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Abstrakt 

 

Název:  Zhodnocení vlivu cvičení dle konceptu Propriofoot a metodikou 

senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové na rozložení tlaků chodidla 

 

Cíle: V diplomové práci jsou stanoveny tři cíle, a sice zjistit zda a jak se ve stoji po 

čtyřtýdenním cvičení metodikou senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové nebo 

dle konceptu Propriofoot změní procentuální rozložení tlaků mezi pravým a levým 

chodidlem, zda a jak se změní segmentální zatížení chodidel probandů a zda se případné 

změny zatížení chodidel probandů budou při porovnání skupin shodovat či lišit. 

 

Metody: Jedná se o pilotní studii pro kvantitativní výzkum využívající experimentální 

vědeckou metodu a pracující se dvěma desetičlennými skupinami probandů ve věku 

třicet až padesát let, u kterých bylo diagnostikováno plochonoží. Členové obou skupin 

podstoupili na začátku výzkumného šetření diagnostické měření na přístroji Plantograf 

V10 a následně absolvovali individuální čtyřtýdenní terapii jednou ze zkoumaných 

metod dle vypracovaného cvičebního plánu. Na závěr byli probandi opět změřeni 

stejným přístrojem. Vstupní a kontrolní výsledky měření byly pro každého účastníka 

i skupinu vyhodnoceny, porovnány a statisticky zpracovány. 

 

Výsledky: Analýzou naměřených dat bylo zjištěno, že ani jedna z výše uvedených 

metodik nemá při čtyřtýdenním cvičení statisticky významný vliv na segmentální 

zatížení chodidla. Naopak procentuální rozložení tlaků mezi pravým a levým chodidlem 

obě metody ovlivňují. Nebylo ovšem potvrzeno, že by Propriofoot koncept dosahoval 

lepších výsledků. Ze stanovených pěti hypotéz tedy byly potvrzeny tři. Subjektivně 

považovali probandi z obou skupin metody za účinné, protože došlo ke zmírnění či 

úplnému vymizení bolestí nohou a dolních končetin. 

 

Klíčová slova: Propriofoot, senzomotorická stimulace, klenba nožní, proprioceptor, 

segmentální aktivace nohy, předonoží, zánoží, nestabilní plošina  



 

 

Abstract 

 

Title: Evaluation of the effect of exercise according to the Propriofoot concept and the 

methodology of Sensorimotor Training by Janda and Vávrová on foot pressure 

distribution 

 

Objectives: In this thesis the following three goals were set: First, to find out if and how 

does the percentual foot pressure distribution between the left and right foot in standing 

change after a four-week long exercise according to either the methodology of 

Sensorimotor training by Janda and Vávrová or the Propriofoot concept. Second, if and 

how will the segmental foot load change. Third, if the prospective changes of foot load 

will agree or differ between the two groups. 

 

Methods: A pilot study for quantitative research using experimental scientific method 

was conducted, with two groups consisting of ten members each, aged thirty to fifty and 

diagnosed with flat foot. At the beginning, all probands underwent diagnostic 

measurement using the “Plantograf V10” device. Then they attended a four-week long 

individual therapy with an exercise plan created according to one of the two methods in 

consideration. At the end the probands were again measured by the same device. 

Entrance and control measurements obtained for each participant and both groups were 

evaluated, compared and statistically analyzed. 

 

Results: Analysis of the experimental data revealed that after a four-week therapy none 

of the two methods in question had a statistically significant effect on segmental foot 

load. In contrast, both methods affected the percentual foot pressure distribution 

between the left and right foot. However, the Propriofoot concept was not confirmed to 

achieve better results. Out of the five hypotheses that were set, three were confirmed. 

Subjectively, probands from both groups considered the therapy effective because of 

a reduction or complete disappearance of feet and leg pain. 

 

Keywords: Propriofoot, sensorimotor training, foot arch, proprioceptor, segmental foot 

activation, forefoot, hindfoot, unstable platform
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1  Úvod 

Lidská noha je již mnoho let aktuálním tématem na pracovištích lékařů, 

fyzioterapeutů, trenérů a dalších odborníků z oblasti zdravotnictví či sportu. Pacienty 

a klienty často zajímá správné a zdravé obouvání, dotazují se na obuvnické novinky na 

sportovním i běžném trhu nebo žádají radu s výběrem a používáním botiček u dětí. 

Protože je ale noha jako důležitý článek bipedální lokomoce mnohdy přetěžována, 

přivádí pacienty do ordinací také různé bolesti aker i celých dolních končetin či rozličné 

patologické funkční až strukturální změny na noze a jejích částech.  

Při léčbě těchto bolestí a patologií, zejména plochonoží, se v ortopedické praxi 

člověk mnohdy setká s „kalceotickým přístupem“, tedy s pouhým vystavením poukazu 

na výrobu individuálních stélek do obuvi, které by měly potíže vyřešit. Někteří lékaři 

ještě odešlou pacienta se stélkami na rehabilitaci s předpisem osmi až deseti 

terapeutických jednotek, které jedinec absolvuje v průběhu jednoho až dvou měsíců 

a tím péče o nohy končí. Samozřejmě existují ještě i jiné v menší míře využívané 

lékařské postupy, pro zaměření této diplomové práce byl ale zvolen druhý popsaný typ. 

Diplomová práce je pilotní studií pro kvantitativní výzkum. Za svůj cíl si klade 

zjistit a porovnat vliv čtyřtýdenního cvičení metodikou senzomotorické stimulace dle 

Jandy a Vávrové a dle konceptu Propriofoot na segmentální zatížení chodidla 

a procentuální rozložení tlaků mezi pravým a levým chodidlem. Využívá k tomu 

experimentální vědeckou metodu, v níž pracuje se dvěma desetičlennými skupinami 

probandů s diagnostikovaným plochonožím. 

V první části práce je teoreticky zpracován přehled poznatků o anatomii, 

fyziologii i patologii nohy a prevenci a terapii plochonoží se zaměřením na metodu 

senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové a koncept Propriofoot. 

Druhá část práce se věnuje provedení a výsledkům vlastního výzkumného 

šetření, ve kterém členové obou skupin individuálně cvičili dle jedné z uvedených 

metod pod přímým dohledem fyzioterapeuta s frekvencí dvě terapeutické jednotky 

týdně. V závěru jsou potom získaná data analyzována a zhodnocena z hlediska vlivu 

vybraných terapií na rozložení tlaků chodidla. 
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2  Teoretická východiska práce 

2.1  Noha a klenba nožní 

Základy horních a dolních končetin lze pozorovat v podobě malých pupenů 

somatopleury na stranách trupu již u čtyřtýdenního embrya. Distální část dolní 

končetiny – noha je patrná po čtyřech a půl týdnech intrauterinního vývoje, o něco málo 

později je možné rozpoznat i jednotlivé prsty. V tomto období směřují budoucí plosky 

nohou mediálně a kraniálně a noha kopíruje linii bérce. V sedmém týdnu 

embryonálního vývoje se nohy dostávají postupným kaudálním posunem do téměř 

sagitálního postavení (tzv. prosebná poloha), ze kterého se následně stáčejí ještě více 

mediálně. V sedmém měsíci dochází u plodu k dorzální flexi v hlezenním kloubu a ke 

změně vzájemného postavení zánártních kostí, jejichž patologie se stávají předstupněm 

vzniku vrozených vývojových vad nohy, např. pes equinovarus (Dungl, 1989). 

 

2.1.1  Anatomie nohy 

Distální článek dolní končetiny noha (pes) odpovídá svým základním 

uspořádáním distálnímu článku horní končetiny ruce (manus). Na rozdíl od ruky však 

uchopovací funkci převážila u nohy funkce podpůrná pro zajištění opory pro stabilní 

stoj a bipedální lokomoci. To se stavebně projevilo ve zkrácení délky prstů na pouhou 

pětinu celkové délky nohy, zesílením a prodloužením tarzálních kostí až na polovinu 

celkové délky nohy a snížením pohyblivosti mezi jednotlivými segmenty nohy 

(Dylevský, 2009a; Véle, 2006). 

 

2.1.1.1  Kosti nohy 

Kosti nohy zahrnují sedm kostí zánártních (ossa tarsi), pět kostí nártních (ossa 

metatarsi), čtrnáct článků prstů (ossa digitorum pedis) a zpravidla dvě sezamské kůstky 

(ossa sesamoidea pedis) uložené ve šlachách při metatarsofalangovém kloubu palce či 

dalších prstů. Ke kostem zánártním, které jsou z nohy nejmasivnější, mají nepravidelný 

tvar a společně tvoří úsek nohy zvaný tarsus, patří talus (kost hlezenní), calcaneus (kost 

patní), os naviculare (kost loďkovitá), os cuneiforme mediale, intermedium et laterale 

(tři kosti klínovité) a os cuboideum (kost krychlová). V uspořádání tarzálních kostí lze 

pozorovat dva proximodistální pruhy, a sice výše položený vnitřní pruh jdoucí od talu 
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přes os naviculare a ossa cuneiformia na první tři metatarzy a nižší vnější pruh 

zahrnující kalkaneus, os cuboideum a čtvrtý a pátý metatarz. 

Všech pět nártních kostí vytváří střední část kostry nohy označovanou jako 

metatarsus neboli nárt, kterému odpovídá distální konec hřebenu nohy a chodidla. 

Metatarzy jsou dlouhé, dorzálně konvexní kosti s rozšířenou bází (basis), protáhlým 

tělem (corpus) a hrbolatou hlavicí (caput). Ve svém distálním konci se napojují na 

články prstů, na nichž lze rovněž rozeznat bázi, tělo a hlavici. Každý prst (kromě palce) 

je tvořen třemi články – phalanx proximalis, media et distalis, palec obsahuje články 

dva – pouze proximalis et distalis (Čihák, 2011; Dylevský, 2009a). 

 

2.1.1.2  Klouby a vazy nohy 

Mezi kostmi nohy se nachází několik desítek kloubních spojů fixovaných vazy, 

díky nimž může noha plnit jak statické (nosné), tak dynamické (lokomoční) funkce 

a pracovat jako pružná flexibilní struktura i jako rigidní páka. Řadí se k nim horní kloub 

zánártní (articulatio talocruralis, kloub hlezenní) mezi bércovými kostmi a kostí 

hlezenní, dolní kloub zánártní složený vzadu z articulatio subtalaris mezi talem 

a kalkaneem a vpředu z articulatio talocalcaneonavicularis mezi talem, kalkaneem 

a kostí loďkovitou, articulatio calcaneocuboidea, articulatio cuneonavicularis, 

articulationes tarsometatarsales, articulationes intermetatarsales, articulationes 

metatarsophalangeales a articulationes interphalangeales. 

Vedle těchto kloubů se na noze rozeznávají ještě dvě příčné kloubní linie, a to 

Chopartův a Lisfrankův kloub. Chopartův kloub (art. tarsi transversa) procházející 

nohou ve tvaru napříč položeného písmene S označuje spojení talu s os naviculare 

a kalkanea s os cuboideum. Je důležitý z hlediska pružnosti nohy a chirurgických 

zákroků. Lisfrankův kloub (art. tarsometatarsalis, TMT) se skládá ze tří kloubních 

jednotek mezi zánártními kostmi a metatarzy (Čihák, 2011; Dylevský, 2009a). 

Při rozdělení nohy příčnými kloubními liniemi vzniknou tři oddíly: zadní oddíl 

(zánoží), střední oddíl (středonoží) a přední oddíl (předonoží). Při zjednodušeném 

dělení nohy se využívá pouze linie Lisfrankova kloubu a pracuje se následně s termíny 

zánoží a předonoží (Vařeka a Vařeková, 2009). 
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2.1.1.3  Svaly nohy 

Svaly nohy (musculi pedis) jsou uloženy na hřbetu nohy (funkčně extenzory 

palce a prstů) i v plantě (funkčně flexory). Na hřbetu nohy se nachází m. extensor 

digitorum brevis a m. extensor hallucis brevis. Svaly planty se dělí do čtyř skupin: svaly 

palce (m. abductor hallucis, m. flexor hallucis brevis, m. adductor hallucis), svaly 

malíku (m. abductor digiti minimi, m. flexor digiti minimi brevis), svaly střední skupiny 

(m. flexor digitorum brevis, mm. lumbricales I – IV, m. quadratus plantae) 

a mm. interossei (plantares et dorsales). S povrchem m. flexor digitorum brevis srůstá 

vazivově-šlašitá plantární aponeurosa (aponeurosis plantaris), která je pevně 

zabudovaná do podkoží chodidla. 

Kromě výše uvedených svalů se v noze upínají také dlouhé extenzory a flexory 

jdoucí z bérce. Na ventrální straně bérce je uložen m. tibialis anterior, na dorzální straně 

m. triceps surae, m. tibialis posterior a m. plantaris a na laterální straně m. peronaeus 

longus a m. peronaeus brevis. Mezi další svaly jdoucí z bérce na nohu patří dlouhé svaly 

prstů (m. extensor digitorum longus, m. flexor digitorum longus, m. quadratus plantae) 

a dlouhé svaly palce (m. extensor hallucis longus, m. flexor hallucis longus). Všechny 

svaly jdoucí longitudinálně plantou se podílejí na udržování nožní klenby, stejně jako 

šlašitý třmen z m. peronaeus longus a m. tibialis anterior, který klenbu podchycuje 

a zdvihá (Čihák, 2011; Dylevský, 2009a; Véle, 2006). 

 

2.1.2  Klenutí a kineziologie nohy 

Podélnou a příčnou kostěnou klenbu, která by umožňovala rovnoměrné 

rozdělení zátěže na celé chodidlo, lze nalézt pouze u člověka. Ačkoli se u některých 

primátů objevují náznaky podélného klenutí, jedině noha člověka vyspěla od opičího 

tvaru sloužícího k úchopu k nynější formě uzpůsobené vzpřímenému stoji a bipední 

chůzi. Ve srovnání s flexibilní a svalnatou nohou primátů je lidská noha díky 

vazivovému aparátu rovněž rigidnější a pevnější (Dungl, 1989; Dylevský, 2009b). 

