Rozložení tlaku na chodidle a průběh COP 

4.4.4.2 Qualisys 

Z 3D kinematické analýzy, kde jsme využili systém Qualisys, bylo získáno velké 

množství dat, které není možné interpretovat v rámci jedné diplomové práce. Vzhledem 

k tomu, že kinematická analýza chůze znamenala v naší práci spíše doplňkovou část 

výzkumu, v rámci této práce jsme se zaměřili pouze na oblast přednoží. Zajímala nás 

hodnota rozdílu maximální a minimální vzdálenosti mezi hlavičkou 1. a 5. metatarzu 

(z markerů M6 – hlavička prvního metatarzu a M7 – hlavička pátého metatarzu) 

naměřená v průběhu celého krokového cyklu v závislosti na charakteru obuvi. Byly tedy 

získány hodnoty minimální a maximální vzdálenosti z každého krokového cyklu 

(vybráno bylo 100 kroků ze středního úseku celého měření). Z nich byla následně 
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vypočítána průměrná hodnota minimální a maximální vzdálenosti mezi hlavičkou 1. a 

5 metatarzu. Z průměrných hodnot maximálních a minimálních vzdáleností mezi 

hlavičkami 1. a 5. metatarzu byl následně vypočítán rozdíl mezi nimi. Vypočítali jsme 

tedy: maximální vzdálenost, minimální vzdálenost a rozdílu mezi maximální a 

minimální vzdáleností jednak pro každého z 6 probandů zvlášť, dále pak byly 

vypočítány průměrné hodnoty z 6 měření (probandů). 

Primární zpracování dat bylo provedeno v program Qualisys Track Manager 

v průběhu měření (kalibrace, identifikace a 3D souřadnice). Následně byla konkrétní 

data zpracována ve Visual3D programu. Poté došlo k vyhodnocení hodnot do grafů a 

tabulek v Microsoft Excel. 

Obrázek č. 19 – Ukázka Visual3D programu (Tutorial: Gait Events; 2013) 

4.4.5 Statistická analýza dat 

Statistické vyhodnocení dat jsme prováděli v programu Microsoft Excel a 

Statistica verze 6.0. U dat jsme nejprve ověřili normalitu Shapiro-Wilkovým testem, 

která téměř u všech záznamů vyšla negativně. Ve většině případů neměla data normální 

rozdělení, proto jsme k ověření nulové hypotézy použili Wilcoxonův test. Tento test 

nevyžaduje předpoklad normality. Data byla považována za statisticky významná na 

hladině významnosti p < 0,05. 
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5 VÝSLEDKY 

Nejdříve došlo k vyhodnocení všech parametrů (maximální tlak, kontaktní 

plocha, doba kontaktu, časový integrál tlaku) u jednoho vybraného probanda: vždy pro 

levou dolní končetinu. Došlo k vyhodnocení všech parametrů jak pro celou oblast 

chodidla (Total), tak pro jednotlivé oblasti chodidla (MH, LH, MF, MFF, LFF, BT, T) 

při chůzi naboso, ve sportovní obuvi a v obuvi na podpatku. Dále byly u stejného 

probanda také vizuálně hodnoceny rozdíly v rozložení plantárních tlaků spolu 

s průběhem centra tlaku při chůzi naboso, ve sportovní obuvi a v obuvi na podpatku. 

Toto vyhodnocení slouží pouze jako ilustrace a přiblížení daného problému. 

Vyhodnocení všech těchto parametrů u všech testovaných probandů by bylo nad rámec 

této práce. 

Vyhodnocení vzdálenosti mezi hlavičkami 1. a 5. metatarzu a jejich rozdíl byl 

také vyhodnocen u vybraného probanda pro levou dolní končetinu při chůzi naboso, ve 

sportovní obuvi a v obuvi na podpatku. 

Poté došlo ke statistickému vyhodnocení a porovnání průměrných hodnot ze 

sledovaných parametrů (maximální tlak, kontaktní plocha, doba kontaktu, časový 

integrál tlaku, rozdíl maximální a minimální vzdálenosti mezi hlavičkou 1. a 

5. metatarzu) ze všech měření (6 probandů – výsledné hodnoty každého probanda jsou 

k dispozici v Přílohách č. 1 až č. 5) při chůzi naboso, ve sportovní obuvi a v obuvi na 

podpatku. Hodnoty získané z Pedar-X systému byly opět vyhodnoceny jak pro celou 

oblast chodidla (Total), tak pro jednotlivé předem definované oblasti chodidla (MH, 

LH, MF, MFF, LFF, BT, T). 
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5.1 Vyhodnocení – Proband 6 

Tabulka č. 2 - Základní charakteristika probanda 

Proband  6 - P6 

Věk 25 

Výška (cm) 167 

Hmotnost (kg) 57 

Velikost obuvi 38 

Zaměstnání student 

Frekvence chůze 

v obuvi na podpatku 
2krát/měsíc 

U Probanda 6 (P6) nebyla anamnesticky zjištěna žádná vrozená, vývojová či jiná 

vada nosných kloubů, žádný akutní úraz, žádná operace pohybového aparátu v oblasti 

dolních končetin. Díky anamnéze byly též vyloučeny vestibulární, zrakové či jiné 

neurologické poruchy. Z orientačního aspekčního vyšetření pacienta a vyšetření pomocí 

podoskopu nebyly u probanda nalezeny žádné výrazné patologie, které by měly 

významně zkreslovat naměřené hodnoty. 

5.1.1 Maximální tlak, rozložení tlaku na chodidle a průběh centra tlaku  

Dle Grafu č. 6 a Obrázku č. 20 jsou patrné výrazné rozdíly v rozložení tlaku 

v závislosti na charaktery obuvi. Při chůzi naboso jsou nejvyšší tlaky naměřeny 

v oblasti laterálního přednoží, dále pak v oblasti mediálního přednoží a také v oblasti 

paty.  Celkově lze v porovnání s chůzí ve sportovní obuvi říci, že při chůzi naboso jsou 

téměř ve všech oblastech chodidla (s výjimkou středonoží a mediálního přednoží) 

naměřeny vyšší maximální hodnoty tlaku. To může být způsobeno snížením kontaktní 

plochy mezi nohou a podložkou. 

Chůze ve sportovní obuvi je charakterizována téměř symetrickým zatížením 

v oblasti mediálního přednoží a paty. Minimálně jsou pak zatíženy poslední prsty. 

Chůze v obuvi na podpatku je pak v porovnání s chůzí naboso či ve sportovní 

obuvi charakterizována výrazným zatížením v oblasti mediálního přednoží a palce. 

V této oblast byly naměřeny nejvyšší hodnoty tlaku z celého měření, v oblasti přednoží 

byla průměrná maximální hodnota 364 kPa  a v oblasti palce byla průměrná maximální 

hodnota 312,9 kPa.  Naopak oblast paty byla v porovnání s chůzí naboso či ve sportovní 
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obuvi zatížena nejméně. Celkový maximální tlak (Total) byl též nejvyšší při chůzi na 

podpatku a to s hodnotou 366,2 kPa. 

Z hlediska průběhu COP nejsou mezi chůzi naboso a ve sportovní obuvi výrazné 

rozdíly. V obuvi na podpatku je však křivka rozdílná. Místo prvního kontaktu se 

nachází v oblasti středonoží, dále se vrací do oblasti paty a poté pokračuje do oblasti 

mediálního přednoží. Křivka je také především v oblasti přednoží posunuta více 

mediálně, což odpovídá i zvýšeným hodnotám tlaku v oblasti mediálního přednoží a 

palce. 

Obrázek č. 20 – Rozložení tlaku na chodidle a průběh COP u P6 
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Graf č. 6 – Maximální tlak v jednotlivých oblastech chodidla u P6 

 

Tabulka č. 3 – Hodnoty maximálních tlaků v jednotlivých oblastech chodidla u P6 

Maximální tlak (kPa) MH LH MF MFF LFF BT T Total  

Naboso 216,8 211,4 96,1 245,3 275,3 185,4 66,6 300,9 

Sport 194,6 195,3 151,6 298,4 205,7 128,3 66,4 301 

Podpatek 140,7 154,9 74,8 364 176,7 312,9 98,1 366,2 

 

Z Obrázku č. 21 znázorňujícího časový průběh maximálního tlaku v oblasti 

mediálního přednoží je patrné, že při chůzi naboso či ve sportovní obuvi jsou v oblasti 

mediálního přednoží výrazné rozdíly pouze z hlediska velikosti maximálního tlaku, při 

chůzi ve sportovní obuvi je též patrná větší směrodatná odchylka naměřených hodnot.  

Při chůzi na podpatku jsou patrné jednak výrazně vyšší naměřené hodnoty, dále 

pak můžeme pozorovat, že nárůst maximálního tlaku v této oblasti není tak lineární, ale 

probíhá ve dvou vlnách. Hodnota 150 kPa je například při chůzi na podpatku naměřena 

už v 20 % stojné fáze, při chůzi naboso je tato hodnota naměřena až v 60 % stojné fáze. 
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Obrázek č. 21 – Časový průběh maximálního tlaku (kPa) v oblasti mediálního přednoží 

v závislosti na čase (0 až 100 % stojné fáze) u P6 
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5.1.2 Plocha kontaktu 

Z hlediska kontaktní plochy byla podle Tabulky č. 4 naměřená celková 

maximální hodnota při chůzi na podpatku, naopak nejnižší naměřená hodnota byla při 

chůzi naboso. V obuvi na podpatku je však z Grafu č. 7 a z Tabulky č. 4 patrné snížení 

kontaktní plochy v oblasti středonoží a naopak výrazně větší kontaktní plocha v oblasti 

přednoží, palce, ostatních prstů v porovnání s chůzí naboso či ve sportovní obuvi. 

Graf č. 7 – Plocha kontaktu chodidla s podložkou (obuv) v jednotlivých oblastech 

chodidla u P6 

 

Tabulka č. 4 - Hodnoty kontaktní plochy chodidla s podložkou (obuv) u P6 

Plocha kontaktu (cm²) MH  LH MF MFF LFF BT T Total 

Naboso 17,9 14,1 22 19,4 22,6 5,3 5,7 107 

Sport 17,9 18,6 24,6 24,4 22 4,9 5,4 115,2 

Podpatek 17,8 18,2 18,9 24,5 23 5,3 7,5 117,9 
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5.1.3 Doba kontaktu 

Z hlediska doby kontaktu chodidla s podložkou (obuv) jsou patrné z Grafu č. 8 a 

Tabulky č. 5 rozdíly zejména v oblasti laterální části paty, která je v kontaktu 

s podložkou při chůzi naboso po nejkratší dobu. Dále byly nalezeny rozdíly v oblasti 

palce a ostatních prstů, kde je snížena doba kontaktu při chůzi naboso. Naopak při chůzi 

na podpatku je doba kontaktu výrazná. Celkově lze říci, že při chůzi naboso byly téměř 

ve všech oblastech (kromě mediální části paty) naměřeny nejnižší hodnoty v porovnání 

s chůzí ve sportovní obuvi či v obuvi na podpatku. 

Graf č. 8 – Doba kontaktu chodidla s podložkou (obuv) v jednotlivých oblastech 

chodidla u P6 

 

Tabulka č. 5 – Hodnoty doby kontaktu chodidla s podložkou (obuv) u P6 

Doba kontaktu (ms) MH LH MF MFF LFF BT T Total  

Naboso 272 221,7 283,1 319,5 332,9 238,7 229,5 353,6 

Sport 269,1 260,7 353 334,4 352,9 303,7 267,4 364,4 

Podpatek 247,6 275,6 343 355,6 355,6 342,4 331,2 355,6 
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5.1.4 Časový integrál tlaku 

Tento parametr zahrnuje jak hodnoty tlaku po celou dobu kontaktu oblasti 

s podložkou, tak i dobu zatížení. Podle Grafu č. 9 a Tabulky č. 6 je patrné, že tento 

parametr je při chůzi na podpatku výrazně větší oproti chůzi naboso nebo ve sportovní 

obuvi v oblastech mediálního přednoží, v oblasti palce i v oblasti ostatních prstů. 

V oblasti paty a středonoží je naopak hodnota při chůzi na podpatku nejnižší. Chůze 

naboso a ve sportovní obuvi nevykazuje z hlediska časového integrálu tlaku tak výrazné 

rozdíly. 

Graf č. 9 – Maximální hodnota časového integrálu tlaku v jednotlivých 

oblastech chodidla u P6 

 

Tabulka č. 6 – Hodnoty časového integrálu tlaku u P6 

Časový integrál tlaku (kPa*s) MH  LH  MF MFF LFF BT T Total 

Naboso 28 28 11 37 44 26 7 44 

Sport 27 27 12 44 36 23 10 44 

Podpatek 18 19 8 61 41 53 19 61 
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5.1.5 Vzdálenost mezi hlavičkou 1. a 5. metatarzu 

Z naměřených výsledků je patrné (Graf č. 10, Graf č. 11, Tabulka č. 7), že při 

chůzi naboso je rozdíl vzdáleností mezi hlavičkami metatarzů největší. Naopak chůze 

v obuvi vykazuje větší rigiditu přednoží z hlediska pohybu hlaviček metatarzů a tedy 

i příčné klenby, což může být způsobeno vlivem obuvi, která je v oblasti přednoží a 

metatarzů těsná a především při chůzi na podpatku neumožňuje výrazný pohyb. Při 

chůzi ve sportovní obuvi byly naměřeny větší vzdálenosti jak z hlediska maximální, tak 

z hlediska minimální vzdálenosti. To může být způsobeno tím, že markery byly 

aplikovány na obuv zevně a díky větší šířce obuvi mohlo dojít ke zvětšení naměřených 

hodnot.  

Chůze na podpatku vykazovala nejmenší rozdíl vzdáleností. Na druhou stranu 

byly hodnoty maximálních a minimálních vzdáleností větší než při chůzi naboso. 

Důvodem může být postavení nohy se zvýšenou plantární flexí a naopak extenzí prstů, 

které zapříčiní nefyziologické postavení nohy nejen ve fázi stojné, ale i ve fázi švihové. 

Přednoží je tedy v tomto typu obuvi téměř rigidní a není schopno dostatečně plnit svou 

funkci. 

Graf č. 10 – Minimální a maximální vzdálenost mezi hlavičkou 
1. a 5. metatarzu u P6 
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Graf č. 11 – Rozdíl vzdáleností mezi hlavičkou 1. a 5. metatarzu u P6 

 

Tabulka č. 7 – Vzdálenost mezi hlavičkou 1. a 5. metatarzu a rozdíl vzdáleností u P6 

Vzdálenost (mm) Min  Max Max-Min  

Naboso 89,2 97,0 7,8 

Sport 95,9 101, 5 5,6 

Podpatek 94,9 98,8 3,9 

Legenda: Min – minimální vzdálenost;  

Max – maximální vzdálenost;  

Max-Min – rozdíl mezi maximální a minimální vzdáleností 
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5.2 Souhrn výsledků 

5.2.1 Maximální tlak  

V Grafu č. 12 a Tabulce č. 8 jsou znázorněny průměrné hodnoty maximálního 

tlaku naměřené v jednotlivých oblastech chodidla a v celé oblasti chodidla při chůzi 

naboso, ve sportovní obuvi a na podpatku. Při porovnání hodnot byly zjištěny 

významné rozdíly (Tabulka č. 9) v oblasti MH a LH mezi chůzí naboso a na podpatku, 

v oblasti MF mezi chůzí naboso a na podpatku a mezi chůzi ve sportovní obuvi a na 

podpatku, v oblasti LFF mezi chůzi naboso a ve sportovní obuvi, v oblasti BT a T mezi 

chůzi naboso a v obuvi na podpatku a mezi chůzi ve sportovní obuvi a v obuvi na 

podpatku. Z hlediska maximálního tlaku v celé oblasti chodidla (Total) byl nalezen 

významný rozdíl mezi chůzí ve sportovní obuvi a v obuvi na podpatku. 

Graf č. 12 – Maximální tlak v jednotlivých oblastech chodidla 
Legenda: * znázorňuje statisticky významný rozdíl (p < 0,05) mezi dvěma spojenými sloupci 

 

Tabulka č. 8 - Průměrné hodnoty maximálních tlaků v jednotlivých oblastech chodidla  

Maximální tlak (kPa) MH LH MF MFF LFF BT T Total  

Naboso 272,9 265,0 168,5 321,6 275,1 120,1 65,8 344,9 

SD 39,67 47,79 40,82 47,73 68,32 49,25 26,78 35,41 

Sport 246,1 241,2 147,9 275,8 225,0 154,4 74,3 304,3 

SD 39,24 40,18 40,88 41,34 52,69 65,39 24,88 23,86 

Podpatek 220,7 212,2 86,9 356,9 250,9 319,3 132,7 394,1 

SD 49,12 34,32 29,75 65,13 74,77 67,04 39,30 40,07 

Legenda: SD – směrodatná odchylka 
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Tabulka č. 9 – Hladina statistické významnosti (p) mezi naměřenými hodnotami 
maximálního tlaku 

P MH LH MF MFF LFF BT T Total 

N-S 0,06 - 0,16 - 0,31 - 0,22 - 0,03 N 0,84 - 0,69 - 0,16 - 

N-P 0,03 N 0,03 N 0,03 N 0,31 - 0,16 - 0,03 P 0,03 P 0,06 - 

S-P 0,03 S 0,06 - 0,03 S 0,06 - 0,22 - 0,03 P 0,03 P 0,03 P 

Legenda: N-S – Naboso-Podpatek; N-P – Naboso-Sport; S-P – Sport-Podpatek; první hodnota u každé 
oblasti chodidla znázorňuje hodnotu p (pokud je p < 0,05 jsou hodnoty stanoveny jako statisticky 
významné – označeno žlutou barvou), druhý sloupec v případě statistické významnosti znázorňuje 
charakter obuvi, kde byla naměřena vyšší hodnota (N – naboso; S – sport; P – podpatek) 

5.2.2 Plocha kontaktu 

V Grafu č. 13 a Tabulce č. 10 jsou znázorněny průměrné hodnoty plochy 

kontaktu naměřené v jednotlivých oblastech chodidla při chůzi naboso, ve sportovní 

obuvi a na podpatku. Při porovnání těchto hodnot byly zjištěny významné rozdíly 

(Tabulka č. 11) v oblasti MH mezi chůzí ve sportovní obuvi a na podpatku, v oblasti LH 

mezi chůzí naboso a ve sportovní obuvi a mezi chůzi ve sportovní obuvi a v obuvi na 

podpatku. V oblasti MF, LFF a T byly zjištěny významné rozdíly mezi chůzí naboso a 

na podpatku. Z hlediska kontaktní plochy celého chodidla (Total) byl zjištěn významný 

rozdíl mezi chůzí ve sportovní obuvi a v obuvi na podpatku. 

Graf č. 13 – Plocha kontaktu chodidla s podložkou (obuv) v jednotlivých oblastech 
chodidla 

Legenda: * znázorňuje statisticky významný rozdíl (p < 0,05) mezi dvěma spojenými sloupci 
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Tabulka č. 10 - Hodnoty kontaktní plochy chodidla s podložkou (obuv) 

Plocha kontaktu (cm²) MH  LH  MF MFF LFF BT T Total 

Naboso 14,5 16,0 20,1 23,0 22,1 4,0 5,7 105,4 

SD 2,2 2,1 5,5 1,9 0,7 1,2 2,1 7,9 

Sport 17,1 18,9 17,9 25,1 24,1 5,2 6,6 115,0 

SD 1,0 0,9 6,8 2,1 1,5 0,3 1,7 7,9 

Podpatek 16,0 17,6 16,5 22,9 23,3 5,3 8,1 109,7 

SD 1,1 1,0 4,4 1,7 0,4 0,1 0,4 5,8 

Legenda: SD – směrodatná odchylka 

 

Tabulka č. 11 – Hladina statistické významnosti (p) mezi naměřenými hodnotami plochy 
kontaktu mezi chodidlem a podložkou (obuv) 

p MH LH MF MFF LFF BT T Total 

N-S 0,06 - 0,03 S 0,31 - 0,09 - 0,06 - 0,16 - 0,44 - 0,03 S 

N-P 0,06 - 0,06 - 0,03 N 0,44 - 0,03 P 0,13 - 0,03 P 0,09 - 

S-P 0,03 S 0,03 S 0,31 - 0,06 - 0,31 - 0,63 - 0,06 - 0,03 S 

Legenda: N-S – Naboso-Podpatek; N-P – Naboso-Sport; S-P -Sport-Podpatek; první hodnota u každé 
oblasti chodidla znázorňuje hodnotu p (pokud je p < 0,05 jsou hodnoty stanoveny jako statisticky 
významné – označeno žlutou barvou), druhý sloupec v případě statistické významnosti znázorňuje vždy 
charakter obuvi, kde byla naměřena vyšší hodnota (N – naboso; S – sport; P – podpatek) 