Podélná klenba je založena již při narození, protože je však v kojeneckém věku 

vyplněna tukovým polštářem, jeví se noha dítěte jako plochá. U kojence je rovněž 

fyziologickým nálezem lehká varozita paty se supinovaným přednožím a varózní 

koleno (Kolář et al., 2009). V dospělosti přetrvává podkožní tuková tkáň plosky planty 

na patě, ve výši metatarzofalangových kloubů a na zevním okraji chodidla (Eliška 
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a Elišková, 2009). Dle Larsena (2005) je podkožní tuková vrstva na noze rozdělena do 

„místnůstek“ spirálovitými přepážkami, které zabraňují vytlačování tkáně při silném 

namáhání. Přepážky však při dlouhodobé nesprávné zátěži přestávají fungovat. 

Kostra lidské nohy je uspořádána do tvaru střechy se třemi klenutími, kterými 

jsou nízká příčná klenba a podélná klenba s vyšším mediálním a téměř plochým 

laterálním obloukem (viz obrázek č. 1). Opěrné body pilířů tvoří trojúhelník, jehož 

vrcholy leží pod hlavičkou prvního metatarzu, hlavičkou pátého metatarzu a pod 

posteromediálním a laterálním výběžkem kalkanea (Dungl, 1989; Dylevský, 2009b; 

Kapandji, 1987; Lippert, 2000). 

 

 

Obrázek č. 1: Oblouky klenby nožní (Zdroj: Kapandji, 1987) 

 

Na udržování všech uvedených klenutí se podílejí pasivní (kosti, klouby, vazy) 

a aktivní (svaly) struktury nohy, na jejichž význam nahlížejí různí autoři odlišně. Dle 

některých zastávají svaly při udržování integrity nožní klenby nezbytnou funkci (např. 

Duchenne či Hoke), dle jiných (např. Morton či Basmajian) se svaly aktivují pouze při 

udržování rovnováhy, když zatížení přesahuje hranici strukturální stability, při 

uzpůsobování nohy nerovnému terénu a při lokomoci (Vařeka a Vařeková, 2009). 

Kapandji (1987) uvádí, že pasivní komponenty využívá noha spíše při statickém 

a aktivní spíše při dynamickém zatížení. Přestože jsou však pasivní prvky nohy schopné 

udržet krátkodobě integritu klenby samostatně, dochází při dlouhodobém selhávání 

svalové podpory (oslabením či hyperaktivitou) k jejich přetížení a klenba se bortí. 

O důležitosti pasivních i aktivních složek nohy (kostní architektoniky, 

ligamentózního systému a svalů) píše také např. Dungl (1989), Dylevský (2009a, 

2009b), Kolář et al. (2009) či Véle (2006). 
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2.1.2.1   Mediální a laterální oblouk podélné klenby 

Mediální (palcový) oblouk spojuje opěrné body kalkanea a prvního metatarzu 

a prochází přes talus, os naviculare a os cuneiforme mediale. Laterální (malíkový) 

oblouk jde od styčného bodu na kalkaneu přes os cuboideum k pátému metatarzu, kde 

se nachází další bod dotyku. Zatímco výška mediálního oblouku v místě os naviculare 

činí 15 – 18 mm, nejvyšší bod laterálního oblouku leží pouze 3 – 5 mm nad zemí. 

Na udržování mediálního a laterálního oblouku se podílejí vazy a svaly jdoucí 

ploskou nohy podélně a šikmo. Jedná se zejména o lig. cuneometatarsale, 

lig. cuneonaviculare, lig. calcaneonaviculare a lig. talocalcaneare. Ze svalů jsou to 

m. tibialis posterior, m. peronaeus longus, m. flexor hallucis longus a m. abductor 

hallucis longus pro palcovou část a m. peronaeus brevis, m. peronaeus longus 

a m. abductor digiti minimi pro malíkovou část klenutí (Dungl, 1989; Dylevský, 2009b; 

Kapandji, 1987; Lippert, 2000). 

 

2.1.2.2  Přední oblouk příčné klenby 

Přední oblouk příčné klenby podmiňuje uspořádání hlaviček prvního až pátého 

metatarzu.  Oblouk je poměrně nízký a prostřednictvím měkkých tkání se dotýká země. 

Jeho nejvyšší bod se nachází v místě hlavičky druhého metatarzu ve výšce 9 mm. 

Protože příčné klenutí prostupuje celou nohou, navazuje na klenbu z metatarzů 

transverzální oblouk, který dále probíhá v celé délce chodidla. Klíčovou kostí příčné 

klenby je os cuneiforme intermedium (secundum). 

Přední příčné klenutí podporují pouze poměrně slabá intermetatarzální ligamenta 

a caput transversum m. adductor hallucis, proto je v distální části metatarzů častý výskyt 

poklesu klenby. Na udržování celé příčné klenby mají vedle m. adductor hallucis podíl 

také m. peronaeus longus a m. tibialis posterior. Klenbu rovněž podchycuje tzv. šlašitý 

třmen tvořený úponovými šlachami m. tibialis anterior a m. peronaeus longus (Dungl, 

1989; Dylevský, 2009b; Kapandji, 1987; Lippert, 2000). 

Puszcałowská-Lizis (2011) provedla v letech 2008-2009 výzkum zaměřený na 

vztahy mezi podélnou a příčnou klenbou nožní u skupiny studentů ve věku 20 až 28 let. 

U několika žen se objevily nevýznamné souvislosti mezi podélným klenutím a úhlem 

paty, v několika případech se ukázalo, že čím vyšší podélná klenba, tím nižší klenba 

příčná. U mužů žádná souvislost mezi klenbami nalezena nebyla. Z výsledků tedy 
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vyplývá, že neexistuje žádná významnější korelace mezi stavem podélné a příčné 

klenby nožní, minimálně v této věkové kategorii. 

Z jiné studie, kterou realizovali Fukano a Fukubayashi (2012), pak lze usuzovat, 

že nožní klenba žen je při statickém i dynamickém zatížení pružnější než klenba mužů. 

 

2.1.3  Zatížení chodidla 

Na tvaru podélné a příčné klenby závisí nášlapná plocha chodidla. Normální 

noha se dotýká podložky v souvislé ploše pouze na zevní straně. Při oslabení svalů 

a vazů udržujících klenební oblouky klesá mediální strana nohy k podložce, což vede ke 

změně nášlapné plochy, změně napětí vazů a svalů a případně vzniku obtíží a bolesti při 

stoji a chůzi. Oploštění klenby bývá také často spojováno s poklesem vnitřního kotníku 

směrem k podložce a vychýlením osy patní kosti (Kolář et al., 2009). 

Nášlapnou plochu či napětí vazů a svalů ovlivňuje rovněž postavení hlavice 

femuru v kyčelním kloubu a postavení pánve. Zevní rotace femuru vede k supinaci 

nohy a zvýšení nožní klenby, naopak vnitřní rotace femuru a pronace nohy klenbu 

snižuje (Kapandji, 1987; Véle, 2006). Rozložení zatížení chodidla kolísá také 

v závislosti na postavení a konfiguraci osového orgánu, směru osy těla vůči směru 

gravitace, průmětu těžiště do opěrné plochy a zevních faktorech jako např. sklon opěrné 

plochy, její profil a frikční vlastnosti či kvalita obuvi (Véle, 2006). 

Při klidném stoji se promítá těžiště těla lehce před os naviculare, kde osciluje 

s frekvencí 1,5 Hz v rozsahu 1 až 2 cm. Tyto výkyvy lze zaznamenávat do tzv. 

stabilogramu (Dungl, 1989). 

Podle posledních výsledků stabilometrických měření převažuje tlak vyvíjený na 

chodidlo při stabilním stoji z 60 % v zadní části nohy a do přední části nohy směřuje 

zbylých 40 % hmotnosti (Dylevský, 2009b). Plošný tlak pod hlavičkami metatarzů 

kolísá v rozmezí 5 až 15 N/cm
2
, pod patou mezi 11 a 40 N/cm

2
, přičemž zatížení paty 

bosé nohy je menší než při použití boty. V roce 1982 uvedl Diebschlag, že se tlak 

vyvíjený na patu zvyšuje v obuvi až na 75 % celkové hmotnosti těla (Dungl, 1989). 

Dle Elišky a Eliškové (2009) se zatížení chodidla při stoji rozkládá do pěti částí, 

kterými jsou pata (33 %), zevní hrana střední části chodidla (15 %), distální část 

metatarzů (40 %), I. prst (5 %) a II. až V. prst (7 %). 
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Larsen ve své knize (2005) poukazuje na zastaralost teorie tří bodů a přidává, že 

anatomicky správné je plošné rozložení hmotnosti. Studiemi zpochybňujícími klasický 

tripodní model nožní klenby, který používá např. Kapandji, se zabývají také Vařeka 

a Vařeková (2009). Ti na základě měření Vařeky (2004) dochází k závěru, že klasický 

tříbodový model je možné používat i nadále, ovšem v modifikované formě. Při stoji 

s maximálním zatížením paty totiž osciluje centrum tlaku mezi oblastmi, které zhruba 

odpovídají tripodnímu modelu. Uvedený model je ovšem statický, což neodpovídá 

skutečnému dynamickému či spíše „kvazistatickému“ stoji, při němž se zatížení 

v opěrných oblastech nohy každou chvíli mění. Hlavním principem modifikovaného 

tříbodového systému je tak kombinace opěrných bodů kontinuálně se měnící. 

Zátěž chodidel při stabilním stoji lze dle Nortona považovat pro obě nohy za 

symetrickou, při testu stoje na dvou vahách je však patrný stranový rozdíl zátěže 

kolísající mezi 5 až 15 % celkové tělesné hmotnosti (Véle, 2006). 

 

2.1.4  Vyšetření oblasti nohy, diagnostika plochonoží 

Základem správně vedeného vyšetření a stanovení léčby je pečlivě odebraná 

anamnéza, ve které se vyšetřující osoba nesmí zaměřovat pouze na nohu jako takovou, 

protože místní nález může být jen příznakem dalších onemocnění (např. dna, diabetes 

mellitus či ischemická choroba dolních končetin), ale musí cílenými dotazy získat 

všechny potřebné informace o pacientovi. Přímo v oblasti nohy jsou pak důležité údaje 

o úrazech a jejich mechanismu vzniku a o bolestech a jejich formách. 

Po odebrání anamnézy následuje vyšetření pomocí aspekce (ve stoji, při chůzi 

a v lehu), palpace, aktivních a pasivních pohybů či přístrojových metod. Nemělo by být 

opomenuto ani vyšetření neurologické (Dungl, 1989; Maršáková a Pavlů, 2012). 

Při orientačním vyšetření aspekcí se na noze sledují čtyři výrazné body, a sice 

patní kost, klínovité kosti, kosti nártní a nehty na prstech, přičemž pata stojí při pohledu 

zezadu kolmo, klínovité kosti jsou šroubovitě zaklíněny v chodidle, nártní kosti tvoří 

plochý C-oblouk a všechny nehty na prstech jsou zřetelné (Larsen, 2005). 

Dále hodnotí vyšetřující celkovou symetrii a stabilitu stoje, kterou si může 

jednoduše ověřit např. testem dle Véleho, během nějž sleduje postavení a případný 

pohyb nohy a prstců. Testovací pozicí je prostý vzpřímený stoj bez předchozích 

instrukcí a bez cíleného pohybu vyšetřovaného. Test se hodnotí pomocí čtyř stupňů, kdy 



19 

 

prvnímu stupni odpovídá neporušená stabilita s prsty lehce položenými na podložce, 

druhému a třetímu narůstající nestabilita se zvyšujícím se přítlakem prstů a čtvrtému 

výrazně porušená stabilita s masivní změnou postavení prstců, „hrou šlach“ a pohyby 

nohy ve všech směrech (Maršáková a Pavlů, 2012; Véle a Pavlů, 2012). 

Pro orientační palpační posouzení plochosti nohou u stojícího člověka bývá 

nejčastěji využíván test vložení ukazováku pod vrchol příčné a podélné klenby (v místě 

os naviculare), při němž se hodnotí, jak daleko lze prst pod klenbu zasunout. Pokud není 

možné prst pod klenbu dostat, jedná se o nohu velmi plochou. Nálezy na obou dolních 

končetinách se porovnávají (Tichý, 2000). 

V případě, že orientační posuzování odhalí změnu či omezení funkce nohy, 

přichází na řadu široká škála přístrojové diagnostiky, např. elektromyograf, 

tenzometrická deska Footscan, dynamometrická deska Kistler, podoskop (Maršáková 

a Pavlů, 2012) či plantograf (podograf). Plantografie, která pracuje s otiskem nohy 

(plantogramem), bývá často využívána k jednoduché časově a finančně nenáročné 

diagnostice plochonoží a k jejímu vyhodnocování existuje celá řada indexů a metod. 

Z nejvíce rozšířených lze jmenovat např. Chippaux-Šmiřák index, metodu segmentů, 

vizuální škálu či metodu indexu. 

S metodou indexu přišel v roce 1982 Srdečný. Vypočítává v ní poměr mezi 

délkou otisku nohy bez prstů a šířkou nohy v úrovni baze pátého metatarzu, přičemž 

vlastní výpočet vypadá jako šířka vydělená délkou a znásobena deseti (Š/D x 10). Za 

správně klenutou nohu pak považuje tu s hodnotou indexu do 1,6. Pokud je výsledek 

výpočtu 1,7 a vyšší, jedná se o nohu plochou (Urban, Vařeka a Svajčíková, 2000). 

 

2.1.5  Patologie nohy, plochá noha 

Patologické změny nohy se klasicky jako v jiných tělesných krajinách dělí na 

vrozené a získané. Většina autorů klasifikuje deformity nohy podle tvaru, např. pes 

equinovarus (noha kososvislá), pes equinus (noha koňská), pes calcaneus (noha 

hákovitá), pes cavus (noha vyklenutá) nebo pes planus (noha plochá). Tvarové odchylky 

se zejména u neurologických postižení mohou kombinovat a vznikají složené deformity, 

např. pes equinocavovalgus (Dungl, 2005). 

Pro vysvětlení výskytu funkčních patologií u podobných typů nohy a výběr 

vhodné léčby však podle Vařeky a Vařekové (2003) nestačí vycházet pouze 
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z antropometrického hodnocení, ale mnohem významnější je posouzení nohy z hlediska 

funkční typologie postavené na významu subtalárního a Chopartova kloubu pro funkci 

nohy jako celku. 

„Plochá noha je popisný termín, označující abnormální snížení podélné klenby 

nebo její vymizení. Je obvykle užíván k popisu nepřesně určené směsi anatomických 

variet, stejně jako nevýrazných patologických změn“ (Dungl, 1989, str. 103). Někdy se 

pro tento patologický stav používá také pojem hyperpronace. 

Tachdjian uvádí, že plochá noha může být vrozená (rigidní nebo flexibilní), 

často se však jedná o získanou patologii způsobenou chabostí vazů, svalovou slabostí 

a dysbalancí, kontrakturami ve svalech či artritickým onemocněním. Plochou nohu lze 

také dělit na pes planovalgus, neboli dětskou plochou nohu, typickou pro růstový věk 

a získanou statickou plochou nohu dospělých, která může vzniknout 

v důsledku predispozice i z naprosto zdravé struktury např. vlivem nadváhy, nošením 

těžkých břemen či nevhodnou obuví. 

Stryhal rozděluje získanou plochou nohu dospělých podle velikosti deformace 

a závažnosti obtíží pacienta do čtyř stupňů. Při prvním stupni se objevuje únava až 

bolest pouze v případě delší námahy a tvar nohy je zachován. U druhého stupně klesá 

podélná klenba při zatížení, po odlehčení se klenba vrací do původního stavu. Ve třetím 

stupni zůstává podélná klenba trvale plochá, lze ji však pasivně vytvarovat. Čtvrtý 

stupeň značí fixovanou deformitu s oploštěnou klenbou, valgózní patou a předonožím 

v pronaci. Bolesti se objevují při delším stání i chůzi v nohách a v bérci, později se 

přenášejí tvrdými došlapy i do oblasti kříže a kyčlí. 

Plochá noha se dříve velmi často léčila invazivně, dnes se operační léčba 

indikuje zřídka. Terapie se tedy volí spíše formou ortopedických vložek či individuální 

ortopedické obuvi (Dungl, 1989; Dungl, 2005). Neméně důležitým je ovšem pravidelné 

cvičení nohou, které je v ideálním případě běžnou součástí každodenního života 

(Larsen, 2005). 

 

2.1.6  Vhodná obuv a použití vložek 

Jak bylo uvedeno výše, dle studie Diebschlaga roste při použití obuvi zatížení 

paty až na 75 % celkové tělesné hmotnosti (Dungl, 1989). Proto by vhodná obuv 

neměla mít podpatek, který zatížení nohy přesouvá a zhoršuje tak její dynamiku. Při 
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dlouhodobém používání podpatků rovněž ochabuje stabilizační funkce nohy, což vede 

k přetěžování svalů bérce, zejména m. triceps surae (Hermachová, 1998). Protože je 

stabilizační systém nohy v neustálé interakci se stabilizačním systémem trupu, řetězí se 

rovněž dysfunkce chodidla přes celou dolní končetinu do pánve a trupu, kde vyvolává 

svalové dysbalance či ovlivňuje celkové držení těla (Lewit a Lepšíková, 2008). Pokud 

se pomocí podpatku (podpatěnkou) vyrovnává asymetrická délka končetin, neměla by 

jeho výška přesahovat 5 mm. Ke korekci větších délkových rozdílů dolních končetin je 

lepší nastavovat celou podrážku boty (Hermachová, 1998). 

Pozor je třeba dávat při používání bot v raném dětství. Studie Sachithanandama 

a Josepha (1995) totiž ukázala, že obouvání dětí před šestým rokem věku na více než 

osm hodin denně může zvýšit výskyt ploché nohy a dalších patologií v dospělosti.  

Dle Hermachové (1998) by dobře zvolená bota měla být lehká a měla by mít 

možnost přizpůsobit se tvaru nohy např. šněrováním. Vnitřní prostor v přední části boty 

by měl být širší, aby nebránil aktivní práci metatarsů a prstců při odrazu. Pro zachování 

dynamiky nohy by měla mít bota rovněž dostatečně ohebnou podrážku, která není ani 

příliš tvrdá, ani příliš měkká. Přidání pasivní opory jako např. vložky, srdíčka a dlahy je 

vhodné pouze v případě slabého vaziva či celkového oslabení nohy, a to vždy 

v kombinaci s aktivní terapií. 

Pokud je oslabená noha postavena v nadměrné pronaci nebo supinaci, je možné 

vsunout do boty měkkou či pevnou ortotickou vložku se stabilizačním segmentem, 

a zkorigovat tak nohu do neutrální polohy (Borský, 2010). U výraznějších patologií se 

však podpůrné a korekční ortézování nahrazuje kompenzačními klínky, jež přímo 

zamezují přetížení struktur při vadném postavení. Ve sportu se pak využívá ortéz 

(vložek) speciálních, které výše uvedené typy kombinují dle potřeby sportovce (Vařeka 

a Vařeková, 2005).  
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2.2  Senzomotorická stimulace (SMS) dle Jandy a Vávrové 

Metodika senzomotorické stimulace (SMS) byla vypracována na klinice 

rehabilitačního lékařství FNKV v Praze rehabilitačním lékařem a neurologem 

profesorem Vladimírem Jandou a rehabilitační pracovnicí Marií Vávrovou na 

podkladě konceptu proprioceptivní stimulace M. A. R. Freemana, metody dle Hérveou 

a Messeana a nejnovějších poznatků o motorickém učení a funkci extero- 

a proprioceptorů (Pavlů, 2003). 

Pojem propriocepce zavedl v roce 1906 Sherrington, který jím označil smysl pro 

vnímání polohy a pohybu. Později se význam tohoto termínu rozšířil na celý aferentní 

systém. V šedesátých letech dvacátého století se Freeman a jeho spolupracovníci 

zaměřili na souvislost úrazovosti kloubů a vazů a porušené aference, zejména při vzniku 

posttraumatického instabilního kotníku (Janda a Vávrová, 1992). Pro léčbu dysfunkce 

hlezenního kloubu bez přítomných deformit, zlomenin či paréz pak Freeman v roce 

1965 představil nový koncept, ve kterém podtrhuje důležitost zlepšení propriocepce pro 

zdokonalení koordinace svalové činnosti a odstranění pocitu nestability. Na Freemana 

následně navázali francouzští fyzioterapeuti Hérveou a Messean, kteří ve spolupráci 

s ortopedem profesorem Castaingem představenou metodu v sedmdesátých letech 

zdokonalili (Pavlů, 2003). 

Proprioceptory jsou čidla umístěná ve svalech (svalová vřeténka), šlachách 

(Golgiho šlachová tělíska) a kloubních pouzdrech (kloubní receptory) poskytující 

centrálnímu nervovému systému informace o postavení kloubů, poloze těla 

a o prováděném i zamýšleném pohybu (Mourek, 2005). Dle Holubářové a Pavlů (2011) 

patří k významným proprioceptivním orgánům i vestibulární ústrojí ve vnitřním uchu, 

které má kromě udržování rovnováhy vliv na dráždivost svalů při změně polohy. Véle 

(2006) uvádí, že lze k výše uvedeným receptorům funkčně přiřadit také tlakové 

receptory, které informují o rozložení tlaku na všech místech dotýkajících se podložky, 

např. na plantě nohou ve stoji či na pánvi při sedu. 

 

2.2.1  Podstata a cíle metodiky senzomotorické stimulace 

Přestože je dle Jandy a Vávrové (1992) zapojení proprioceptorů při svalové 

koordinaci rovněž velmi důležité, pokládají při řízení motoriky za mnohem významnější 

aktivaci podkorových mechanismů. Jejich metodika je proto nazývána senzomotorickou 
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stimulací, aby již název poukazoval na jednotu senzorických (aferentních) 

a motorických (eferentních) struktur. Pojem senzomotorika pak definují Trojan a Druga 

(2005, str. 32) jako „příjem informací významných pro hybnost, jejich zpracování 

a integrace v CNS až po výstup projevující se svalovou činností“. 

Metodika senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové je založena 

na dvoustupňovém modelu motorického učení a řízení pohybu na úrovni kortikální 

(korové) a subkortikální (podkorových regulačních center). První stupeň spočívá ve 

snaze zvládnout nový pohyb a tím vytvořit funkční spojení pro základní pohybový 

program. Řízení pohybu v této fázi učení vychází z korové oblasti, zejména 

z frontálního a parietálního laloku, a je poměrně náročné a únavné. Po dosažení alespoň 

základního provedení pohybu se proto řízení přesouvá na druhý stupeň, na úroveň 

podkorovou, a pohyb se automatizuje. Pokud se však do subkortikální úrovně zafixuje 

v pohybu chybný stereotyp, lze ho později velmi špatně ovlivnit. 

Cílem metodiky je dosažení optimálního automatického zapojení svalů 

v potřebném stupni a časovém sledu k provedení zamýšleného pohybu, chůze či stoje 

tak, aby nebylo zapotřebí žádné kortikální kontroly, a to nejen při nácviku, ale zejména 

při běžných denních činnostech. Využívá se k tomu facilitace proprioceptorů (zvláště 

v plosce nohy a šíjových svalech) a aktivace spino-cerebello-vestibulárních drah 

a center (Janda a Vávrová, 1992; Kolář et al., 2009; Pavlů, 2003). 

Ačkoli k základním indikacím terapie metodikou SMS patří nestabilní 

poúrazový kotník, nestabilní koleno, chronické vertebrogenní syndromy, idiopatická 

skolióza, vadné držení těla, organické mozečkové a vestibulární poruchy, narušení 

hlubokého čití apod., měly by její prvky patřit dle autorů do každé, nejen léčebné, 

pohybové výchovy. Pozor by si měl dát jedinec pouze v případě akutní bolesti či 

absolutní ztráty povrchového a hlubokého čití (Janda, Vávrová, 1992). 

Použití balančních cviků a prvků senzomotorické stimulace jako vhodnou 

prevenci úrazů, přetížení svalových skupin apod. ve sportu ověřila např. studie 

univerzity v Komotini, která sledovala sto zdravých mladých fotbalistů v průběhu 

sezóny. Ukázalo se, že balanční cvičení může snížit nejen výskyt, ale také závažnost 

úrazů dolních končetin (Malliou et al., 2004). 
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2.2.2  Praktické provedení 

Cvičení metodikou senzomotorické stimulace probíhá převážně ve vertikálním 

postavení. Předchází mu vždy normalizace funkce periferních struktur ve smyslu 

odstranění kloubních blokád a případných poruch měkkých tkání (kůže, podkoží, fascií, 

svalů a vazů). Do fáze přípravy patří taktéž provádění pasivních pohybů k obnovení 

kloubní vůle či protahování zkrácených svalů. Dále je vhodné provést facilitaci chodidla 

kartáčováním, poklepy, masážními míčky či chůzí po oblých kamíncích (Janda 

a Vávrová, 1992; Kolář et al., 2009; Pavlů, 2003). 

Podle Jandy a Vávrové (1992) následuje po přípravě terénu aktivní cvičení 

zaměřené jednak analyticky (posilování oslabených svalů) a jednak systematicky na 

specifické svalové souhry s významem pro správné držení těla ve vertikále (malá noha, 

zámek kolena, stabilizace pánve a správné držení těla a pletenců pažních). 

Cvičení ve vertikále má několik pravidel: postupuje se od distálních částí těla 

proximálně (nejprve korekce chodidla, poté kolena, pánve a nakonec hlavy a ramen), 

cvičí se naboso (využití aference z plosky, lepší kontrola pohybu, prevence úrazů), 

cvičení nesmí působit bolest ani výraznou fyzickou nebo psychickou únavu. Pokud se 

objevují známky únavy (poruchy koordinace svalů, zhoršení kvality držení těla), lekce 

se ukončuje. Všechna cvičení probíhají nejprve na pevné stabilní podložce, po jejich 

zvládnutí se přechází na plochy labilní (Janda a Vávrová, 1992; Kolář et al., 2009). 

Janda a Vávrová (1992) pro aplikaci metody navrhli několik typů labilních 

pomůcek, a sice kulové a válcové úseče (viz obrázek č. 2), balanční sandály, točny 

(rotany, twistery), minitrampolíny, balanční nafukovací míče či Fittery (swingery). 

Nabídka využívaných nástrojů se však postupem času rozšířila o mnohé další, např. 

různé typy pěnových a vzduchových podložek (Dynair, Thera-Band Stability Trainer), 

nafukovací válce nebo overbaly (Flusserová, 2008). 

 

 

Obrázek č. 2: Kulová a válcová úseč (Zdroj: Kolář et al., 2009) 
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Při vlastním cvičení koriguje zpočátku pacient držení podle instrukcí či 

s dopomocí terapeuta, později musí být schopen zaujmout správné držení těla 

automaticky sám. Cvikům se proto postupně zvyšuje náročnost a opakují se průměrně 

10 až 20 krát v jednom sezení (Janda a Vávrová, 1992). Kolář (2009) doporučuje 

opakovat v jedné cvičební jednotce cvik dokonce 20 až 30 krát s výdrží v poloze od 

5 do 10 sekund. Naopak u těžších prvků (např. výpadu) počet provedení snižuje na pět. 

Prvním krokem celé metodiky je zvládnutí tzv. malé nohy, která zvyšuje aktivitu 

proprioceptorů v krátkých svalech planty, a tak ovlivňuje správné postavení vyšších 

úseků těla, celkovou stabilitu a pružení chodidla při chůzi. Provedením malé nohy 

(přitažením paty a přednoží k sobě za současného stažení všech hlaviček metatarzů) 

dochází ke zkrácení a zúžení chodidla v podélné a příčné ose, čímž se modeluje nožní 

klenba. Prsty se při tomto cviku nezapojují a měly by zůstat ležet volně natažené na 

podložce. S nácvikem malé nohy se začíná vsedě v odlehčení. Stažení chodidla 

vykonává nejprve terapeut pasivně, následuje modelování malé nohy pacientem 

s dopomocí terapeuta a nakonec aktivní provedení pacientem. Po zvládnutí malé nohy 

vsedě se přechází do stoje. 