5.2.3 Doba kontaktu 

V Grafu č. 14 a Tabulce č. 12 jsou znázorněny průměrné hodnoty plochy 

kontaktu naměřené v jednotlivých oblastech chodidla a v celé oblasti chodidla při chůzi 

naboso, ve sportovní obuvi a na podpatku. Při porovnání těchto hodnot byly zjištěny 

významné rozdíly (Tabulka č. 13) v oblasti LH, MFF a T mezi všemi charaktery obuvi, 

tedy mezi chůzí naboso a ve sportovní obuvi, mezi chůzí naboso a na podpatku a mezi 

chůzí ve sportovní obuvi a v obuvi na podpatku. V oblasti MF a LFF byly významné 

rozdíly v naměřených hodnotách mezi chůzí naboso a ve sportovní obuvi a mezi chůzí 

naboso a v obuvi na podpatku. V oblasti BT byly významné rozdíly mezi chůzí naboso 

a na podpatku a mezi chůzí ve sportovní obuvi a na podpatku. Doba kontaktu celého 

chodidla (Total) byla s významným rozdílem hodnot naměřena mezi chůzí naboso a na 

podpatku. 
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Graf č. 14 - Doba kontaktu chodidla s podložkou (obuv) v jednotlivých oblastech 
chodidla 

Legenda: *znázorňuje statisticky významný rozdíl (p < 0,05) mezi dvěma spojenými sloupci;  

  * znázorňuje statisticky významný rozdíl (p < 0,05) mezi všemi sloupci v dané oblasti 

chodidla  

 
Tabulka č. 12 – Hodnoty doby kontaktu chodidla s podložkou (obuv) 

Doba kontaktu (ms) MH LH MF MFF LFF BT T Total  

Naboso 240,0 213,1 325,2 332,4 340,3 213,4 201,9 358,3 

SD 54,4 36,3 22,1 9,6 9,2 62,5 81,7 5,7 

Sport 281,0 266,9 355,5 346,7 356,1 320,5 296,2 342,3 

SD 51,9 42,8 7,2 13,6 8,7 58,5 28,7 71,8 

Podpatek 295,8 302,6 351,7 371,5 368,6 364,1 351,6 372,0 

SD 49,3 51,1 12,0 9,3 8,5 16,0 11,5 9,2 

Legenda: SD – směrodatná odchylka 

 

Tabulka č. 13 – Hladina statistické významnosti mezi naměřenými hodnotami doby 
kontaktu chodidla s podložkou 

P MH LH MF MFF LFF BT T Total 

N-S 0,06 - 0,03 S 0,03 S 0,03 S 0,03 S 0,06 - 0,03 S 0,84 - 

N-P 0,03 P 0,03 P 0,03 P 0,03 P 0,03 P 0,03 P 0,03 P 0,03 P 

S-P 0,69 - 0,03 P 0,22 - 0,03 P 0,09 - 0,03 P 0,03 P 1,00 - 

 Legenda: N-S – Naboso-Podpatek; N-P – Naboso-Sport; S-P – Sport-Podpatek; první hodnota u každé 
oblasti chodidla znázorňuje hodnotu p (pokud je p < 0,05 jsou hodnoty stanoveny jako statisticky 
významné – označeno žlutou barvou), druhý sloupec v případě statistické významnosti znázorňuje vždy 
charakter obuvi, kde byla naměřena vyšší hodnota (N – naboso; S – sport; P – podpatek) 
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5.2.4 Časový integrál tlaku 

V Grafu č. 15 a Tabulce č. 14 jsou znázorněny průměrné maximální hodnoty 

časového integrálu tlaku naměřené v jednotlivých oblastech chodidla při chůzi naboso, 

ve sportovní obuvi a na podpatku. Při porovnání těchto hodnot byly zjištěny významné 

rozdíly (Tabulka č. 15) v naměřených hodnotách v oblasti MFF, BT a T mezi chůzí ve 

sportovní obuvi a na podpatku, v oblasti LFF mezi chůzí naboso a na podpatku. 

Graf č. 15 – Maximální hodnota časového integrálu tlaku v jednotlivých oblastech 
chodidla 

Legenda: * znázorňuje statisticky významný rozdíl (p < 0,05) mezi dvěma spojenými sloupci 

 

Tabulka č. 14 – Hodnoty časového integrálu tlaku 

Časový integrál tlaku (kPa*s) MH  LH  MF MFF LFF BT T Total 

Naboso 31,0 30,4 14,4 49,8 42,8 31,2 11,8 51,2 

SD 10,0 10,3 8,3 10,6 3,8 18,0 4,9 8,7 

Sport 34,4 33,2 16,0 41,8 39,0 23,8 10,4 46,8 

SD 7,6 8,3 8,5 5,6 7,3 11,4 4,2 5,7 

Podpatek 34,8 33,2 10,4 60,6 51,8 50,2 21,2 65,8 

SD 8,1 6,0 3,4 14,9 11,9 22,4 10,5 16,6 

Legenda: SD – směrodatná odchylka 
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Tabulka č. 15 – Hladina statistické významnosti (p) mezi naměřenými hodnotami 
časového integrálu tlaku 

P MH LH MF MFF LFF BT T Total 

N-S 0,06 - 0,13 - 0,22 - 0,06 - 0,44 - 0,31 - 0,44 - 0,22 - 

N-P 0,06 - 0,25 - 0,19 - 0,31 - 0,03 P 0,22 - 0,16 - 0,16 - 

S-P 0,78 - 1,00 - 0,09 - 0,03 P 0,06 - 0,03 P 0,03 P 0,06 - 

Legenda: N-S – Naboso-Podpatek; N-P – Naboso-Sport; S-P – Sport-Podpatek; první hodnota u každé 
oblasti chodidla znázorňuje hodnotu p (pokud je p < 0,05 jsou hodnoty stanoveny jako statisticky 
významné – označeno žlutou barvou), druhý sloupec v případě statistické významnosti znázorňuje vždy 
charakter obuvi, kde byla naměřena vyšší hodnota (N – naboso; S – sport; P – podpatek) 

5.2.5 Vzdálenost mezi hlavičkou 1. a 5. metatarzu 

Mezi naměřenými parametry je patrné, že rozdíl vzdáleností mezi hlavičkami 

metatarzů je nejmenší při chůzi na podpatku (Graf č. 17, Tabulka č. 17). To může být 

způsobeno především typem a tvarem obuvi. Zúžení přední části obuvi mění geometrii 

přednoží a znemožňuje pohybu v této oblasti. Naopak naboso, kde není noha 

omezována obuví, je rozdíl vzdáleností největší. I u sportovní obuvi došlo v porovnání 

s chůzí naboso k omezení hybnosti v oblasti přednoží z hlediska pohybu hlaviček 

metatarzů. Rozdíl mezi jednotlivými charaktery obuvi však nebyl ani v jednom případě 

shledán jako statisticky významný. 

Při chůzi ve sportovní obuvi byly naměřeny větší vzdálenosti jak z hlediska 

maximální, tak z hlediska minimální vzdálenosti než při chůzi naboso. Chůze na 

podpatku vykazovala nejmenší rozdíl vzdáleností. Na druhou stranu byly hodnoty 

maximálních a minimálních vzdáleností větší než při chůzi naboso (Graf č. 16, Tabulka 

č. 16). 

Graf č. 16 – Minimální a maximální vzdálenost mezi hlavičkou 1. a 5. metatarzu 
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Tabulka č. 16 – Hodnoty vzdáleností mezi hlavičkou 1. a 5. metatarzu 

Vzdálenost (mm) Max Min  

Naboso 94,9 89,2 

SD 2,45 2,60 

Sport 100,8 95,8 

SD 4,45 3,30 

Podpatek 100,1 95,9 

SD 1,78 1,02 

Legenda: SD – směrodatná odchylka 

 

Graf č. 17 – Rozdíl vzdáleností mezi hlavičkou 1. a 5. metatarzu 

 

Tabulka č. 17 – Hodnoty rozdílu vzdáleností mezi hlavičkou 1. a 5. metatarzu  

Max-Min (mm)  Naboso Sport Podpatek 

Proband 1 4,9 6,9 5,1 

Proband 2 5,8 2,8 2,9 

Proband 3 4,1 4,9 4,0 

Proband 4 5,5 5,0 4,3 

Proband 5 5,6 5,0 5,0 

Proband 6 7,9 5,5 4,0 

Průměr 5,6 5,0 4,2 

SD 1,3 1,3 0,8 

Legenda: SD – směrodatná odchylka 
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6 DISKUZE 

V následujících odstavcích jsou nejdříve diskutovány jednotlivé hypotézy a 

zhodnoceny výsledky našeho výzkumu s jinými studiemi. V další části je pak 

diskutován průběh výzkumu a jednotlivá úskalí a možné chyby s ním spojené. Výsledky 

našeho výzkumu nám ukázaly významné změny ve všech měřených parametrech 

v závislosti na různém charakteru obuvi. V rámci studie se podařilo dosáhnout 

stanovených cílů práce a ověřit hypotézy. 

Hypotéza 1 předpokládala statisticky významné změny maximálního tlaku 

chodidla na podložku. Prvním předpokladem (A1) bylo, že se sníží hodnoty 

maximálního tlaku ve všech oblastech chodidla při chůzi ve sportovní obuvi 

v porovnáních s chůzí naboso. Téměř ve všech oblastech s výjimkou oblasti palce a 

ostatních prstů došlo ke snížení hodnot maximálních tlaků, rozdíly ale byly pouze 

v oblasti laterální části přednoží statisticky významné. První část (A1) Hypotézy 1 tedy 

nebyla potvrzena. Náš předpoklad ale potvrzuje i studie Burnfielda et al. (2004). Došli 

též k závěru, že při chůzi naboso jsou hodnoty plantárních tlaků výrazně vyšší než při 

chůzi v obuvi. Hodnoty maximálního tlaku byly v této studii výrazně sníženy především 

v oblasti paty a přednoží. Důvodem snížení hodnot plantárních tlaků při chůzi v obuvi 

může být především zvýšení kontaktní plochy mezi chodidlem a obuví. Další možností 

je ovlivnění hodnoty stélkou v obuvi, která byla i v našem případe změkčená. To mohlo 

způsobit snížení hodnot maximálních tlaků. Oblast palce a prstů, kde nedošlo k tomuto 

trendu snížení hodnot, mohla být ovlivněna například tvarem obuvi, který mohl změnit i 

geometrii přednoží a nedovoloval této oblasti díky nefyziologickému postavení plnit 

svou funkci v průběhu chůze. 

V druhé části (B1) Hypotézy 1, kde se porovnávala chůze naboso a na podpatku, 

byl předpoklad snížení hodnot maximálního tlaku v oblasti paty a středonoží a naopak 

zvýšení hodnot v oblasti mediálního přednoží, palce a ostatních prstů při chůzi na 

podpatku. Tato část nebyla potvrzena. Došlo k přesunu hodnot maximálního tlaku 

z oblasti paty a středonoží na oblast mediálního přednoží, palce a ostatních prstů. 

Rozdíly hodnot v oblasti mediálního přednoží však nebyly statisticky významné. 

I přesto byla v oblasti mediálního přednoží naměřena druhá nejvyšší průměrná hodnota 

maximálního tlaku a to 356,9 kPa.  