Před cvičením malé nohy ve stoji je ovšem nutné naučit pacienta korigovaně 

stát, což se trénuje mírným přenášením váhy nad předonoží, zevní rotací v kyčelních 

kloubech, zatlačováním chodidel do podložky a protahováním celého těla ve směru jeho 

dlouhé osy. Pacient se nejprve učí korigovaný stoj na obou dolních končetinách, 

následně na končetině jedné. Poté se přechází se stejnými cviky na různé labilní plochy, 

nejdříve válcovou úseč (Janda a Vávrová, 1992; Kolář et al., 2009). 

S postupným zvyšováním obtížnosti lze ke korigovanému stoji přidat pomalé či 

rychlé postrky terapeutem, pomalé podřepy s výdrží, pohyby horních končetin, hlavou 

nebo trupem a střídavé udržení a povolení malé nohy (Janda a Vávrová, 1992). 

Dalšími náročnějšími prvky metody jsou přední a zadní půlkroky, přivíjení 

a odvíjení chodidla, výpady, výskoky na obou dolních končetinách, výskoky na jedné 

dolní končetině, pohupování, chůze po úsečích či na balančních sandálech a variace 

všech uvedených cviků. Stále však platí zásada, že před použitím labilního povrchu 

musí pacient daný cvik ovládat na pevné podložce (Janda a Vávrová, 1992; Kolář et al., 

2009; Pavlů, 2003). 

 



26 

 

2.2.3  Vliv cvičení dle metodiky senzomotorické stimulace na nožní klenbu 

Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové bývá pro svou malou nohu 

a práci s chodidlem často využívána pro léčbu plochonoží. Přímý vliv na klenbu nožní 

ve stoji a při chůzi ale zatím nebyl plně prokázán a studie, které se tématem metodiky 

SMS a jejím působením na nožní klenbu zabývají, nejsou ve svých závěrech jednotné. 

Například Řehůřková (2011), která se ve své diplomové práci zaměřila na 

ovlivnění plochonoží v předškolním věku, zjistila, že šestiměsíčním cvičením metodou 

dle Jandy a Vávrové se u většiny probandů stav nožní klenby zlepšil. Protože se ale 

nožní klenba fyziologicky vyvíjí až do šestého či sedmého roku věku dítěte, uznává 

Řehůřková, že zlepšení může být způsobeno také tímto fyziologickým vývojem. 

Dvořáková (2011) ve své bakalářské práci zvolila o něco starší výzkumný 

vzorek sestávající z probandů ve věku 21 až 26 let s poruchou podélné a/nebo příčné 

klenby nožní. Jedinci cvičili samostatně metodou senzomotorické stimulace po dobu 

osmi týdnů, po kterých se zjistilo, že u 67 % z nich došlo ke zlepšení v distribuci 

plantárního tlaku při stoji na obou nohách. 

Vliv senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové na klenbu nožní naopak ve 

své diplomové práci jasně odmítla Smékalová (2001). Ta prováděla výzkum na 

hráčkách basketbalu (mladší a starší dorostenky), které v průběhu pěti měsíců doplnily 

po úvodní instruktáži sportovní trénink samostatným cvičením senzomotorické 

jednotky. Kontrolní měření neodhalilo žádný statisticky významný rozdíl mezi 

vstupními a výstupními plantogramy. Nutno ovšem podotknout, že již na začátku 

výzkumu převládala mezi basketbalistkami noha normálně klenutá. 

K téměř žádnému účinku SMS na zatížení chodidla při chůzi dospěla ve své 

diplomové práci Ševčíková (2008), která porovnávala údaje naměřené Footscanem před 

provedením a po provedení jednorázové senzomotorické stimulace u pacientů s low 

back pain a u zdravých osob nad 30 let. 

K výrazným změnám měrného tlaku pod chodidly nedojde dle Walkové (2007) 

ani po čtyřech týdnech cvičení. To vyplývá z  její diplomové práce zaměřené na 

studenty ve věku 20 až 25 let s dynamickým typem ploché nohy a funkčním oslabením 

m. abductor hallucis, kteří po úvodní instruktáži cvičili metodikou senzomotorické 

stimulace samostatně po dobu jednoho měsíce.  
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2.3  Propriofoot Concept 

Propriofoot Concept využívá stejně jako metodika dle Jandy a Vávrové 

senzomotorické aktivace chodidla, nepracuje však s nohou jako celkem, ale 

s předonožím a zánožím segmentálně. Sestavili ho v roce 1998 dva francouzští 

fyzioterapeuti Jerome Baicry a Loïc Paris, kteří při jeho tvorbě vyšli ze svých 

zkušeností v oblasti vrcholového sportu. 

Jerome Baicry spolupracoval jako fyzioterapeut od začátku devadesátých let 

20. století např. s francouzskou federací amerického fotbalu či s francouzským 

národním basketbalovým týmem žen, Loïc Paris, působil rovněž od devadesátých let 

20. století jako fyzioterapeut ve francouzské fotbalové federaci a jako hlavní terapeut 

prvoligového fotbalového týmu Bastia. V roce 1995 se oba autoři setkali na poli 

francouzské Sportovní fyzioterapeutické asociace a společně začali vytvářet koncept, 

který by pomohl urychlit návrat zejména profesionálních sportovců po úrazu dolní 

končetiny do aktivního tréninku (Palaščáková Špringrová, 2012). 

 

2.3.1  Podstata a cíle konceptu Propriofoot 

Koncept Propriofoot byl původně navržen pro poúrazovou terapii kotníku 

s prevencí chronické instability hlezenního kloubu a následných častých distorzí hlezna 

u profesionálních a rekreačních sportovců, kteří se mnohdy ještě nedoléčení vrací 

k nadměrné sportovní aktivitě. Vychází z již známých poznatků senzomotorické 

stimulace, kterou se snaží zaměřit více na kotník a nohu. Dle autorů totiž jedinec při 

stoji či pohybu na nestabilní ploše využívá ke stabilizaci spíše koleno a noha se tak 

svými receptory na výsledné propriocepci nepodílí plně (Baicry a Paris, 2004). 

Účelem konceptu Propriofoot je proto podpora propriocepce z jednotlivých 

skloubení nohy, která je umožněna cílenou aktivací pouze přední nebo pouze zadní části 

chodidla, případně současnou aktivaci přední i zadní části nohy – každé jiným 

způsobem (Palaščáková Špringrová, 2012; SARL Propriofoot Associées, 2007c). 

Při cvičení dle konceptu Propriofoot se využívají (ne)stabilní podložky 

umisťované pod předonoží a pod zánoží. Jejich malé rozměry a oproti úsečím menší 

úhly výkyvu do stran vedou k mnohem lepší aktivaci krátkých svalů nohy (Baicry 

a Paris, 2004). Cvičením se rovněž aktivují a posilují svaly kotníku a celé dolní 
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končetiny, zvyšuje se pohyblivost drobných kloubů nohy, předchází se vzniku 

a případnému zhoršení instability hlezna a dochází ke stabilizaci nožní klenby, celé 

dolní končetiny a trupu (Palaščáková Špringrová, 2012). 

 

2.3.2  Praktické provedení 

 Propriofoot Concept využívá ke cvičení čtyři destičky různých barev o velikosti 

10x10 cm (viz obrázek č. 3), přičemž k jednomu cviku se vždy používají destičky dvě. 

Základny destiček připomínají zmenšené válcové a kulové úseče používané při běžném 

cvičení senzomotoriky (mají tedy na své spodní straně půlválce či polokouli). Bazi 

zelené destičky tvoří dva půlválce umístěné na protilehlých bocích, čímž je zajištěna její 

perfektní stabilita. Modrá a žlutá destička mají identické spodní části tvořené dvěma 

krátkými za sebou seřazenými půlválci v prostředku destičky, které umožňují labilitu 

v jedné rovině prostoru. Červená destička obsahuje ve středu své základny polokouli 

vyvolávající nestabilitu ve všech prostorových rovinách (Baicry a Paris, 2004). 

 

 

Obrázek č. 3: Destičky Propriofoot (Zdroj: Baicry a Paris, 2004) 

 

Cílem cvičení je udržet rovnováhu ve vzpřímeném stoji na jedné noze na 

destičkách umístěných pod předonožím a pod zánožím bez výrazných výkyvů po dobu 

deseti sekund při dvou až třech opakováních (Baicry a Paris, 2004; Palaščáková 

Špringrová, 2012). 

Destičky je možné kombinovat různě, autoři však doporučují začínat použitím 

zelené a modré (žluté), kdy zelenou destičku umístí terapeut pod předonoží a modrou 

(žlutou) pod zánoží s půlválci v podélném směru. Modrou (žlutou) destičku lze následně 

nahradit destičkou červenou. Dalším krokem cvičení je kombinace zelené a modré 

(žluté) destičky při změněné pozici, a sice kdy zelená deska leží pod zánožím a modrá 
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(žlutá) pod předonožím. Opět lze později vložit pod předonoží destičku červenou. 

Třetím krokem je umístění modré i žluté destičky pod předonoží a zánoží s půlválci ve 

směru úhlopříčky, kdy následně vymění terapeut za červenou destičku pod předonožím. 

Čtvrtým a posledním krokem je kombinace modré a žluté destičky s půlválci 

umístěnými v podélné ose chodidla. V tomto případě červenou destičku vkládá terapeut 

pod zánoží. Výše uvedené kroky jsou však pouze příkladem a terapeut může sekvenci 

upravit dle schopností pacienta (Baicry a Paris, 2004). 

Na autorských webových stránkách Propriofoot Conceptu (SARL Propriofoot 

Associées, 2007a), kde se mimo jiné cvičební délka stoje na jedné noze stanovuje na 

15 vteřin, je zveřejněno krátké instruktážní video, které obsahuje několik dalších 

vzorových cviků seřazených od jednodušších po složitější. Terapeut může cviky 

a postavení destiček vybírat taktéž z brožury dodávané v balení s pomůckou Propriofoot 

(Prevence a obnova stabilizační funkce kotníku, 2012). 

Provedení každého cviku na destičkách Propriofoot Conceptu má čtyři fáze. 

První fází je stoj na jedné noze s upažením. Pokud pacient tento stoj zvládne, při dalším 

provedení cviku připaží či zkříží paže na hrudi. Třetí etapou je stoj s upažením při 

zavřených očích. Poslední fáze pak kopíruje fázi druhou s rozdílem v zavřených očích. 

V případě, že pacient nezvládne všechny etapy průběhu cviku při stoji na jednodušší 

variantě destiček, nelze přistoupit k jejich složitější kombinaci (Palaščáková Špringrová, 

2012; SARL Propriofoot Associées, 2007a). 

 

2.3.3  Vliv cvičení dle konceptu Propriofoot na nožní klenbu 

Na autorských webových stránkách konceptu Propriofoot (SARL Propriofoot 

Associées, 2007b) jsou uvedeny tři práce belgických studentů, kteří se v letech 2004 až 

2006 zabývali účinky cvičení s destičkami na hlezenní kloub, případně srovnáním 

tohoto konceptu s proprioceptivní stimulací dle Freemana. Všichni tři studenti hodnotí 

Propriofoot Concept jako pro hlezno přínosný. 

Protože však Propriofoot aktivuje také krátké svaly nohy (Baicry a Paris, 2004), 

zaměřily se další studie, např. na Slovensku, i na vliv cvičení na rozložení tlaků na 

chodidle. 

Ondrejík (2010) pro svou diplomovou práci zvolil výzkum změny zatížení 

chodidel po jednorázovém cvičení skupiny deseti osob ve věku 17 až 38 let (pět 
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pacientů po úraze nebo operaci na dolních končetinách a pět osob zdravých). Tyto 

osoby cvičily na destičkách Propriofootu nejprve se stabilizovaným přednožím tři 

minuty na levé a pravé dolní končetině, následně se stabilizovaným zánožím tři minuty 

na levé a pravé dolní končetině. Po každém cvičení byla provedena kontrolní měření, ze 

kterých vyplynulo, že u zdravých probandů došlo ke zlepšení celkového rozložení tlaků 

mezi pravým a levým chodidlem a celkového rozložení tlaků na chodidlech. Potvrdil se 

také vztah mezi segmentální aktivací a okamžitým zvýšením zatížení cvičené oblasti 

nohy u pacientů po úrazu nebo operaci na dolní končetině, což u zdravých probandů 

neplatilo tak významně. 

Na Ondrejíka o rok později navázal svou diplomovou prací Sýkora (2011), který 

se více zaměřil na segmentální aktivaci předonoží. Výzkumný soubor v této studii 

tvořilo deset zdravých probandů, kteří po úvodní instruktáži samostatně cvičili tři 

vybrané cviky aktivující přední segment chodidla po dobu čtrnácti dní. Po závěrečném 

měření bylo zjištěno, že cvičení na pomůcce Propriofoot mění rozložení tlaků na 

chodidle ve smyslu úpravy nožní klenby, a byl potvrzen výsledek předchozí studie – 

segmentální aktivace přední části nohy zvětší tlak vyvíjený na předonoží.  
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3  Cíle a úkoly práce, hypotézy 

3.1  Cíle práce 

1) Zjistit, zda a jak se ve stoji po čtyřtýdenním cvičení metodikou 

senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové nebo dle konceptu Propriofoot 

s frekvencí půlhodinová terapie dvakrát týdně pod přímým dohledem fyzioterapeuta 

změní segmentální zatížení chodidel probandů měřené přístrojem Plantograf V10. 

 

2) Zjistit, zda a jak se ve stoji po čtyřtýdenním cvičení metodikou 

senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové nebo dle konceptu Propriofoot 

s frekvencí půlhodinová terapie dvakrát týdně pod přímým dohledem fyzioterapeuta 

změní procentuální rozložení tlaků mezi pravým a levým chodidlem probandů měřené 

přístrojem Plantograf V10. 