U třetí části (C1) Hypotézy 1 jsme předpokládali stejné výsledky jako u druhé  
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části. Tedy že doje při porovnání chůze ve sportovní obuvi a v obuvi na 

podpatku ke snížení hodnot maximálních tlaků v oblasti paty a středonoží, a naopak 

zvýšení hodnot maximálních tlaků v oblasti mediálního přednoží, palce a ostatních prstů 

při chůzi na podpatku. Tuto hypotézu také nemůžeme potvrdit. V oblasti paty a 

středonoží došlo ke snížení hodnot maximálního tlaku při chůzi na podpatku, v oblasti 

mediální části paty však nebyl rozdíl statisticky významný (p = 0,06). Došlo opět 

ke zvýšení hodnot maximálního tlaku v oblasti mediálního přednoží, palce a ostatních 

prstů. Rozdíly hodnot v oblasti mediálního přednoží také nebyly vypočítány jako 

statisticky významné (p = 0,06). 

Posun hodnot maximálních tlaků z oblasti paty a středonoží do oblasti přednoží 

a prstů při chůzi na podpatku potvrzují i jiné studie. Například Speksnijder et al. (2005) 

ve svém výzkumu porovnávali chůzi na nízkém (1,95±1,06 cm) a vysokém podpatku 

(5,91±1,03 cm) a našli významný vztah mezi výškou podpatku a maximálním tlakem 

v oblasti centrálního a mediálního přednoží. Statisticky významný nárůst maximálního 

tlaku zaznamenali také v oblasti palce. V oblasti přednoží došlo v této studii ke zvýšení 

hodnot maximálního tlaku až o 40 %. Nyska et al. (1996) prokázali zvýšení hodnot 

maximálního tlaku až o 40 % v oblasti mediálního přednoží a až o 35 % v oblasti palce 

při chůzi na podpatku. Výsledky jsou ve shodě s nejčastějším výskytem bolesti nohou 

při chůzi na vysokém podpatku, která je ve většině případů lokalizována v oblasti 

přednoží a prstů (Burnfielda et al., 2004). 

To, že nebyla potvrzena statistická významnost rozdílů hodnot maximálních 

tlaků v oblasti mediálního přednoží mezi chůzí na podpatku a chůzi naboso či ve 

sportovní obuvi, může mít své opodstatnění. Důvodem mohou být například tlakoměrné 

stélky do bot, které byly využity v rámci výzkumu. Vložky mají univerzální tvar, který 

ne vždy přesně odpovídá individuálnímu anatomickému tvaru a velikosti chodidla 

každého člověka. Navíc jedna velikost Pedar-X tenzometrické stélky odpovídá dvěma 

velikostem nohy. To mohlo zapříčinit zkreslení naměřených hodnot a nepřesnosti 

z lokalizace maximálního tlaku. Dalším důvodem nesrovnalosti výsledků s jinými 

studiemi může být definice a lokalizace jednotlivých oblastí chodidla. Některé studie 

rozdělují přednoží na více oblastí, jiné studie mají definovanou oblast přednoží bez 

dalšího dělení. Oblast palce je též v některých případech zahrnuta jako samostatná část, 

jinde je brána jako součást přednoží. Stejně je tomu i u ostatních prstů.  



79 

 

Rozdíly v hodnotách maximálních tlaků v oblasti přednoží a prstů mohou být 

způsobeny také rozdílným tvarem přední části obuvi stejně tak jako tvarem klenku (část 

mezi podrážkou a stélkou obuvi) nebo vložky v obuvi, které mohou hodnoty tlaků také 

výrazně ovlivnit (Goonetilleke et al., 2000; Cong et al., 2008; Branthwaite et al., 2013). 

U Hypotézy 2 jsme přepokládali statisticky významný rozdíl v hodnotách 

kontaktní plochy mezi chodidlem a podložkou (obuv). U první části (A2) Hypotézy 2 

jsme předpokládali, že při porovnání chůze naboso a ve sportovní obuvi dojde ke 

zvýšení hodnoty kontaktu celého chodidla s podložkou při chůzi ve sportovní obuvi. 

Tuto hypotézu můžeme potvrdit. Mezi naměřenými hodnotami byl nalezen statisticky 

významný rozdíl. Náš předpoklad podporuje i studie od autorů Burnfielda et al. (2004), 

kteří porovnávali chůzi naboso a v obuvi, kterou si každý proband zvolil jako 

nejpohodlnější. Došli také k závěru, že při chůzi naboso je celková hodnota plochy 

kontaktu chodidla s podložkou (obuv) zredukována, v jejich výzkumu byl shledán 

rozdíl až o 16 %.  

Druhá část (B2) Hypotézy 2 předpokládá snížení hodnoty kontaktu chodidla 

s podložkou (obuv) v oblasti středonoží při chůzi na podpatku v porovnání s chůzí 

naboso. V tomto případě lze tuto část hypotézy potvrdit. Hodnota plochy kontaktu se 

snížila z 20,1 cm² na 16,5 cm². I jiné studie potvrzují naši hypotézu a poukazují na to, že 

při chůzi na podpatku se výrazně snižuje kontaktní plocha v oblasti středonoží 

(Speksnijder et al. 2005, Hong et al., 2005). Jak už bylo diskutováno u Hypotézy 1, 

vlivem snížení kontaktu v oblasti středonoží se výrazně zvyšuje tlak v oblasti přednoží a 

prstů. Možnou variantou, jak předejít tomuto nerovnoměrnému zatížení, by dle jiných 

výzkumů mohla být vhodně tvarovaná stélka a klenek obuvi (část mezi podrážkou a 

stélkou obuvi). To by zajišťovalo větší kontakt středonoží s obuví a tím i dostatečný 

komfort a symetrické rozložení tlaku chodidla v obuvi (Cong et al., 2008). Jinou 

možnost představuje anatomicky tvarovaná vložka do obuvi, která by zvýšila plochu 

kontaktu a tím i rovnoměrněji rozložila plantární tlaky na celou oblast chodidla (Yung-

Hui et Wei-Hsien, 2005). 

U Hypotézy 3 byl předpokladem statisticky významný rozdíl v době kontaktu 

chodidla s podložkou (obuv) mezi chůzí naboso a na podpatku. Tato hypotéza se 

potvrdila. Ve všech oblastech chodidla došlo k prodloužení doby kontaktu chodidla 

s podložkou (obuv) při chůzi na podpatku. Doba kontaktu chodidla s podložkou je 

důležitým parametrem, který přispívá k celkové analýze plantárních tlaků. 
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Gastwirth et al. (1991) si například myslí, že prodloužení doby kontaktu hraje 

významnější roli pro vznik patologií v oblasti nohy spojených s chůzí na vysokém 

podpatku než hodnoty maximálních tlaků. Jiný experiment (Chien et al., 2013) 

porovnával chůzi naboso a na 3 různých výškách podpatku, kdy plocha podpatku byla u 

všech typů obuvi stejná. Došli stejně jako v našem výzkumu k závěru, že při chůzi na 

podpatku se snižuje rychlost chůze, tedy dochází k prodloužení doby kontaktu chodidla 

s obuví. Wang et al. (2005) také podporují naši hypotézu. V jejich výzkumu byla stojná 

fáze delší při chůzi v obuvi (na podpatku i bez podpatku) než naboso. Se zvyšujícím se 

podpatkem došlo k prodloužení jak jednooporové tak dvouoporové fáze kroku.  

Hypotéza 4 předpokládala statisticky významný rozdíl z hlediska časového 

integrálu tlaku. První část (A4) Hypotézy 4, kde se porovnávala chůze naboso a v obuvi 

na podpatku, a to konkrétně, že dojde při chůzi na podpatku ke zvýšení hodnot 

časového integrálu tlaku v oblasti mediálního přednoží, palce a ostatních prstů 

v porovnání s chůzí naboso. Tato část hypotézy ale nemůže být potvrzena. Ve všech 

předpokládaných oblastech došlo ke zvýšení hodnot časového integrálu tlaku, rozdíly 

v hodnotách však nebyly ani v jedné z oblastí statisticky významné.  

Druhá část (B4) Hypotézy 4, kde se předpokládal rozdíl v hodnotách časového 

integrálu tlaku při chůzi ve sportovní obuvi a v obuvi na podpatku, byla potvrzena. Při 

chůzi na podpatku došlo dle naší hypotézy ke zvýšení hodnot v oblasti mediálního 

přednoží, palce a ostatních prstů. Tyto výsledky jsou ve shodě s jinými studiemi. 

Nyska et al. (1996) a Speksnijder et al. (2005) také zaznamenali zvýšení hodnot 

časového integrálu tlaku v oblasti mediálního přednoží, které se mění s výškou 

podpatku. Stejně tak v oblasti palce došlo ke zvýšení hodnot časového integrálu tlaku 

spolu s hodnotami maximálního tlaku.  

Někteří autoři považují časový integrál tlaku za důležitější ukazatel vzniku 

bolestí a deformit nohy než samotnou hodnotu maximálního tlaku. 

Gastwirth et al. (1991) dokázali, že prodloužení doby zatížení především v oblasti 

přednoží, které je při chůzi na podpatku výrazně zatíženo, je důležitějším faktorem pro 

vznik deformit v této oblasti. Speksnijder et al. (2005) našli ve své studii vzájemnou 

korelaci > 0.70 mezi zvyšujícím se podpatkem a hodnotou časového integrálu tlaku a 

maximálního tlaku v oblasti mediálního přednoží.   
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Časový integrál tlaku podává informaci nejen o hodnotě tlaku, ale také o době 

trvání kontaktu chodidla s podložkou. Ve studii Burnfielda et al. (2004) porovnávali 

hodnoty plantárních tlaků a časového integrálu tlaku v závislosti na rychlosti chůze. Při 

zvýšení rychlosti chůze byly hodnoty integrálu sníženy v 6 z 9 předem definovaných 

oblastí chodidla. Poukazují na to, že ke snížení hodnoty integrálu došlo vlivem snížení 

doby trvání stojné fáze krokového cyklu i přesto, že hodnoty tlaku byly stejné nebo 

dokonce vyšší. Hodnoty a rozdíly hodnot časového integrálu tlaku mohly být v našem 

experimentu tedy ovlivněny i rychlostí chůze. Dle Burnfielda et al. (2004) rychlost 

chůze výrazněji ovlivňuje hodnoty maximálních plantárních tlaků stejně tak hodnoty 

časového integrálu tlaku. 