 

3) Zjistit shodu či míru rozdílu mezi případnými změnami zatížení chodidla 

zjištěnými u probandů cvičících metodikou senzomotorické stimulace dle Jandy 

a Vávrové a dle konceptu Propriofoot. 

 

3.2  Úkoly práce 

1. Shromáždění odborné literatury vztahující se k tématu a její zpracování 

v teoretické části práce. 

2. Stanovení metodického postupu, sestavení cvičebního plánu a výběr vhodných 

probandů. 

3. Provedení měření a terapie, sběr dat pro vyhodnocení studie. 

4. Zpracování, vyhodnocení, srovnání a interpretace získaných dat. 

 

3.3  Hypotézy 

H1: Vlivem čtyřtýdenního cvičení metodikou senzomotorické stimulace dle 

Jandy a Vávrové se ve skupině probandů přiblíží procentuální rozložení tlaků mezi 

pravým a levým chodidlem k poměru 50 % ku 50 %. 
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H2: Vlivem čtyřtýdenního cvičení metodikou senzomotorické stimulace dle 

Jandy a Vávrové se ve skupině probandů segmentální zatížení chodidla směrem 

k hodnotám uváděným v literatuře (předonoží 40 % a zánoží 60 %) významně nezmění. 

 

H3: Vlivem čtyřtýdenního cvičení dle konceptu Propriofoot se ve skupině 

probandů přiblíží procentuální rozložení tlaků mezi pravým a levým chodidlem 

k poměru 50 % ku 50 %. 

 

H4: Vlivem čtyřtýdenního cvičení dle konceptu Propriofoot se ve skupině 

probandů segmentální zatížení chodidla směrem k hodnotám uváděným v literatuře 

(předonoží 40 % a zánoží 60 %) významně změní. 

 

H5: Skupina probandů cvičící dle konceptu Propriofoot bude po čtyřtýdenní 

terapii dosahovat lepšího segmentálního i celkového zatížení chodidla ve vztahu 

k hodnotám optimálního zatížení uváděným v literatuře než skupina probandů cvičící 

metodikou senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové. 
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4  Metodika práce 

Diplomová práce je pilotní studií pro kvantitativní výzkum. Využívá 

experimentální vědeckou metodu a pracuje se dvěma desetičlennými skupinami 

probandů, z nichž jedna cvičí dle metody senzomotorické stimulace dle Jandy 

a Vávrové a druhá dle konceptu Propriofoot. 

V první části práce je teoreticky zpracován přehled poznatků o anatomii, 

fyziologii i patologii nohy a prevenci a terapii plochonoží se zaměřením pozornosti na 

výše uvedené metody. 

Druhá část práce se věnuje vlastnímu výzkumnému šetření a zhodnocení vlivu 

vybraných terapií na rozložení tlaků chodidla. Projekt tohoto výzkumu byl schválen 

etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 0152/2013 (viz příloha č. 1). 

 

4.1  Popis výzkumného souboru 

Výzkumný soubor ve studii tvoří dvacet záměrně vybraných probandů ve věku 

30 až 50 let (věkový průměr 41 let) žijících na Domažlicku, Klatovsku, Sušicku 

a Strakonicku, u kterých bylo v průběhu posledních dvou let diagnostikováno 

plochonoží a současně jim bylo ortopedem doporučeno používání individuálních stélek 

do bot. Žádný z probandů nebyl ortopedem odeslán na rehabilitaci a ani nedocházel na 

cvičení k fyzioterapeutovi, všichni měli v obuvi vložené individuální stélky. 

Odebráním anamnézy a vstupním vyšetřením bylo ověřeno, že žádný proband 

nemá neurologické potíže, netrpí poruchami rovnováhy, nemá výrazné strukturální 

vrozené vady nohou a neprodělal vážnější úraz nebo operaci na dolních končetinách. 

Téměř všechny probandy trápí bolesti nohou při delším statickém stání nebo občasné 

večerní únavové bolesti dolních končetin. 

Všichni účastníci výzkumného šetření byli podrobně seznámeni s vyšetřovacím 

postupem, s časovým rozvrhem a náročností cvičení, se skladbou cvičebních jednotek 

na podkladě metodiky senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové a dle konceptu 

Propriofoot i s případnými nežádoucími stavy, které se zpočátku terapie mohou 

vyskytnout. Svoji dobrovolnou účast na výzkumu stvrdili podpisem informovaného 

souhlasu, jehož vzor je součástí příloh (viz příloha č. 2). 

 



34 

 

4.2  Použité metody 

4.2.1  Plantograf V10 

Zařízení Plantograf V10 se skládá z externí měřící jednotky (plošného snímače 

tlaků) a programu s názvem Plošný snímač (Snímač V10), který je určen pro měření, 

zobrazení a zpracování dat z externí jednotky. Je dlouhodobě vytvářeno a rozvíjeno 

akademickými pracovníky a studenty v rámci školní činnosti (Novák a Volf, 2012). 

Snímač plošného rozložení tlaků zaznamenává zatížení chodidel či jiných částí 

těla a je vhodný pro zdravotnické a sportovní využití. Na síti složené ze 7500 čidel na 

ploše 400 x 300 milimetrů vytvoří až tři sta snímků za sekundu, které program dokáže 

zobrazit nejen plošně, ale také v časové řadě (Plchová, 2012). 

Pro vytváření a zobrazování snímků existují tři typy režimů, a sice Memory, 

načítající údaje do paměti obslužného programu, External, ukládající data do media 

v externí jednotce, a OnLine, který je složen z jediného snímku a slouží k zobrazení 

aktuální hodnoty měřené externí jednotkou. Snímek je v tomto režimu z měrné desky 

okamžitě přenesen do počítače, kde je ihned zobrazen a dále zpracován (Novák a Volf, 

2012). Při měření probandů v diplomové práci byl využíván typ režimu OnLine. 

K vyhodnocení procentuálního zatížení chodidel byla dále použita rozšířená 

verze programu „Zatížení nohou“, jejímž autorem je Novák (2013). Ta umožňuje 

detekci zatížení částí i celého chodidla pomocí nastavení několika ROI (region of 

interest), jež lze dle potřeby přidávat či odebírat. V samostatném dialogovém okně 

„Informace o vytvorenych ROI(s)“ lze poté zjistit, kolik procent z celku zvolená ROI 

obsahují. 

Níže je příklad jednoho snímku s nastavenými ROI pro zjištění procentuálního 

zatížení pravého a levého chodila (viz obrázek č. 5) a jemu odpovídajícího dialogového 

okna s procentuálním zatížením oblastí (viz obrázek č. 4). 

 

 

Obrázek č. 4: Informace o vytvořených ROI(s) 
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Obrázek č. 5: Plošný snímač (Snímač V10) – snímek 

 

4.2.2  Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

Metodika senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové pracuje se dvěma 

stupni motorického učení a její snahou je dosáhnout automatické aktivace žádaných 

svalů bez výrazné kortikální kontroly. Prvním krokem cvičení zvolili autoři nácvik malé 

nohy, po jejím zvládnutí lze terapii stupňovat na stabilním terénu i na labilních 

plošinách (Pavlů, 2003). 

K postupnému zvyšování obtížnosti vypracovali Janda a Vávrová (1992) jakýsi 

návod, kde rovněž uvádějí, že striktní využití celého systému jimi popsaných cviků není 

při klinické aplikaci nutné. Terapeut by měl z nabídky naopak vybrat takové prvky, 

které považuje pro daného pacienta za nejdůležitější. Zvládnutí malé nohy lze ale 

pokládat za základ úspěchu. 

Pro potřeby této diplomové práce bylo na podkladě Metodického popisu 

základní řady (Janda a Vávrová, 1992) sestaveno pro všech deset probandů ve skupině 

„Senzomotorická stimulace“ stejné cvičení. Soustava cviků (nafocené příklady 

některých uvádí příloha č. 3) byla rozplánována do osmi půlhodinových terapeutických 

jednotek pod přímým dohledem terapeuta, přičemž všichni probandi postupovali při 

učení s drobnými odchylkami stejným tempem. 

Na začátku první individuální terapeutické jednotky byla u probandů (alespoň 

částečně) obnovena kloubní vůle drobných kloubů nohy, byly odstraněny blokády 

kloubů nohy, byla uvolněna plantární facie a byly protaženy zkrácené svaly nohy 

a bérce. Dále proběhlo zacvičení účastníků výzkumu v samostatné domácí terapii, která 



36 

 

sestávala ze tří autoterapeutických protažení a mobilizací dle Lewita (2003): 

1. postizometrická relaxace extenzorů prstů, 2. vzájemné posouvání metatarzů ve směru 

dorzo-plantárním, 3. vějířovité prohýbání příčné klenby směrem dorzálním. Probandi 

byli instruováni k pravidelnému provádění těchto tří „cviků“ minimálně každé ráno před 

terapeutickou jednotkou s fyzioterapeutem. 

Následně byla jedincům modelována nožní klenba pasivním prováděním malé 

nohy terapeutem (střídavé protahování a zkracování chodidla při fixované patě se 

současným přibližováním prvního a pátého metatarzu stiskem předního paprsku). Poté 

probíhal nácvik malé nohy aktivně s dopomocí. 

Druhá terapeutická jednotka začala zopakováním malé nohy aktivně s dopomocí 

a nácvikem aktivního provedení malé nohy vsedě. Dále byl trénován „stoj A“, při 

kterém proband nakláněl celé tělo v hlezenních kloubech vpřed (trup s dolními 

končetinami musel zůstat ve stejné linii a paty stále v kontaktu s podložkou), a „stoj B“ 

s lehce pokrčenými koleny vytočenými nad zevní hranu chodidel a nakláněním těla 

v hlezenních kloubech vpřed. 

V úvodu třetí jednotky byly oba stoje zopakovány a zkontrolovány. Následně 

proband nacvičoval malou nohu ve stoji výkročném a korigovaný stoj na obou dolních 

končetinách. Ten spočíval v oboustranném vymodelování nožní klenby malou nohou, 

mírném pokrčení kolen a jejich vytočení nad zevní hranu chodidel, naklonění celého 

těla od hlezenních kloubů s protažením ve směru dlouhé osy, přenesení těžiště vpřed, 

zatlačení pat do podložky, oploštění břišní stěny a stažení ramen dolů. 

Čtvrtá cvičební jednotka opět začala opakováním z minula. Nově přibyl 

korigovaný stoj na obou dolních končetinách s postrky a korigovaný stoj na pravé či 

levé dolní končetině. 

V páté cvičební jednotce byla po úvodním opakování a korigovaném stoji na 

jedné dolní končetině s postrky využita nestabilní plošina. Protože jsem nedisponovala 

válcovou úsečí, trénovali probandi korigovaný stoj na obou dolních končetinách rovnou 

na úseči kulové. U šikovnějších jedinců byly ke stoji přidány pohyby horních končetin. 

V šestém cvičení se opět zpočátku opakovalo a zvyšovala se náročnost cviků. 

Nově se probandi učili korigovaný stoj na jedné dolní končetině na kulové úseči 

a přední a zadní půlkrok s malou nohou na pevné podložce. 
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V sedmé terapeutické jednotce se po zopakování půlkroků na stabilním povrchu 

přesunulo provedení na kulovou úseč. Později pak bylo probandům vysvětleno přivíjení 

a odvíjení chodidla v předním a zadním půlkroku s důrazem na posloupnost přilnutí či 

odlepení paty, vnějšího okraje chodidla a hlavičky prvního metatarzu s prsty.  

V osmé a poslední jednotce byly zopakovány všechny naučené cviky a probandi 

si vyzkoušeli chůzi přes kulovou úseč. 

  

4.2.3  Propriofoot Concept 

Propriofoot Concept vychází z poznatků senzomotorické stimulace, kterou se 

snaží zaměřit více na kotník a nohu. Ke cvičení využívá vždy dvě destičky o velikosti 

10x10 cm, přičemž na výběr je ze zelené stabilní, modré a žluté nestabilní v jedné 

rovině a červené nestabilní ve všech rovinách prostoru (Baicry a Paris, 2004). Základní 

provedení každého cviku na destičkách má čtyři fáze: stoj na jedné noze s upažením, 

stoj na jedné noze s připažením, stoj na jedné noze s upažením při zavřených očích 

a stoj na jedné noze s připažením a zavřenýma očima (Palaščáková Špringrová, 2012; 

Prevence a obnova stabilizační funkce kotníku, 2012). 

Destičky je možné při cvičení kombinovat různě, autoři však doporučují začínat 

použitím zelené a modré (žluté), kdy zelenou destičku umístí terapeut pod předonoží 

a modrou (žlutou) pod zánoží pacienta s půlválci v podélném směru. Další postup volí 

terapeut dle pacientových schopností (Baicry a Paris, 2004). 

Pro potřeby diplomové práce byla na základě brožury Prevence a obnova 

stabilizační funkce kotníku (2012), která je dodávána s pomůckou Propriofoot, 

sestavena pro všech deset probandů ve skupině „Propriofoot“ univerzální baterie 

kombinací umístění destiček. Nafocené příklady některých z nich uvádí příloha č. 4. 

Soustava cviků byla rozplánována do osmi půlhodinových terapeutických jednotek pod 

přímým dohledem terapeuta, přičemž všichni probandi postupovali s drobnými 

odchylkami stejným tempem. 

V první cvičební jednotce byl každý proband seznámen s pomůckou a byl mu na 

pevné podložce vysvětlen správný stoj na jedné noze při upažených i připažených 

horních končetinách, s otevřenýma i zavřenýma očima. Poté byla nastavena první 

kombinace destiček – pod předonoží zelená a pod zánoží žlutá s natočením půlválců 

v úhlu 45° k podélné ose chodidla. Proband vždy třikrát po dobu deseti sekund provedl 
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čtyři základní cvičební figury na pravou a na levou nohu. Žlutá destička pak byla 

otočena o 90°, čímž se docílilo výkyvu do opačného směru, a proband celé cvičení 

zopakoval. 