U Hypotézy 5 jsme předpokládali, že rozdíl mezi maximální a minimální 

vzdáleností hlaviček 1. a 5. metatarzu při chůzi naboso ve sportovní obuvi a v obuvi na 

podpatku bude vykazovat statisticky významný rozdíl. První část (A5) Hypotézy 5 byla 

stanovena tak, že statistický rozdíl předpokládáme mezi chůzí naboso a v obuvi na 

podpatku, kdy při chůzi na podpatku předpokládáme zmenšení rozdílu vzdáleností mezi 

hlavičkami metatarzů. Rozdíl vzdáleností při chůzi na podpatku (0,8 mm) byl menší než 

při chůzi naboso (1,3 mm). Došlo tedy ke splnění našeho předpokladu, že v obuvi na 

podpatku se zúžením přední části noha stává výrazně fixovanou a obuv tak znemožňuje 

výraznějšímu pohybu v této oblasti. Průměrná maximální vzdálenost při chůzi na 

podpatku (100,1 mm) ale výrazně převyšovala hodnotu při chůzi naboso (94,9 mm). To 

je ve shodě s předchozími odstavci, že při chůzi na podpatku je výrazně zatížena oblast 

přednoží, tedy i hlaviček metatarzů, stejně tak jako kontaktní plocha se při chůzi na 

podpatku zvětšuje. Ve švihové fázi, kdy je noha zcela nezatížena, však v tomto typu 

obuvi na podpatku nedojde k výraznému přiblížení hlaviček 1. a 5. metatarzu. 

Pravděpodobně z důvodu fixace nohy v přední části obuvi, která znemožňuje pohyb 

mezi hlavičkami metatarzů (pohybu příčné klenby). Hlavní příčinou je tedy 

pravděpodobně tvar a materiál obuvi na podpatku, který mění postavení a geometrii 

přednoží a ani v době, kdy není noha zatížena, nedovoluje noze zaujmout fyziologické 

postavení. První část (A5) Hypotézy 5 však nemohla být potvrzena, protože rozdíly 

hodnot nebyly vypočítány jako statisticky významné. 

V druhé částí (B5) Hypotézy 5 jsme předpokládali, že bude nalezen významný 

rozdíl mezi chůzí ve sportovní obuvi a v obuvi na podpatku, kdy při chůzi na podpatku 

bylo opět předpokladem zmenšení rozdílu vzdáleností mezi hlavičkami metatarzů. 
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Stejně jako u první části (A5) Hypotézy 5 došlo ke zmenšení rozdílů vzdáleností, opět 

ale výsledky nebyly statisticky významné. Ani tuto hypotézu tedy nemůžeme potvrdit.  

Maximální vzdálenost mezi hlavičkami metatarzů byla při chůzi ve sportovní 

obuvi 100,8 mm, což představuje největší hodnotu v porovnání s chůzí naboso či 

v obuvi na podpatku. Vzhledem k tomu, že z výsledů distribuce maximálních hodnot 

plantárních tlaků nebyla oblast přednoží při chůzi ve sportovní obuvi více zatížena, 

předpokládáme, že při chůzi ve sportovní obuvi mohlo dojít v tomto případě k chybě 

měření. Sportovní obuv využita v našem výzkumu byla vyrobena z pevného materiálu, 

který nemusel vždy přesně kopírovat tvar nohy a tedy i oblast přednoží a hlaviček 

metatarzů.  

Na rozdíl od sportovní obuvi využité v našem výzkumu, byla svrchní část obuvi 

na vysokém podpatku vyrobena s materiálu, který byl více poddajný a kopíroval tvar 

nohy v oblasti hlaviček metatarzů. Neoprenové ponožky využité v rámci našeho 

výzkumu též kopírovaly tvar nohy a přednoží. Ve všech případech mohlo ale i přesto 

dojít k ovlivnění naměřených hodnot. Markery byly vždy aplikovány v oblasti hlaviček 

prvního a pátého metatarzu na obuv a ne přímo na kůži. Výzkumy upozorňují, že i při 

aplikaci markerů přímo na kůži dochází k posunu kůže a měkkých tkání během pohybu 

a tedy i k nepřesné lokalizaci vybraných anatomických bodů v průběhu celého měření 

(Janura et Zahálka, 2004). Bylo zjištěno, že rozdíl může v některých místech dosáhnout 

až 20 mm (Curran et Dananberg, 2005). Pokud tedy proběhlo měření přes 2 oblasti 

(obuv a kůže), které mohly ovlivňovat lokalizaci markeru, musíme zde počítat 

s možností nepřesnosti naměřených výsledků. Během našeho měření umísťovala značky 

stále stejná osoba, míra subjektivní nepřesnosti je však další faktor, který nelze zcela 

eliminovat. 

Obuv, která byla využita v rámci našeho výzkumu, byla pro všechny probandy 

zcela stejná pouze v rozdílné velikosti (velikost 39±1). To považujeme za velké 

pozitivum. V jiných studiích je často využita obuv probandů (Frey et al., 2000; 

Gefen et al., 2002), což může významně zkreslovat naměřené hodnoty. Na druhou 

stranu chůze v půjčené nové obuvi může být pro probandy nepřirozená a může 

způsobovat změny v naměřených hodnotách. Dle našeho názoru je ale vhodnější využít 

stejnou obuv se stejný tvarem a materiálem, který zajišťuje rovnocenné podmínky pro 

všechny probandy. Je také třeba podotknout, že všichni probandi měli před samotným 

výzkumem čas si obuv a chůzi v ní vyzkoušet. Hodnoty získané z našeho měření byly 
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vždy vybrány ze střední části celého měření s vyřazením prvních a posledních kroků, 

které by se mohly značně lišit od přirozené chůze.  

V našem výzkumu se tedy jednalo jednak o sportovní vycházkovou obuv, která 

je určena především na nošení v běžných denních podmínkách nebo na rekreační 

sportovní aktivity. Nejednalo se o obuv určenou specifickému druhu sportu se 

speciálními vlastnostmi, které by mohly ovlivnit naměřené výsledky. Dalším typem 

obuvi, která byla použita v našem výzkumu, byla obuv na podpatku s výškou 5 cm. Zde 

se výzkumy značně liší v doporučené a nejméně zatěžující výšce podpatku. Dle studie 

od Ebbeling et al. (1994) je ženám doporučováno nenosit obuv s podpatkem vyšším než 

5,08 cm především pokud si chtějí zachovat komfort v obuvi a chtějí předejít riziku 

vzniku úrazu či pádu. Jiný experiment (Ko et al., 2009) stanovil komfortní výšku 

podpatku pouze na 2 cm s tím, že při výšce podpatku nad 2 cm dochází k výraznému 

přetěžování mediální části přednoží, díky kterému by mohlo dojít ke vzniku deformit a 

bolestí v této oblasti. Pro zachování stability považují některé studie za nejlepší výšku 

podpatku mezi 3 až 5 cm (Ko et Lee; 2013). Stejná studie ale poukazuje i na to, že 

nejenom výška, ale i šířka podpatku hraje důležitou roli pro zachování stability při stoji 

a chůzi. Guo et al. (2012) se ve svém experimentu zaměřili mimo jiné na vliv šířky 

podpatku na chůzi a plantární tlaky a konstatovali, že šířka podpatku má vliv na 

rozložení plantárních tlaků především v oblasti palce a ostatních prstů. Se zmenšením 

šířky podpatku došlo ke zvyšování hodnot plantárních tlaků.  

Pro chůzi naboso byly po konzultaci s odborníky z Vědeckého a servisního 

pracovištěm tělesné výchovy a sportu v Praze (CASRI) využity neoprenové ponožky, 

které dobře simulují chůzi naboso. Šířka neoprenu byla 3 mm, takže povrch by neměl 

významně ovlivňovat výsledné hodnoty snímané stélkami. I přesto mohly nastat rozdíly 

v naměřených hodnotách v porovnání s chůzí naboso, která ale v našem případě 

s využitím tlakoměrných stélek nebyla možná. Jiné studie využívající stejný přístroj 

například měřily plantární tlaky při chůzi naboso pouze s využitím silonových ponožek 

(Burnfield, et al., 2004). Tato varianta se nám ale zdála jako méně ideální především 

z toho důvodu, že tlakoměrná stélka byla fixována pouze pomocí silonové ponožky, 

která nemohla zajistit dostatečný a stejný kontakt chodidla se stélkou v průběhu celého 

měření. 

V průběhu výzkumu bylo snahou zachovat co nejpřirozenější podmínky. I přesto 

však existovalo mnoho faktorů, které mohly ovlivnit výsledky měření. Celý výzkum 
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probíhal v laboratorních podmínkách, ve kterých mohou na probandy působit 

nepříznivé faktory. Například z hlediska hladiny hluku, teploty a osvětlení, nikdy není 

možné zajistit takové podmínky, které každému probandovi zajišťují dostatečný 

komfort a přirozené podmínky. Mezi další negativní faktory může patřit například 

nedostatek času pro adaptaci na zvolenou rychlost chůze či soustředění se na správné 

provedení chůze. 

Samotné tenzometrické zařízení Pedar-X, které je potřeba během každého 

měření nést, mohlo též ovlivnit výsledky výzkumu. Zařízení musí být připevněno 

k pasu probanda, což může ovlivňovat chůzi i přesto, že došlo před každým měřením 

k ověření, že toto zařízení nebrání v provedení pohybu. Dále to mohly být tlakoměrné 

stélky, které jsou propojeny se samotným zařízením pomocí kabelu. Stélky byly 

vybrány pro každý charakter obuvi zcela individuálně tak, aby co nejvíce pokryly 

povrch obuvi a nedocházelo k jejich posunu při chůzi. Při chůzi v obuvi na podpatku, 

která byla v přední části obuvi typicky zúžená, však nebylo možné zahrnout celou 

oblast vnitřní plochy obuvi tenzometrickou stélkou. I to mohl zkreslovat naměřené 

hodnoty. Nedostatkem z tenzometrických stélek je také to, že ne vždy přesně odpovídají 

tvaru a velikosti chodidla konkrétního probanda. 

Další nedostatkem by mohla představovat reprodukovatelnost tohoto měřícího 

zařízení. Studie ukazují, že měření pomocí systému Pedar-X je přesné ve většině oblastí 

chodidla, nicméně některé průzkumy odhalily nižší přesnost výsledků v oblasti 

2. až 5. prstu a střední stupeň reprodukovatelnosti byl pak nalezen také v oblasti palce 

(Putti et al., 2007; Ramanathan et al., 2010). Další nedostatkem by mohl být fakt, že 

vyhodnocení zatížení nohy pomocí tenzometrického zařízení Pedar-X je založeno na 

snímání vertikálních komponent působících sil. Jelena et Tětková (2007) poukazují na 

to, že zatížení jednotlivých segmentů nohy by mělo být hodnocenu ve 3D modelu a 

zahrnovat i ostatní komponenty působících sil.  

Dalším faktorem, který mohl ovlivnit výsledky měření, je běžecký trenažér, na 

kterém probíhal celý výzkum. V případě kinematických parametrů nebo aktivity svalů 

jsou podle Cronin et al. (2014) výsledky naměřených hodnot vždy téměř shodné po 

dostatečné adaptaci na chůzi na běžeckém pásu. Z hlediska plantárních tlaků a 

parametrů s nimi souvisejících mohou být však hodnoty v porovnání s chůzí bez 

běžeckého trenažéru rozdílné. V našem případě probíhalo celé měření u všech probandů 

na běžeckém trenažéru, hodnoty by tedy neměly být výrazně ovlivněny. Rozdíly ale 
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mohou nastat při porovnání našeho výzkumu s jinými studiemi, kde probíhalo měření 

bez běžeckého trenažéru. V těchto studiích je ale ve většině případů zaznamenáno 

pouze malé množství naměřených kroků. V našem výzkumu bylo vždy získáno 

100 kroků pro pravou i levou dolní končetinu, což výrazně převyšuje počet kroků 

získaných v jiných výzkumech. Došlo též k vyřazení počátečních a konečných kroků, 

které by se mohly lišit od přirozeného stereotypu chůze. K finální analýze byly poté 

použity pouze kroky pro levou dolní končetinu. I jiné studie hodnotí většinou pouze 

jednu dolní končetinu pro přehlednost naměřených výsledků. Ve většině případů totiž 

nebyly shledány významné rozdíly mezi pravou a levou dolní končetinou, pokud se 

jednalo pouze o zdravé jedince bez žádných patologií. 

Běžecký trenažér byl použit v rámci našeho výzkumu jednak pro získání většího 

množství kroku a tedy i více dat, dále pak pro zachování stejné rychlosti chůze 

v průběhu celého měření. Studie na podobné téma se liší také ve stanovení rychlosti 

chůze. Jedna skupina studií má chůzi charakterizovanou jako přirozenou chůzi každého 

probanda, která je zcela individuální (Esenyel et al., 2003; Opila-Correia, 1990; 

Speksnijder et al., 2005). Druhá skupina, do které patří i náš výzkum, zadává stejnou 

rychlost chůze, která je zachována v průběhu celého měření. Stanovená rychlost chůze 

se v jednotlivých studiích liší a pohybuje se v rozmezí od 3,5 km/hodinu až po hodnotu 

5 km/hodinu (Ebbeling et al., 1994; Hong et al., 2005; Lee et al., 2001; Nyska et al., 

1996). V našem případě byla rychlost chůze stanovena na 3,5 km/hodinu. Byla 

stanovena na základě předexperimentu, který sloužil k ověření funkčnosti veškerého 

přístrojového vybavení a také na stanovení rychlosti chůze. Ta byla odvozena od chůze 

v obuvi na podpatku tak, aby co nejvíce odpovídala přirozené chůzi a v neposlední řadě 

proto, aby nehrozilo riziko vzniku pádu díky kombinaci chůze na podpatku a na 

běžeckém trenažéru. 

Důvodem, proč jsme se rozhodli pro stejnou rychlost chůze, je vztah mezi 

rychlostí chůze a charakterem obuvi. Například ve výzkumu od  Esenyel et al. (2003), 

kteří porovnávali chůzi na nízkém a vysokém podpatku u 15 žen, byla při chůzi na 

vysokém podpatku snížena rychlost chůze až o 6 %.  Jiný experiment 

(Chien et al., 2013) porovnával chůzi naboso a na 3 různých výškách podpatku, kdy 

plocha podpatku byla u všech typů obuvi stejná. Došli též k závěru, že při chůzi na 

podpatku se snižuje rychlost chůze v porovnání s chůzí v obuvi bez podpatku. Nenašli 

však vztah mezi výškou podpatku a snižováním rychlosti chůze. Poukazují na to, že 
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snížení rychlosti chůze nebylo vlivem výšky podpatku, ale vlivem snížení opěrné 

plochy mezi obuví a podložkou. 

Před samotným experimentem byla od každého probanda odebrána anamnéza a 

provedeno orientační klinické vyšetření pomocí podoskopu a pomocí aspekce zejména 

v oblasti dolních končetin (zaměření bylo především na postavení jednotlivých kloubů 

v oblasti dolních končetin a pánve; pokles příčné a podélné klenby; deformity 

přednoží). V anamnéze nás zajímaly hlavně prodělané úrazy, operace v oblasti dolních 

končetin či jiné závažnější onemocnění. Do naší studie jsme poté zařadili pouze zdravé 

jedince, kteří neprodělali žádný úraz, operaci či neměli žádnou získanou ani vrozenou 

vadu zejména na dolních končetinách, rovněž neměli žádný neurologický problém, 

zejména ve smyslu kvality rovnováhy či koordinace.  

Vzhledem k tomu, že naše práce byla zaměřena pouze na zdravé jedince, nebylo 

provedeno komplexní vstupní kineziologické vyšetření. V případě, že by se jednalo 

o výzkumu se zájmem o zohlednění určitých patologií na distribuci plantárních tlaků, 

byla by potřeba provést důkladnější vyšetření. Poté by bylo nutné prohloubit celé 

vyšetření a získat tak podrobné informace například o proprioceptivním vnímání 

pacienta v oblasti chodidla, vyšetření joint play drobných kloubů nohy, aktivní i pasivní 

rozsah pohyblivosti v oblasti dolních končetin a další.  

V rámci anamnézy byla též odebrána základní data o pravidelnosti chůze na 

vysokém podpatku. Dle odpovědí byli probandi rozděleni do 4 skupin na ty, kteří nosí 

obuv na vysokém podpatku téměř každý den, druhou skupinou byli probandi, kteří nosí 

obuv na podpatku maximálně 2-3krát za týden. Třetí skupinu pak tvořili ženy, které nosí 

obuv na podpatku příležitostně, tedy asi 2krát za měsíc. Čtvrtou skupinu pak 

zastupovaly ženy, které téměř nenosí obuv na vysokém podpatku, tedy maximálně 2krát 

za rok. Do našeho výzkumu byli poté zařazeni pouze probandi z druhé a třetí skupiny 

pro zachování homogenity našeho testovaného souboru Tedy ti, kteří nosí obuv na 

podpatku alespoň 2krát do měsíce ale ne více než 2-3krát za týden. Náš soubor tedy 

tvořili ženy, které nenosí obuv na podpatku každý den, ale naopak alespoň příležitostně 

v tomto typu obuvi chodí. Některé studie totiž dokazují, že pravidelnost nošení obuvi na 

vysokém podpatku může ovlivňovat samotnou chůzi. Gefen et al. (2002) například 

dokázali, že pravidelnost chůze na vysokém podpatku ovlivňuje charakteristiku chůze. 

Konstatovali, že ženy, které nosí obuv na podpatku pravidelně, pociťovali v tomto 

experimentu větší pocit nestability hlavně ve fázi počátečního kontaktu než ženy, které 
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nemají s chůzí na vysokém podpatku žádné zkušenosti. Tento rozdíl přisuzují k tomu, 

že m. peroneus longus a m. gastrocnemius lateralis jsou u dlouhodobě nosících 

náchylnější k únavě s následným pocitem nestability. 

Je důležité také upozornit na to, že výsledky studie v rámci této diplomové práce 

nelze zobecňovat na širší ženskou populaci, protože zkoumaný soubor probandů tvořily 

pouze ženy v průměrném věku 25 let (±1 rok) a jednalo se pouze o studentky. 

K zobecnění a porovnání výsledků výzkumu by bylo zapotřebí sledovat širší část ženské 

populace. 
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7 ZÁVĚR 

Jak už bylo v předešlých částech této práce zmíněno, obuv dnes patří k nezbytné 

součásti každodenního života. Díky tomu je předmětem výzkumu už po dlouhou řadu 

let. Snaha najít propojení mezi funkčností, kvalitou a módou, možnost, jak předcházet 

vzniku celé řady deformit nohy nebo alespoň zabránit progresi už vzniklé patologie, 

motivuje celou řadu odborníků studovat danou problematiku. Proto byla také vytvořena 

tato práce s cílem ověřit změny v oblasti chodidla v závislosti na charakteru obuvi. 

V experimentální části našeho výzkumu došlo k analýze chůze v závislosti na 

charakteru obuvi reprezentované především změnami v hodnotách plantárních tlaků, 

změnami velikosti kontaktní plochy, doby kontaktu chodidla s podložkou a časového 

integrálu tlaku. Dále pak byly kvantifikovány změny v geometrii přednoží 

reprezentované změnou vzdáleností mezi hlavičkou 1. a 5. metatarzu při chůzi 

v závislosti na charakteru obuvi. 

Do výzkumu bylo zařazeno 6 žen ve věku 24 až 26 let, které nosí obuv na 

podpatku maximálně 1krát až 2krát za týden a minimálně 2krát za měsíc. U všech 

probandů byla odebrána anamnéza a provedeno orientační klinické vyšetření, při 

kterých nesměly být zjištěny žádné patologie, které by mohly negativně ovlivňovat 

naměřené výsledky. Pro experiment byly vybrány dva typy nové obuvi, které byly pro 

všechny probandy stejné. Jednalo se o sportovní vycházkovou obuv, obuv na vysokém 

podpatku a pro chůzi naboso byly použity neoprenové ponožky, které dobře simulují 

chůzi na boso.  

K analýze plantárních tlaků při chůzi byl použit přístroj Pedar-X od společnosti 

Novel, který umožňuje snímat rozložení tlaku mezi nohou a obuví pomocí 

tlakoměrných stélek za dynamických podmínek. Při zpracovávání výsledků jsme se 

zaměřili na tyto parametry: maximální tlak (kPa), plocha kontaktu (cm²), doba kontaktu 

(ms) a časový integrál tlaku (kPa*s). U jednoho probanda bylo pouze pro ilustraci navíc 

vizuálně sledováno rozložení tlaku chodidla na podložce a průběh centra tlaku (COP). 

K analýze geometrie přednoží byl využit systém Qualisys, který umožňuje 3D 

kinematickou analýzu chůze. V rámci této práce jsme se zaměřili pouze na oblast 

přednoží. Zajímala nás hodnota rozdílu maximální a minimální vzdálenosti mezi 

hlavičkou 1. a 5. metatarzu naměřená v průběhu celého krokového cyklu v závislosti na 

charakteru obuvi.  
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Výsledky našeho výzkumu nám ukázaly významné změny ve všech měřených 

parametrech v závislosti na různém charakteru obuvi. V rámci této práce se podařilo 

dosáhnout cílů práce a ověřit stanovené hypotézy. 