Druhá cvičební jednotka obsahovala znovu cviky se žlutou destičkou pod 

zánožím v úhlu 45° a zelenou destičkou v přední části chodidla. Po zvládnutí této 

kombinace byla žlutá destička pootočena půlválci do osy chodidla a proband provedl 

sérii čtyř figur na pravou i levou dolní končetinu. Následně byla žlutá destička 

vyměněna za červenou. 

Podobně probíhaly i další terapeutické jednotky. Na začátku se vždy zopakovala 

poslední dvě umístění destiček nově probíraných v předchozí lekci. V další části pak 

přibyly dvě náročnější kombinace. Před každým otočením či výměnou (ne)stabilních 

segmentů si proband na destičky stoupl pravou a následně i levou nohou při dodržení 

posloupnosti všech čtyř fází cvičení uváděných autory. 

Ve třetí jednotce byl stabilní prvek nově položen pod patu a modrá destička byla 

umístěna pod předonoží s půlválci natočenými v úhlu 45° na jednu, potom i na druhou 

stranu. Ve čtvrté lekci se pak modrá deska pod předonožím natočila do podélné osy. Po 

zvládnutí cviku byla nahrazena destičkou červenou. 

V páté terapii cvičil proband poprvé s nestabilními ploškami pod oběma 

segmenty nohy. Pod zánoží mu byla vložena žlutá deska paralelně s osou chodidla a pod 

předonoží modrá deska v úhlu 45° nejdříve v jednom, pak ve druhém směru. 

Šestá jednotka kombinovala červenou a žlutou destičku, přičemž červená deska 

ležela pod předonožím a žlutá v úhlu 45° (v obou směrech) pod zánožím. 

V sedmé lekci se červená plošinka vyměnila za modrou s půlválci v podélném 

směru a žlutá se pod patou v úhlu 45° ponechala. Jako obvykle se cvičilo s natočením 

půlválců žluté desky do obou směrů. 

Osmá a poslední terapeutická jednotka obsahovala cviky na destičkách 

uspořádaných pro současnou aktivaci přední i zadní části chodidla, tedy kombinace: 

1. modrá a žlutá deska s půlválci paralelně s osou chodidla, 2. žlutá deska paralelně 

s osou chodidla pod patou a červená deska pod předonožím a 3. modrá podložka 

v podélné ose nohy pod předonožím a červená podložka pod zánožím. 
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4.3  Sběr dat 

4.3.1  Časový rozvrh 

Diplomová práce byla vytvořena v letech 2013 a 2014 při časovém plánu: 

a) rešeršní zpracování problematiky diplomové práce zahrnující sběr dat a zpracování 

teoretické části – duben až září 2013 (úpravy a aktualizace červen až srpen 2014) 

b) výběr probandů – duben až srpen 2013 

c) úvodní měření, čtyřtýdenní terapie, kontrolní měření – září a říjen 2013 

d) analýza získaných dat, vyhodnocení a zpracování výsledků experimentu včetně 

konečné úpravy diplomové práce – říjen 2013 až srpen 2014 

 

4.3.2  Vedení a podmínky sběru dat 

Výzkumné šetření bylo realizováno v prostorech rehabilitačního oddělení 

nemocnice v Sušici, na některé terapie jsem docházela/dojížděla za probandy 

do domácností. 

Úvodní měření na přístroji Plantograf V10 proběhlo pro všechny účastníky 

výzkumu ve stejný den, ve stejné místnosti, při stejné teplotě a vlhkosti vzduchu, při 

stejném osvětlení a v přibližně stejnou denní dobu. Od každého probanda byla nejprve 

odebrána anamnéza, která vyvrátila neurologické potíže, poruchy rovnováhy, výrazné 

strukturální vrozené vady nohou či prodělané vážné úrazy a operace na dolních 

končetinách, a proběhlo krátké orientační vyšetření na ověření získaných informací. 

Dále absolvoval každý proband první měření na přístroji. To spočívalo 

v normálním běžném stoji na externí měřící jednotce s horními končetinami volně podél 

těla. Oči měl proband otevřené s instrukcí hledět přímo před sebe na obrázek na zdi. Po 

sestoupení z desky udělal vyšetřovaný cca deset kroků na místě a následoval druhý stoj 

na měřící desce provedený stejným způsobem jako první. 

Vstupního měření se zúčastnilo 23 osob. U jednoho muže byla namísto 

plochonoží zjištěna noha vysoká, dvě ženy účast na terapii ještě před jejím zahájením 

z časových důvodů odmítly. Do výzkumu se tedy nakonec zapojilo dvacet probandů, 

rozdělených losem do desetičlenných skupin „Senzomotorická stimulace“ 

a „Propriofoot“. Cvičební plán obou skupin je uveden výše. 
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Po absolvování osmi terapeutických jednotek se opět uskutečnilo jednotné 

měření na přístroji Plantograf V10 (stejný den, stejná místnost, stejná teplota a vlhkost 

vzduchu, stejné osvětlení, přibližně stejná denní doba). Stoj na externí jednotce byl opět 

změřen dvakrát s krátkou chůzí na místě mezi pokusy. Na závěr byli zúčastnění 

dotazováni na celkový dojem z terapie, na bolesti dolních končetin, na případnou změnu 

zdravotního stavu a další postřehy, které k výzkumnému šetření mají. 

 

4.4  Analýza a statistické zpracování dat 

Pomocí programu Plošný snímač a jeho rozšířené verze Zatížení nohou bylo pro 

každého probanda získáno v jednom měření šest hodnot: velikost procentuálního 

zatížení pravého a levého předonoží a zánoží a pravé a levé nohy jako celku. 

Zjištěné velikosti zatížení byly pro další vyhodnocení zaznamenány do tabulek 

počítačového programu MS Excel, ve kterém se rovněž pro každou zkoumanou oblast 

nohy vypočítal aritmetický průměr zatížení ze dvou vstupních a ze dvou kontrolních 

měření. V příloze č. 5 jsou uvedeny tabulky původních dat i průměrných hodnot 

každého probanda. 

Průměrné počáteční a konečné rozložení tlaků mezi pravým a levým chodidlem 

a zatížení částí chodidla bylo porovnáno pro každého probanda a zjistila se případná 

změna zátěže ve vztahu k optimálnímu zatížení uváděnému v literatuře. Dále byla 

spočítána změna segmentálního i celkového zatížení nohou pro celou skupinu 

„Senzomotorická stimulace“ a skupinu „Propriofoot“. 

K ověření platnosti prvních čtyř hypotéz (H1 až H4) byl využit jednovýběrový 

studentův t-test, platnost páté hypotézy (H5) pak řešil jednostranný dvouvýběrový 

studentův t-test, kterým se vyhodnotily dosažené změny v obou skupinách probandů. 

Hladina významnosti při testování hypotéz byla nastavena na 0,05. 
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5  Výsledky 

Výzkumného šetření se zúčastnilo dvacet probandů, z toho čtyři muži a šestnáct 

žen. Průměrný věk souboru odpovídal 41 letům, nejmladšímu účastníkovi bylo třicet let 

a nejstaršímu padesát. Náhodným výběrem (losem) byli probandi rozděleni do 

desetičlenných skupin „Senzomotorická stimulace“ (tři muži a sedm žen) 

a „Propriofoot“ (jeden muž a devět žen). 

Data získaná ze vstupních a kontrolních měření byla nejprve vyhodnocována pro 

jednotlivé účastníky výzkumu, dále byly zhodnoceny výsledky celé skupiny a na závěr 

pak porovnávány případné změny zatížení chodidel mezi oběma skupinami. 

 

5.1  Skupina „Senzomotorická stimulace“ 

Skupinu „Senzomotorická stimulace“ tvoří tři muži a sedm žen ve věku třicet 

jedna až padesát let, kteří v průběhu osmi lekcí absolvovali kompletní sadu cviků ze 

zamýšleného terapeutického plánu uvedeného v kapitole Metodika práce. Naměřené 

hodnoty z obou vstupních i kontrolních měření jednotlivých probandů lze nalézt 

v příloze č. 5, zde se pracuje s již zprůměrovanými údaji z vždy dvou po sobě 

provedených měření na začátku a na konci výzkumného šetření. 

 

5.1.1  Pravá/levá noha 

Velikosti procentuálního zatížení pravé nohy probandů ve skupině 

„Senzomotorická stimulace“ před a po provedení výzkumu ukazuje tabulka č. 1, 

zatížení levé nohy graf č. 1. 

U devíti probandů převládalo na začátku cvičebních jednotek zatížení pravé 

nohy, u jednoho probanda levé. Po absolvování všech osmi terapií zůstalo u pěti jedinců 

větší zatížení na pravém a u jednoho na levém chodidle. U čtyř cvičících se zatížení pro 

obě nohy téměř vyrovnalo. 

V posledním sloupci tabulky jsou uvedeny změny v zatížení každého člena 

skupiny vypočítané rozdílem absolutních hodnot (50 – zatížení pravé nohy na začátku 

výzkumu) a (50 – zatížení pravé nohy na konci výzkumu). U všech deseti jedinců se 

procentuální zátěž chodidla změnila, v osmi případech se přiblížila 50 %, ve dvou 
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případech se od 50 % vzdálila. Celková změna skupiny zjištěná aritmetickým průměrem 

dat pravého sloupce činí 4,45 %, tedy posun o necelých pět procent směrem 

k vyrovnání tlaků vyvíjených na pravé a levé chodidlo. 

 

Tabulka č. 1: Celkové zatížení pravé nohy ve skupině „Senzomotorická stimulace“ 

Proband Vstupní [%] Kontrolní [%] Změna [%] 

1s 56,13 54,78 1,35 

2s 52,75 56,31 -3,56 

3s 59,76 48,95 8,71 

4s 62,77 50,01 12,77 

5s 57,86 54,92 2,94 

6s 58,93 49,76 8,69 

7s 47,24 44,73 -2,51 

8s 62,31 60,12 2,19 

9s 55,12 50,79 4,33 

10s 61,65 52,02 9,63 

Průměrná změna ve skupině   4,45 

 

Protože změny procentuálního zatížení mezi pravou a levou nohou korespondují, 

nebyla pro levou nohu vytvořena vlastní téměř shodná tabulka, ale data ze vstupních 

a kontrolních měření jednotlivých probandů prezentuje graf, do kterého byla rovněž 

přidána přímka odpovídající úrovni 50 %, tedy hodnotě optimálního zatížení. 

 

 

Graf č. 1: Celkové zatížení levé nohy ve skupině „Senzomotorická stimulace“ 
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5.1.2  Pravá noha předonoží/zánoží 

Hodnoty segmentálního zatížení pravé nohy probandů ve skupině 

„Senzomotorická stimulace“ před a po provedení výzkumu v procentech ukazují číselně 

tabulka č. 2 (předonoží) a obrazně graf č. 2 (zánoží). 

Na začátku výzkumného šetření zatěžovali dva probandi předonoží pravé nohy 

na méně než 40 %, šest na více než 40 % a u dvou jedinců zatížení předonoží 40 % 

přibližně odpovídalo. Po ukončení terapií se větší zatížení na předonoží vyskytovalo 

u sedmi jedinců (z toho u jednoho probanda se vzdálilo od původní hodnoty blízké 

40 %), u dvou pak bylo nižší (přičemž u jednoho testovaného se od 40 % snížilo). 

U jednoho účastníka šetření se nízké zatížení předonoží k 40 % přiblížilo. 

Jak je vidět v posledním sloupci tabulky č. 2, k větší či menší změně 

v procentuálním zatížení částí nohy došlo u všech probandů. U čtyř osob je tato změna 

vzhledem k optimální hodnotě zatížení 40 % předonoží ku 60 % zánoží pozitivní, u šesti 

probandů se však změna pohybuje v záporných číslech. 

Zlepšení či zhoršení bylo vypočítáváno pro každého probanda rozdílem 

absolutních hodnot (40 – zatížení předonoží na začátku výzkumu) a (40 – zatížení 

předonoží na konci výzkumu). Ze všech deseti takto spočítaných údajů pak byla 

aritmetickým průměrem stanovena výsledná změna skupiny, která odpovídá -1,60 %. 

 

Tabulka č. 2: Zatížení předonoží pravé nohy ve skupině „Senzomotorická stimulace“ 

Proband Vstupní [%] Kontrolní [%] Změna [%] 

1s 52,92 50,40 2,52 

2s 32,47 41,54 6,00 

3s 49,44 49,82 -0,38 

4s 53,11 58,08 -4,98 

5s 46,85 52,71 -5,87 

6s 46,09 42,81 3,28 

7s 41,23 48,88 -7,65 

8s 39,38 34,59 -4,79 

9s 30,63 34,56 3,93 

10s 45,68 53,76 -8,08 

Průměrná změna ve skupině   -1,60 
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Protože se stejná změna v zatížení předonoží projeví u téže nohy také v zánoží, 

nebyla pro zánoží pravé nohy vytvořena vlastní tabulka, ale data ze vstupních 

a kontrolních měření jednotlivých probandů byla zanesena do grafu, kam je pro 

názornější představu odlišností rovněž přidána přímka odpovídající úrovni 60 %. 

  

 

Graf č. 2: Zatížení zánoží pravé nohy ve skupině „Senzomotorická stimulace“ 

 

5.1.3  Levá noha předonoží/zánoží 
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Tabulka č. 3: Zatížení předonoží levé nohy ve skupině „Senzomotorická stimulace“ 

Proband Vstupní [%] Kontrolní [%] Změna [%] 

1s 46,45 59,06 -12,61 

2s 39,68 40,66 -0,34 

3s 59,51 48,77 10,74 

4s 56,35 57,83 -1,48 

5s 54,08 50,45 3,63 

6s 45,54 46,58 -1,04 

7s 47,64 54,92 -7,28 

8s 41,55 37,92 -0,53 

9s 45,94 50,74 -4,80 

10s 65,19 46,82 18,37 

Průměrná změna ve skupině   0,47 

 

Podobně jako u pravé nohy, znázorňuje i následující graf rozložení zátěže zánoží 

probandů před a po provedení výzkumu, tentokráte levé nohy. Pro lepší představu byla 

i zde přidána přímka v úrovni 60 %. 