Hypotéza 1 předpokládala statisticky významné rozdíly v hodnotě maximálního tlaku 

v závislosti na charakteru obuvi 

A1. mezi chůzí naboso a ve sportovní obuvi, kdy při chůzi ve sportovní obuvi jsme 

předpokládali snížení hodnot ve všech oblastech chodidla – nebyla potvrzena 

B1. mezi chůzí naboso a v obuvi na podpatku, kdy při chůzi na podpatku jsme 

předpokládali snížení hodnot v oblasti paty a středonoží a naopak zvýšení 

hodnot v oblasti mediálního přednoží, palce a ostatních prstů – nebyla potvrzena 

C1. mezi chůzí ve sportovní obuvi a v obuvi na podpatku, kdy při chůzi na podpatku 

jsme předpokládali snížení hodnot v oblasti středonoží a naopak zvýšení hodnot 

v oblasti palce a ostatních prstů – nebyla potvrzena 

Z hlediska měření hodnot maximálního tlaku lze říci, že oblast paty je nejvíce 

zatěžována při chůzi naboso, chůze ve sportovní obuvi bez podpatku hodnotu 

maximálního tlaku snížila stejně jako hodnoty tlaků téměř ve všech oblastech chodidla 

s výjimkou palce a ostatních prstů. Chůze na podpatku je charakteristická 

nerovnoměrným zatížením chodila. Dochází ke snížení tlaku v oblasti paty a středonoží 

a nepřiměřenému zatížení mediálního přednoží, palce a ostatních prstů. Obuv je v tomto 

případě faktorem, který výrazně ovlivňuje rozložení maximálního tlaku mezi nohou a 

podložkou (obuv). Faktorem, který mohl v našem případě negativně ovlivňovat hodnoty 

maximálního tlaku, byl jednak tvar přední části obuvi, který mohl změnit rozložení 

maximálního tlaků a dále to byl podpatek. Jak výška podpatku (5 cm), tak úzká opěrná 

plocha způsobují nerovnoměrné rozložení tlaku na chodidle. 

 

Hypotéza 2 předpokládala statisticky významné rozdíly v hodnotě plochy kontaktu 

mezi nohou a podložkou (obuv) v závislosti na charakteru obuvi 

A2. mezi chůzí naboso a ve sportovní obuvi, kdy při chůzi ve sportovní obuvi jsme 

předpokládali zvýšení hodnoty plochy kontaktu celého chodidla s podložkou     

– byla potvrzena 
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B2. mezi chůzí naboso a v obuvi na podpatku, kdy při chůzi na podpatku jsme 

předpokládali snížení hodnoty plochy kontaktu chodidla s podložkou v oblasti 

středonoží – byla potvrzena 

Plocha kontaktu je důležitým ukazatelem a pomocníkem při hodnocení 

plantárních tlaků. Ve většině oblastí se shoduje s tím, že čím větší kontaktní plocha, tím 

nižší hodnota maximálního tlaku mezi nohou a obuví. Z hlediska tohoto parametru se 

jevila jako nejlepší variantou chůze ve sportovní obuvi, která významně zvyšovala 

kontaktní plochu a ve většině oblastí též snižovala hodnoty maximálního tlaku. V obuvi 

na podpatku se nám jeví jako jednou s možných variant, jak předejít nadměrnému 

přetěžování přednoží, právě zvýšením kontaktní plochy. Pokud se zvětší kontaktní 

plocha především v oblasti středonoží, může dojít ke snížení hodnoty maximálních 

tlaků v oblasti přednoží a prstů, kde byly především při chůzi na podpatku naměřeny 

nejvyšší hodnoty maximálního tlaku. 

 

Hypotéza 3 předpokládala statisticky významný rozdíl v hodnotě doby kontaktu mezi 

nohou a podložkou (obuv) v závislosti na charakteru obuvi, kdy při chůzi na podpatku 

jsme předpokládali prodloužení doby kontaktu ve všech oblastech chodidla – byla 

potvrzena 

Doba kontaktu chodidla s podložkou je důležitým parametrem, který přispívá 

k celkové analýze plantárních tlaků. V našem případě byl trend takový, že při chůzi 

naboso byla doba kontaktu nejkratší a s přestupem do chůze v obuvi se postupně tyto 

hodnoty zvyšovaly. Nejdelší doba kontaktu (jak celková, tak doba kontaktu 

v jednotlivých oblastech chodidla) byla naměřena při chůzi na podpatku. Poukazuje se 

tím na to, že jakákoliv obuv mění časové charakteristiky chůze z hlediska kontaktu 

jednotlivých oblastí chodidla s podložkou stejně tak jako dobu stojné fáze. 

 

Hypotéza 4 předpokládala statisticky významný rozdíl v hodnotě časového integrálu 

tlaku mezi chodidlem a podložkou (obuv) v závislosti na charakteru obuvi 

A4. mezi chůzí naboso a v obuvi na podpatku, kdy při chůzi na podpatku jsme 

předpokládali zvýšení hodnoty časového integrálu tlaku v oblasti mediálního 

přednoží, palce a ostatních prstů – nebyla potvrzena 
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B4. mezi chůzí ve sportovní obuvi a v obuvi na podpatku, kdy při chůzi na podpatku 

jsme předpokládali zvýšení hodnoty časového integrálu tlaku v oblasti 

mediálního přednoží, palce a ostatních prstů – byla potvrzena 

Časový integrál tlaku podává informaci nejen o hodnotě tlaku, ale také o době 

trvání kontaktu chodidla s podložkou. Obecně lze z našeho výzkumu říci, že hodnoty 

časového integrálu tlaku korelují se zvýšenou zátěží v oblasti přednoží vlivem obuvi na 

podpatku. Ve všech oblastech přednoží a prstů byly při chůzi na podpatku naměřeny 

nejvyšší hodnoty. To je i v souladu s tvrzením jiných studií, které často považují časový 

integrál tlaku za důležitější ukazatel vzniku bolestí a deformit nohy než samotnou 

hodnotu maximálního tlaku. Nejnižší hodnoty v oblasti přednoží a v oblasti prstů byly 

naměřeny při chůzi ve sportovní obuvi. Z čehož vyplývá i fakt, že nejvíce statisticky 

významných rozdílů hodnot časového integrálu tlaku bylo nalezeno mezi chůzí ve 

sportovní obuvi a v obuvi na podpatku. 

 

Hypotéza 5 předpokládala statisticky významnou hodnotu rozdílu mezi maximální a 

minimální vzdáleností hlaviček 1. a 5. metatarzu v závislosti na charakteru obuvi 

A5. mezi chůzí naboso a v obuvi na podpatku, kdy při chůzi na podpatku jsme 

předpokládali zmenšení rozdílu vzdáleností mezi hlavičkami metatarzů – nebyla 

potvrzena 

B5. mezi chůzí ve sportovní obuvi a v obuvi na podpatku, kdy při chůzi na podpatku 

jsme předpokládali zmenšení rozdílu vzdáleností mezi hlavičkami metatarzů      

– nebyla potvrzena 

Rozdíl vzdáleností mezi hlavičkami 1. a 5. metatarzu je ukazatel, který nám 

může podat důležitou informaci o geometrii přednoží a flexibilitě příčné klenby. 

Nejvyšší rozdíl byl nalezen při chůzi naboso, kde má přednoží a celá noha dostatečný 

prostor, který umožňuje flexibilní odvíjení celého chodidla. Rozdíl vzdáleností při chůzi 

na podpatku (0,8 mm) byl menší než při chůzi naboso (1,3 mm). Došlo tedy ke splnění 

našeho předpokladu, že v obuvi na podpatku se zúžením přední části je noha výrazně 

fixovaná a obuv tak znemožňuje výraznějšímu pohybu v této oblasti. Průměrná 

maximální vzdálenost při chůzi na podpatku ale převyšovala hodnotu při chůzi naboso. 

Obecně lze říci, že geometrie přednoží je výrazně ovlivněna jednak tvarem přední části 

obuvi, který většinou neodpovídá anatomickému tvarování této oblasti, dále je to 
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i podpatek, který zvyšuje vzdálenost mezi hlavičkami metatarzů a ve spojitosti s úzkou 

špičkou a neforemným materiálem nedovoluje přednoží flexibilní pohyb.  

 

Obuv má především chránit nohu před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí a 

podporovat její základní fyziologické funkce. Ve většině případů tomu však v reálné 

situaci není. Noha je většinou (hlavně v obuvi na podpatku) v nefyziologickém 

postavení, které neumožňuje noze plnit svou funkci a tím výrazně ovlivňuje i vyšší 

etáže pohybového aparátu. Analýza plantárních tlaků a geometrie přednoží mohou 

výraznou měrou napomoci k pochopení dané problematiky a především k vývoji 

nových typů obuvi, která nebudou negativně ovlivňovat fyziologickou funkci nohy a 

tedy i celého pohybového aparátu. 

Vzhledem k tomu, že při kinematické analýze chůze pomocí přístroje Qualisys 

byly markery aplikovány na celou oblast dolní končetiny, bylo by přínosem tuto práci 

do budoucna dále rozšířit i o podrobnou kinematickou analýzu dolních končetin vlivem 

různého charakteru obuvi a následně propojit naměřené výsledky s hodnotami 

plantárních tlaků a parametrů s nimi spojených. 
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Vyjádření etické komise UK FTVS 

Vzor informovaného souhlasu  

Příloha č. 1a Získané hodnoty maximálního tlaku, plochy kontaktu, doby kontaktu a  

  časového integrálu tlaku u Probanda 1 

Příloha č. 1b Získané hodnoty vzdáleností mezi hlavičkou prvního a pátého metatarzu  

  u Probanda 1 

Příloha č. 2a Získané hodnoty maximálního tlaku, plochy kontaktu, doby kontaktu a  

  časového integrálu tlaku u Probanda 2 

Příloha č. 2b  Získané hodnoty vzdáleností mezi hlavičkou prvního a pátého metatarzu  

  u Probanda 2 

Příloha č. 3a  Získané hodnoty maximálního tlaku, plochy kontaktu, doby kontaktu a  

  časového integrálu tlaku u Probanda 3 

Příloha č. 3b  Získané hodnoty vzdáleností mezi hlavičkou prvního a pátého metatarzu  

  u Probanda 3 

Příloha č. 4a  Získané hodnoty maximálního tlaku, plochy kontaktu, doby kontaktu a  

  časového integrálu tlaku u Probanda 4 

Příloha č. 4b  Získané hodnoty vzdáleností mezi hlavičkou prvního a pátého metatarzu  

  u Probanda 4 

Příloha č. 5a  Získané hodnoty maximálního tlaku, plochy kontaktu, doby kontaktu a  

  časového integrálu tlaku u Probanda 5 

Příloha č. 5b  Získané hodnoty vzdáleností mezi hlavičkou prvního a pátého metatarzu  

  u Probanda 5 

 

 

 

 

 



 

INFORMOVANÝ SOUHLAS  

Vážená paní, vážený pane,  

jmenuji se Andrea Mojcherová, jsem studentkou navazujícího magisterského programu 
Fyzioterapie a ráda bych Vás informovala o mém projektu:  

Cílem projektu je jednak analýza ditribuce plantárních tlaků při chůzi v různém typu 
obuvi. Dál pak analýza geometrie přednoží v závislosti na typu obuvi. Bude se 
konkrétně jednat o chůzi naboso, ve sportovní obuvi a v obuvi na 5cm vysokém 
podpatku. V v rámci experimentální části práce bude využit jednak přístroj Pedar-x, 
který slouží k monitorování změn distribuce zatížení nohy v průběhu různých 
pohybových aktivit, v našem případě při chůzi. Dále bude využit systém Qualisys, který 
bude sloužit k 3D kinematické analýze přednoží.  