 

 

Graf č. 3: Zatížení zánoží levé nohy ve skupině „Senzomotorická stimulace“ 
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stimulace“. Poslední sloupec tabulky a červené pruhy potom uvádějí dopočítané 

průměrné změny v zatížení obou nohou jednotlivých účastníků výzkumu. 

Aritmetickým průměrem všech změn v zatížení předonoží a zánoží nezávisle na 

lateralitě nohy byla stanovena celková změna v procentuálním segmentálním rozložení 

tlaků na chodidle pro dvacet zúčastněných nohou. Ta činí -0,57 %. 

 

Tabulka č. 4: Změna zatížení segmentů ve skupině „Senzomotorická stimulace“ 

Proband 
Změna pravá 

[%] 
Změna levá 

[%] 
Průměr. změna 

[%] 

1s 2,52 -12,61 -5,05 

2s 6,00 -0,34 2,83 

3s -0,38 10,74 5,18 

4s -4,98 -1,48 -3,23 

5s -5,87 3,63 -1,12 

6s 3,28 -1,04 1,12 

7s -7,65 -7,28 -7,46 

8s -4,79 -0,53 -2,66 

9s 3,93 -4,80 -0,43 

10s -8,08 18,37 5,15 

Skupina -1,60 0,47 -0,57 

 

 

Graf č. 4: Změna zatížení segmentů ve skupině „Senzomotorická stimulace“ 
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Jak lze v tabulce a přehledněji i v grafu pozorovat, průměrné změny 

v procentuálním segmentálním zatížení chodidel jednotlivých probandů se pohybují 

spíše v záporných hodnotách. Většinou se však jedná stejně jako v případě pozitivních 

změn o minimální odchylky od nuly. 

 

5.2  Skupina „Propriofoot“ 

Skupinu „Propriofoot“ tvoří jeden muž a devět žen ve věku třicet až padesát let, 

kteří v průběhu osmi lekcí absolvovali kompletní sadu cviků z připraveného 

terapeutického plánu uvedeného v kapitole Metodika práce. Naměřené hodnoty z obou 

vstupních i kontrolních měření jednotlivých probandů lze nalézt v příloze č. 5, zde se 

pracuje s již zprůměrovanými údaji. 

 

5.2.1  Pravá/levá noha 

Zatížení pravé nohy jednotlivých členů skupiny „Propriofoot“ na začátku a na 

konci výzkumného šetření zachycuje tabulka č. 5, hodnoty levé nohy graf č. 5. 

U všech probandů zpočátku převládalo větší zatížení pravé nohy. Po poslední 

terapeutické jednotce se ve dvou případech zátěž přenesla na levou nohu a u dvou 

jedinců se pro obě nohy téměř vyrovnala. U zbylých šesti cvičících zůstala více zatížena 

pravá noha. 

 

Tabulka č. 5: Celkové zatížení pravé nohy ve skupině „Propriofoot“ 

Proband Vstupní [%] Kontrolní [%] Změna [%] 

1p 64,42 51,61 12,81 

2p 68,96 63,80 5,16 

3p 59,85 51,96 7,89 

4p 63,80 54,59 9,21 

5p 60,37 53,06 7,32 

6p 54,66 44,67 -0,67 

7p 55,72 45,80 1,52 

8p 65,48 66,88 -1,40 

9p 58,51 56,07 2,44 

10p 60,81 52,43 8,38 

Průměrná změna ve skupině   5,26 
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Údaje v posledním sloupci tabulky byly vypočítávány rozdílem absolutních 

hodnot (50 – zatížení pravé nohy na začátku výzkumu) a (50 – zatížení pravé nohy na 

konci výzkumu). Drobné i větší změny se objevují u všech deseti probandů, v osmi 

případech se přibližují k 50 %, ve dvou případech se od 50 % mírně vzdalují. Celkově 

se rozložení tlaků mezi pravou a levou nohou o 5,26 % zlepšilo. 

Data ze vstupních a kontrolních měření pro levou nohu jednotlivých probandů 

prezentuje následující graf, do kterého byla rovněž pro názornost přidána přímka 

odpovídající optimálnímu zatížení 50 %. 

 

 

Graf č. 5: Celkové zatížení levé nohy ve skupině „Propriofoot“ 

 

5.2.2  Pravá noha předonoží/zánoží 

Hodnoty původního a konečného procentuálního rozložení tlaků vyvíjených na 

předonoží a zánoží pravé nohy jedinců ve skupině „Propriofoot“ znázorňují tabulka č. 6 

a graf č. 6. 

Polovina probandů ve skupině měla v počátcích terapie v předonoží pravé nohy 

méně než 40 % zátěže (z toho jeden mírně) a čtyři předonoží zatěžovali více než by bylo 

vhodné. Jeden účastník výzkumu téměř splňoval optimální rozložení tlaku 40 % 

předonoží a 60 % zánoží. Po ukončení terapie zatěžovalo pravé předonoží na více než 

40 % pět cvičících, z toho tři mírně. Dalších pět osob vyvíjelo na předonoží tlak menší 

než 40 %, přičemž tři z nich se optimální hranici blížili. 
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Změny v zatížení vypočítané pro každého probanda rozdílem absolutních hodnot 

(40 – zatížení předonoží na začátku výzkumu) a (40 – zatížení předonoží na konci 

výzkumu) ukazuje poslední sloupec tabulky. V pěti případech se jedná o mírné zlepšení, 

ve zbylých pěti případech o drobné zhoršení. Průměrná změna celé skupiny pak vychází 

na 0,87 %. 

 

Tabulka č. 6: Zatížení předonoží pravé nohy ve skupině „Propriofoot“ 

Proband Vstupní [%] Kontrolní [%] Změna [%] 

1p 38,09 45,16 -3,25 

2p 32,46 28,64 -3,82 

3p 40,30 42,13 -1,83 

4p 50,72 43,73 6,99 

5p 44,08 37,55 1,63 

6p 56,14 57,43 -1,29 

7p 26,73 21,68 -5,05 

8p 31,48 37,66 6,19 

9p 47,95 41,63 6,33 

10p 35,68 38,50 2,83 

Průměrná změna ve skupině   0,87 

 

Na grafu č. 6 lze pozorovat sloupce jednotlivých probandů patřící zatížení 

zánoží pravé nohy před absolvováním a po absolvování osmi cvičebních jednotek. Pro 

názornost byla na úroveň odpovídající optimálnímu zatížení (60 %) vložena přímka. 

 

 

Graf č. 6: Zatížení zánoží pravé nohy ve skupině „Propriofoot“ 
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5.2.3  Levá noha předonoží/zánoží 

Segmentální zatížení levé nohy a jeho změny vlivem terapie u jedinců ve 

skupině „Propriofoot“ ukazují číselně tabulka č. 7 (předonoží) a obrazem graf č. 7 

(zánoží). 

Z deseti probandů vyvíjeli při vstupním měření na předonoží levé nohy tlak 

menší než 40 % dva jedinci. Osm cvičících předonoží zpočátku přetěžovalo, přičemž 

jeden z nich mírně. Při kontrolním měření se u dvou probandů původně nižší zatížení 

zvýšilo a u jednoho probanda původně vyšší zatížení snížilo k hranici čtyřiceti procent. 

U zbylých sedmi účastníků výzkumného šetření procentuální zatížení levého předonoží 

vyšší než 40 % přetrvalo. 

Jak lze vyčíst z posledního sloupce uvedené tabulky, u šesti probandů se zatížení 

předonoží zlepšilo (u tří z nich dokonce výrazně). U čtyř probandů se výsledky naopak 

pohybují v záporných číslech. Změny každého cvičence byly opět propočítávány 

rozdílem absolutních hodnot (40 – zatížení předonoží na začátku výzkumu) a (40 – 

zatížení předonoží na konci výzkumu. Aritmetickým průměrem výsledných dat se dále 

dospělo k celkové změně skupiny, která dosahuje 1,99 %. 

 

Tabulka č. 7: Zatížení předonoží levé nohy ve skupině „Propriofoot“ 

Proband Vstupní [%] Kontrolní [%] Změna [%] 

1p 24,09 40,12 15,80 

2p 65,59 47,84 17,75 

3p 49,61 47,14 2,47 

4p 46,16 52,56 -6,40 

5p 51,66 61,23 -9,58 

6p 41,72 49,30 -7,58 

7p 36,69 40,61 2,71 

8p 42,86 52,92 -10,06 

9p 51,89 39,87 11,76 

10p 47,81 44,74 3,07 

Průměrná změna ve skupině   1,99 

 

O změnách v zatížení zánoží levé nohy mezi počáteční a konečnou fází cvičení 

u každého probanda ve skupině „Propriofoot“ názorně informuje následující graf č. 7 

s přímkou vloženou do úrovně 60 %.  
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Graf č. 7: Zatížení zánoží levé nohy ve skupině „Propriofoot“ 

 

5.2.4  Obě nohy předonoží/zánoží 

Tabulka č. 8: Změna zatížení segmentů ve skupině „Propriofoot“ 

Proband 
Změna pravá 

[%] 
Změna levá 

[%] 
Průměr. Změna 

[%] 

1p -3,25 15,80 6,28 

2p -3,82 17,75 6,96 

3p -1,83 2,47 0,32 

4p 6,99 -6,40 0,29 

5p 1,63 -9,58 -3,98 

6p -1,29 -7,58 -4,44 

7p -5,05 2,71 -1,17 

8p 6,19 -10,06 -1,94 

9p 6,33 11,76 9,04 

10p 2,83 3,07 2,95 

Skupina 0,87 1,99 1,43 

 

V tabulce č. 8 a v grafu č. 8 jsou uvedeny všechny změny v procentuálním 

zatížení segmentů u jednotlivých členů skupiny „Propriofoot“ pro pravou (první sloupec 

a modré pruhy) i pro levou nohu (druhý sloupec a fialové pruhy). Ve třetím sloupci, 

který odpovídá oranžovým pruhům, byla dopočítána průměrná změna jednotlivých 

účastníků výzkumného šetření pro obě nohy. Celková změna v segmentálním rozložení 

tlaků na chodidle stanovená aritmetickým průměrem pro dvacet zúčastněných nohou 

činí 1,43 %. 
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Graf č. 8: Změna zatížení segmentů ve skupině „Propriofoot“ 

 

V tabulce i v grafu lze pozorovat převažující pozitivní změny v procentuálním 

segmentálním zatížení chodidel jednotlivých probandů. Průměrné pozitivní změny se 

pohybují v rozmezí 0,29 % až 9,04 %, přičemž velikosti záporných procentuálních 

změn zaujímají pásmo od -1,17 do -4,44 %. 

 

 

5.3  Porovnání skupin, statistické zhodnocení 

K ověření platnosti hypotézy H1 byl využit jednovýběrový studentův t-test. 

Protože nulová hypotéza H01 zní „Vlivem čtyřtýdenního cvičení metodikou 

senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové se ve skupině probandů procentuální 

rozložení tlaků mezi pravým a levým chodidlem nezmění“, byla do vzorce t  
     

    
 za 

   dosazena 0. Výběrový průměr    činil 4,45, počet probandů n odpovídal 10 

a výběrová směrodatná odchylka s byla 5,39 (viz tabulka č. 9). 
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Tabulka č. 9: Hodnoty k ověření hypotéz pro skupinu „Senzomotorická stimulace“ 

  
pravá/levá 

pravá levá obě nohy 

  před./zá. před./zá. před./zá. 

nulová hypotéza μ0 0 0 0 0 

počet hodnot n 10 10 10 10 

výběrový průměr     4,45 -1,60 0,47 -0,57 

výběr. směrodat. odchylka s 5,39 5,26 8,83 4,21 

t-statistika t 2,61 -0,96 0,17 -0,43 
p-hodnota – 
jednostranný test 

0,01 - 0,44 - 

p-hodnota –  
oboustranný test 

0,03 0,36 0,87 0,68 

 

Po následném stanovení hodnoty p oboustranným testem (p = 0,03; t = 2,61) lze 

nulovou hypotézu H01 zamítnout a potvrdit vliv metody senzomotorické stimulace dle 

Jandy a Vávrové na procentuální rozložení tlaků mezi pravým a levým chodidlem. 

Protože také jednostranným testem vychází p-hodnota nižší než 0,05 (p = 0,01; t = 

2,61), je možné tento vliv považovat za pozitivní. 

Jednovýběrovým studentovým t-testem byla rovněž ověřována hypotéza H2 pro 

pravou, pro levou i pro obě nohy. Údaje dosazované do vzorce byly čerpány z výše 

uvedené tabulky č. 9. Ani v jednom případě nelze říci, že by se čtyřtýdenní cvičení 

metodikou senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové statisticky významně 

podílelo na změně segmentálního zatížení, natož směrem k hodnotám uváděným 

v literatuře (předonoží 40 %, zánoží 60 %). 

Pro třetí stanovenou hypotézu byla vymezena nulová hypotéza H03 ve znění 

„Vlivem čtyřtýdenního cvičení dle konceptu Propriofoot se ve skupině probandů 

procentuální rozložení tlaků mezi pravým a levým chodidlem nezmění“. Do vzorce 

t  
     

    
 byly tentokrát dosazeny hodnoty    = 0,    = 5,26, n = 10 a s = 4,66 (viz 

tabulka č. 10). 

Na základě jednovýběrového oboustranného studentova t-testu, který zjistil 

hodnotu p rovnu 0,01 při t = 3,58, lze nulovou hypotézu H03 zamítnout. Při použití 

jednostranného testu pak hodnota p vychází 0,00 (t = 3,58) a lze tedy říci, že čtyřtýdenní 

cvičení dle konceptu Propriofoot vede k pozitivním změnám procentuálního rozložení 

tlaků mezi pravým a levým chodidlem. 
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Tabulka č. 10: Hodnoty k ověření hypotéz pro skupinu „Propriofoot“ 

  
pravá/levá 

pravá levá obě nohy 

  před./zá. před./zá. před./zá. 

nulová hypotéza μ0 0 0 0 0 

počet hodnot n 10 10 10 10 

výběrový průměr     5,26 0,87 1,99 1,43 

výběr. směrodat. odchylka s 4,66 4,54 10,42 4,70 

t-statistika t 3,58 0,61 0,61 0,96 
p-hodnota – 
jednostranný test 

0,00 0,28 0,28 0,18 

p-hodnota – 
oboustranný test 

0,01 0,56 0,56 0,36 

 

Dalším jednovýběrovým studentovým t-testem byla následně ověřována 

hypotéza H4 pro pravou, pro levou i pro obě nohy. Data pro výpočet byla čerpána 

z výše uvedené tabulky č. 10. Při provedení oboustranného i jednostranného testu 

nebyla ani jednou p-hodnota nižší než 0,05, proto nelze potvrdit statisticky významný 

vliv čtyřtýdenního cvičení dle konceptu Propriofoot na posun procentuálního 

segmentálního zatížení nohy k optimálním hodnotám 40 % tlaku v předonoží a 60 % 

tlaku v zánoží či na jakékoli jiné změny. 