V průběhu dnešního testování Vám budou nejdříve odebrány základní anamnestické 
údaje, dále bude provedeno orientační vstupní kineziologické vyšetření. Na měření 
plantárního tlaku při chůzi budou použity speciální vložky do bot. Pro chůzi naboso 
budou použity neoprenové návleky (boty do vody), dále bude probíhat měření chůze ve 
sportovní obuvi, následně pak v obuvi s 5cm vysokým podpatkem. V průběhu těchto 
měření budou též aplikovány speciální markery na obuv v oblasti přednoží, které budou 
sloužit ke kinematické analýze této oblasti.  

Před samotným měřením bude možnost si vyzkoušet chůzi na běžeckém pásu, kde bude 
celé měření probíhat. Rychlost chůze bude nastavena na 3,5 km/hod a bude zachována v 
průběhu celého měření. Dále bude následovat samotné měření, při kterém bude 
testována chůze naboso po dobu 2,5 minut, chůze ve sportovní obuvi po dobu 2,5 minut 
a následně chůze na 5cm vysokém podpatku po dobu 10 minut. Mezi jednotlivým 
měřením bude vždy několikaminutová pauza. Testování bude probíhat pouze v jeden 
den a bude trvat maximálně jednu hodinu.  

V průběhu celého měření by nemělo dojít k žádným závažným rizikům ohrožení na 
zdraví. Tato metoda měření je zcela neinvazivní bezbolestnou metodou. Veškerá data 
získaná v průběhu výzkumu budou sloužit pouze za účelem tohoto projektu a budou 
zcela anonymní.  

Pokud se rozhodnete pro účast v této studii, podepište prosím předložený informovaný 
souhlas poté, co si jej pečlivě prostudujete. Vaše účast v této studii je zcela dobrovolná, 
není honorována, ani není pro Vás spojena se žádnými náklady. Máte právo kdykoli 
svůj souhlas k účasti v této studii zrušit bez udání důvodu.  

 

Dne          Podpis  

  



 

Příloha č. 1a - Získané hodnoty maximálního tlaku, plochy kontaktu, doby kontaktu a 

časového integrálu tlaku u Probanda 1 

Maximální tlak (kPa) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 275,1 255,2 196,6 295,9 274 142,4 61,9 320,9 

Sport 293,3 278,9 153 269,7 265,2 76,4 44,7 332,8 

Podpatek 250,8 244,5 74,6 421,4 275,9 202,7 77,2 426,2 

Plocha kontaktu (cm²) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 16,3 17,7 18,7 22,7 20,9 5,3 7,1 108,7 

Sport 16,8 18,7 19,2 21,9 24,0 4,8 4,6 110,0 

Podpatek 16,5 18,5 17,9 19,8 22,8 5,3 8,2 108,9 

Doba kontaktu (ms) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 239,6 238,7 347,2 336,4 351,3 252,8 161,3 366,7 

Sport 296,7 297,4 360,6 354,5 373,3 212,9 263,7 376,6 

Podpatek 283,7 310,5 355 366,6 368,3 346,8 346,8 368,5 

Časový integrál tlaku (kPa*s) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 34 31 17 45 41 19 6 45 

Sport 37 34 20 40 53 8 6 53 

Podpatek 34 34 12 63 50 30 10 63 

 

 

Příloha č. 1b - Získané hodnoty vzdáleností mezi hlavičkou prvního a pátého metatarzu 

u Probanda 1 

Vzdálenost (mm) Max SD Min SD Max-Min 

Naboso 92,1 0,06 87,1 0,45 4,9 

Sport 108,8 0,02 101,9 0,18 6,9 

Podpatek 102,2 0,04 97,1 0,27 5,1 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2a - Získané hodnoty maximálního tlaku, plochy kontaktu, doby kontaktu a 

časového integrálu tlaku u Probanda 2 

Maximální tlak (kPa) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 340,6 351,9 208,1 385,7 399,9 74,4 84,7 405,3 

Sport 290,4 298,8 216,8 306,8 305,5 109,4 64 314,5 

Podpatek 285,7 243,8 146,2 432,2 385,6 343,2 177,8 438 

Plocha kontaktu (cm²) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 12,1 18,6 28,3 24,5 22,6 4,0 7,6 117,7 

Sport 15,6 20,8 22,8 27,4 26,8 5,8 9,5 128,6 

Podpatek 14,7 18,3 21,7 24,5 23,6 5,3 8,5 116,5 

Doba kontaktu (ms) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 318,7 261,3 333,4 341,6 351,4 185,3 241,8 358,2 

Sport 369,9 330,8 366,6 358,1 351,8 362 293,3 199,6 

Podpatek 346,5 355,9 371,6 377,6 377,6 376,3 359,4 377,6 

Časový integrál tlaku (kPa*s) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 48 49 28 49 50 6 8 50 

Sport 48 49 27 40 39 15 6 49 

Podpatek 49 41 11 81 75 59 32 81 

 

 

Příloha č. 2b - Získané hodnoty vzdáleností mezi hlavičkou prvního a pátého metatarz 

u Probanda 2 

Vzdálenost (mm) Max SD Min SD Max-Min 

Naboso 92,0 0,07 86,2 0,12 5,8 

Sport 95,8 0,02 93,0 0,34 2,8 

Podpatek 97,7 0,05 94,8 0,40 2,9 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3a - Získané hodnoty maximálního tlaku, plochy kontaktu, doby kontaktu a 

časového integrálu tlaku u Probanda 3 

Maximální tlak (kPa) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 270,4 270,9 189,8 347,1 220,1 52,2 18,6 355,1 

Sport 220,5 213,9 125,3 197,7 185,4 256 119,5 261,2 

Podpatek 227,6 225,5 68,6 267 205,9 327,9 169,4 330,5 

Plocha kontaktu (cm²) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 12,4 16,3 20,0 24,0 22,0 2,3 1,7 98,7 

Sport 16,9 18,4 17,7 24,5 23,9 5,3 6,3 113,0 

Podpatek 15,9 17,2 15,4 22,3 23,9 5,3 7,7 107,7 

Doba kontaktu (ms) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 212 180,5 326,1 322,3 330 106 68,1 350,9 

Sport 255,4 233,3 350,4 326,7 353,7 369,3 337,5 379,9 

Podpatek 360,1 351,8 352,7 377,7 377,9 377,9 362,4 377,9 

Časový integrál tlaku (kPa*s) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 30 30 15 33 39 28 10 39 

Sport 31 29 19 34 33 37 17 37 

Podpatek 37 38 14 53 43 48 27 53 

 

 

Příloha č. 3b - Získané hodnoty vzdáleností mezi hlavičkou prvního a pátého metatarzu 

u Probanda 3 

Vzdálenost (mm) Max SD Min SD Max-Min 

Naboso 97,8 0,04 93,6 0,31 4,1 

Sport 100,2 0,02 95,3 0,10 4,9 

Podpatek 99,9 0,04 95,9 0,15 4,0 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4a - Získané hodnoty maximálního tlaku, plochy kontaktu, doby kontaktu a 

časového integrálu tlaku u Probanda 4 

Maximální tlak (kPa) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 272,9 265,0 168,5 321,6 275,1 120,1 65,8 344,9 

Sport 246,1 241,2 147,9 275,8 225,0 154,4 74,3 304,3 

Podpatek 220,7 212,2 86,9 356,9 250,9 319,3 132,7 394,1 

Plocha kontaktu (cm²) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 14,5 16,0 20,1 23,0 22,1 4,0 5,7 105,4 

Sport 17,1 18,9 17,9 25,1 24,1 5,2 6,6 115,0 

Podpatek 16,0 17,6 16,5 22,9 23,3 5,3 8,1 109,7 

Doba kontaktu (ms) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 240,0 213,1 325,2 332,4 340,3 213,4 201,9 358,3 

Sport 281,0 266,9 355,5 346,7 356,1 320,5 296,2 342,3 

Podpatek 295,8 302,6 351,7 371,5 368,6 364,1 351,6 372,0 

Časový integrál tlaku (kPa*s) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 31 30 14 50 43 31 12 51 

Sport 34 33 16 42 39 24 10 47 

Podpatek 35 33 10 61 52 50 21 66 

 

 

Příloha č. 4b - Získané hodnoty vzdáleností mezi hlavičkou prvního a pátého metatarzu 

u Probanda 4 

Vzdálenost (mm) Max SD Min SD Max-Min  

Naboso 94,8 0,04 89,3 0,3 5,5 

Sport 100,8 0,03 95,8 0,2 5,0 

Podpatek 100,2 0,03 95,9 0,2 4,3 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5a - Získané hodnoty maximálního tlaku, plochy kontaktu, doby kontaktu a 

časového integrálu tlaku u Probanda 5 

Maximální tlak (kPa) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 261,7 235,6 151,8 333,8 206,3 145,9 97,2 342,3 

Sport 231,9 219,3 92,6 306,4 163 202 77 312,2 

Podpatek 198,7 192,5 70,3 299,9 210,2 409,8 140,8 409,8 

Plocha kontaktu (cm²) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 13,9 13,1 11,4 24,6 22,6 3,3 6,4 95,2 

Sport 18,5 18,2 5,2 27,4 23,9 5,2 7,1 105,4 

Podpatek 15,1 15,8 8,7 23,6 23,4 5,3 8,5 100,4 

Doba kontaktu (ms) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 157,7 163,4 336,2 342 335,7 284,2 308,9 362,1 

Sport 213,8 212,4 346,8 360 349 354,8 319,1 390,8 

Podpatek 241,3 219 336,4 380,2 363,5 377,3 358,4 380,5 

Časový integrál tlaku (kPa*s) MH LH MF MFF  LFF BT T Total  

Naboso 25 23 4 61 43 50 16 61 

Sport 29 27 2 51 34 36 13 51 

Podpatek 26 25 4 69 47 88 30 88 

 

 

Příloha č. 5b - Získané hodnoty vzdáleností mezi hlavičkou prvního a pátého metatarzu 

u Probanda 5 

Vzdálenost (mm) Max SD Min SD Max-Min 

Naboso 95,7 0,03 90,0 0,23 5,7 

Sport 97,8 0,06 92,8 0,18 5,0 

Podpatek 102,0 0,01 97,0 0,13 5,0 

 

 