Ke zjištění platnosti poslední hypotézy byl využit jednostranný dvouvýběrový 

studentův t-test, do nějž se doplňovaly dosažené procentuální změny z tabulky č. 11. 

 

Tabulka č. 11: Procentuální změny zatížení k ověření hypotézy H5 

Pravá/levá [%] Pravá před./zá. [%] Levá před./zá. [%] Obě před./zá. [%] 

SMS Proprio. SMS Proprio. SMS Proprio. SMS Proprio. 

1,35 12,81 2,52 -3,25 -12,61 15,80 -5,05 6,28 

-3,56 5,16 6,00 -3,82 -0,34 17,75 2,83 6,96 

8,71 7,89 -0,38 -1,83 10,74 2,47 5,18 0,32 

12,77 9,21 -4,98 6,99 -1,48 -6,40 -3,23 0,29 

2,94 7,32 -5,87 1,63 3,63 -9,58 -1,12 -3,98 

8,69 -0,67 3,28 -1,29 -1,04 -7,58 1,12 -4,44 

-2,51 1,52 -7,65 -5,05 -7,28 2,71 -7,46 -1,17 

2,19 -1,40 -4,79 6,19 -0,53 -10,06 -2,66 -1,94 

4,33 2,44 3,93 6,33 -4,80 11,76 -0,43 9,04 

9,63 8,38 -8,08 2,83 18,37 3,07 5,15 2,95 
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Nulová hypotéza H05 pro poslední stanovenou hypotézu zní: „Skupina probandů 

cvičící dle konceptu Propriofoot bude po čtyřtýdenní terapii dosahovat ve vztahu 

k hodnotám optimálního zatížení uváděným v literatuře stejného segmentálního 

i celkového zatížení chodidla jako skupina probandů cvičící metodikou senzomotorické 

stimulace dle Jandy a Vávrové“. 

Při dosazení procentuálních rozložení tlaků mezi pravým a levým chodidlem ve 

skupinách do studentova t-testu činí hodnota p 0,36, tedy více než 0,05. Stejného 

výsledku 0,36 se docílí také v případě segmentálního zatížení levé nohy. Pro pravou 

nohu vychází hodnota p 0,14 a pro obě nohy nezávisle na lateralitě 0,16. Ani zde se tedy 

hodnota p nepohybuje pod 0,05, a proto ani zde nelze nulovou hypotézu zamítnout. 

Čtyřtýdenním cvičením metodikou senzomotorické stimulace dle Jandy 

a Vávrové a dle konceptu Propriofoot se dvěma skupinami probandů tak nebylo 

prokázáno, že by mezi metodami existoval statisticky významný rozdíl ve vztahu 

k ovlivnění segmentálního či celkového zatížení chodidla. 

Při dotazování jednotlivých účastníků výzkumného šetření na jejich subjektivní 

pocity z terapie nebyla taktéž pozorována žádná výrazná odlišnost mezi použitými 

metodami. V obou skupinách zanechaly cvičební jednotky na probandech pozitivní 

dojem, protože vedly ke zmírnění či odstranění bolestí nohou a dolních končetin. 

U žádné osoby se v průběhu ani po ukončení výzkumu neobjevilo zhoršení zdravotního 

stavu. 80 % zúčastněných by pak uvítalo další či dlouhodobější cvičení pod vedením 

fyzioterapeuta. 
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6  Diskuze 

V diplomové práci byly stanoveny tři cíle, a sice: 1. zjistit, zda a jak se ve stoji 

po čtyřtýdenním cvičení metodikou senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové 

nebo dle konceptu Propriofoot s frekvencí půlhodinová terapie dvakrát týdně pod 

přímým dohledem fyzioterapeuta změní segmentální zatížení chodidel probandů; 

2. zjistit, zda a jak se při stejných podmínkách změní procentuální rozložení tlaků mezi 

pravým a levým chodidlem a 3. zjistit shodu či míru rozdílu mezi případnými změnami 

zatížení chodidla zjištěnými u probandů cvičících metodikou senzomotorické stimulace 

dle Jandy a Vávrové a dle konceptu Propriofoot. 

K tomu bylo na základě již provedených studií vytvořeno pět hypotéz, v nichž se 

předpokládalo, že obě použité metody ovlivní procentuální rozložení tlaků mezi pravou 

a levou nohou, zatímco na segmentální zatížení chodidel bude mít statisticky významný 

vliv pouze Propriofoot koncept. U tohoto konceptu byly rovněž očekávány celkově 

lepší dosažené výsledky.   

Při stanovení první hypotézy H1 „Vlivem čtyřtýdenního cvičení metodikou 

senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové se ve skupině probandů přiblíží 

procentuální rozložení tlaků mezi pravým a levým chodidlem k poměru 50 % ku 50 %“ 

bylo přihlédnuto k výzkumnému šetření realizovanému v rámci bakalářské práce 

Dvořákové (2011). Jeho účastníci v něm samostatně cvičili po dobu osmi týdnů 

předepsanou sestavu cviků z metody senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové. 

Při kontrolním měření bylo zjištěno, že u 67 % cvičících došlo ke zlepšení v distribuci 

plantárního tlaku při stoji na obou nohách. 

Ve výzkumném šetření v této diplomové práci absolvovali probandi terapeutické 

jednotky pod přímým vedením a dohledem terapeuta, lze tedy opomenout zkreslení 

dosažených změn nepravidelným cvičením. Přestože byla časová dotace o polovinu 

kratší, došlo ke zlepšení procentuálního rozložení tlaků mezi pravým a levým 

chodidlem při stoji u 80 % cvičících.  Celková změna skupiny činila 4,45 %. 

Jednovýběrovým studentovým t-testem bylo ověřeno, že i čtyřtýdenní terapie 

metodikou senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové na distribuci plantárního 

tlaku působí pozitivně. 

Jak uvádí Norton, padesátiprocentní zátěž pravé a levé nohy při stabilním stoji 

kolísá o 5 až 15 % celkové tělesné hmotnosti (Véle, 2006). Protože se ale v této studii 
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pracuje s průměrným stojem probanda vzniklým ze dvou měření, je toto kolísání 

opomíjeno a procentuální změny jsou vztahovány k tomuto průměrnému stoji. 

Druhá hypotéza H2 „Vlivem čtyřtýdenního cvičení metodikou senzomotorické 

stimulace dle Jandy a Vávrové se ve skupině probandů segmentální zatížení chodidla 

směrem k hodnotám uváděným v literatuře (předonoží 40 % a zánoží 60 %) významně 

nezmění“ byla vyslovena na základě diplomových prací Ševčíkové (2008) a Walkové 

(2007). Ševčíková porovnávala údaje naměřené před provedením a po provedení 

jednorázové senzomotorické stimulace, Walková zainstruovala probandy na samostatné 

měsíční cvičení a sledovala pak účinek v delším časovém období. Obě autorky na konci 

výzkumu dospěly k názoru, že SMS nepůsobí žádné výrazné změny měrného tlaku pod 

chodidly. 

Výsledky této diplomové práce jejich závěrům odpovídají. K mírnému 

pozitivnímu posunu v procentuálním segmentálním zatížení pro pravou nohu došlo 

pouze u 4 z 10 probandů, přičemž celková změna skupiny byla spíše záporná (-1,6 %). 

Pro levou nohu se zatížení vylepšilo u 3 z 10 probandů, skupinové zlepšení levého 

chodidla dosáhlo na 0,47 %. Průměrná změna pro všech dvacet nohou ve skupině činí -

0,57 %, tedy velmi malé odklonění směrem od optimálních hodnot pro předonoží 

a zánoží. 

Statistickým zhodnocením naměřených dat tak nelze prokázat významný vliv na 

procentuální segmentální zatížení chodidla ani u čtyřtýdenního cvičení metodikou 

senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové pod přímým dohledem fyzioterapeuta. 

Hypotéza H2 tedy byla potvrzena. 

Východiskem hypotézy H3 „Vlivem čtyřtýdenního cvičení dle konceptu 

Propriofoot se ve skupině probandů přiblíží procentuální rozložení tlaků mezi pravým 

a levým chodidlem k poměru 50 % ku 50 %“ a hypotézy H4 „Vlivem čtyřtýdenního 

cvičení dle konceptu Propriofoot se ve skupině probandů segmentální zatížení chodidla 

směrem k hodnotám uváděným v literatuře (předonoží 40 % a zánoží 60 %) významně 

změní“ se staly diplomové práce Ondrejíka (2010) a Sýkory (2011). 

Ondrejík se ve své studii zabýval změnou zatížení chodidel po jednorázovém 

cvičení na destičkách Propriofootu nejprve se stabilizovaným předonožím a následně se 

stabilizovaným zánožím. Po každém cvičení byla provedena kontrolní měření, ze 

kterých vyplynulo, že u probandů došlo ke zlepšení celkového rozložení tlaků mezi 
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pravou a levou nohou a celkového rozložení tlaků na chodidlech. Sýkorův výzkumný 

soubor se pak věnoval samostatné segmentální aktivaci předonoží v průběhu čtrnácti 

dní, po jejichž uplynutí bylo zjištěno, že cvičení na pomůcce Propriofoot mění rozložení 

tlaků na chodidle ve smyslu úpravy nožní klenby a cílená segmentální aktivace přední 

části nohy zvýší tlak vyvíjený na předonoží. 

Protože sestava kombinací destiček pro terapeutické jednotky v této diplomové 

práci využívala cviky jak se stabilizovaným tak s labilně podloženým předonožím či 

zánožím a cvičení trvalo poněkud delší dobu, byla očekávána významná pozitivní 

změna v rozložení tlaků mezi pravým a levým chodidlem i v procentuálním 

segmentálním zatížení nohy. Naměřené hodnoty na konci terapie však obě 

předpokládané hypotézy nepotvrdily. 

U osmi probandů z deseti se procentuální zátěž pravé a levé nohy vlivem 

čtyřtýdenního cvičení přiblížila k 50 % při celkové změně skupiny 5,26 %. Lze tedy 

říci, že hypotéza H3 platí. 

Nicméně segmentální zatížení pravé nohy se k optimálním 40 % pro předonoží 

přiblížilo pouze u pěti osob, a to ještě jen velmi mírně, s průměrnou změnou ve skupině 

0,87 %. Levá noha na tom byla trochu lépe, zde se vylepšilo šest probandů, z toho tři 

výrazně, se skupinovým posunem 1,99 % směrem k optimu. Segmentální zatížení všech 

dvaceti nohou ve skupině se změnilo o 1,43 %. Ani pro jeden případ ovšem nečinila p-

hodnota méně než 0,05 a nemohla tak být vyvrácena nulová hypotéza o neúčinnosti 

cvičení na rozložení zátěže na chodidle. Hypotéza H4 proto byla zamítnuta. 

Rozdílných výsledků v této práci a ve studiích Ondrejíka a Sýkory mohlo být 

dosaženo např. tím, že Sýkora cíleně aktivoval pouze jednu část nohy, zatímco 

výzkumné šetření v této práci využívalo cviky pro aktivaci předonoží i zánoží. Ondrejík 

pak měřil okamžitou změnu v zatížení bezprostředně po provedení cviku, metoda tedy 

může mít pouze krátkodobý vliv na distribuci tlaku na chodidle. Dále se na odlišných 

výsledcích může podílet zvolený výzkumný soubor, který zde sestával z osob 

s diagnostikovaným plochonožím, zatímco Ondrejíkův vzorek tvořili zdraví probandi 

a pacienti po úrazu nebo operaci na dolní končetině a Sýkorův pouze zdraví jedinci. 

Poslední hypotéza H5 „Skupina probandů cvičící dle konceptu Propriofoot bude 

po čtyřtýdenní terapii dosahovat lepšího segmentálního i celkového zatížení chodidla ve 

vztahu k hodnotám optimálního zatížení uváděným v literatuře než skupina probandů 
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cvičící metodikou senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové“ byla postavena na 

podkladě všech studií uvedených v teoretické části diplomové práce. 

Při pohledu na dosahované průměrné změny v obou skupinách pro všechny 

vyhodnocované kategorie se u skupiny „Propriofoot“ objevuje vždy vyšší číslo. Pro 

rozložení tlaků na pravé a levé noze je to 5,26 % ku 4,45 % ve skupině 

„Senzomotorická stimulace“, pro segmentální zatížení pravé nohy 0,87 % ku -1,6 %, 

pro segmentální zatížení levé nohy 1,99 % ku 0,47 % a pro průměrné segmentální 

zatížení nohy probandů nezávisle na lateralitě 1,43 % ku -0,57 %. Protože jsou ale 

výchylky minimální a nemají statistický význam, nelze prohlásit koncept Propriofoot 

v žádném zkoumaném případě za úspěšnější než je metoda senzomotorické stimulace 

dle Jandy a Vávrové. 

Provedením a vyhodnocením výzkumného šetření byly tři stanovené hypotézy 

(H1, H2 a H3) potvrzeny a dvě hypotézy (H4 a H5) zamítnuty. Ukázalo se, že ani jedna 

ze zkoumaných metodik nemá při čtyřtýdenním cvičení pod přímou kontrolou 

fyzioterapeuta statisticky významný vliv na segmentální zatížení chodidla. Procentuální 

rozložení tlaků mezi pravým a levým chodidlem naopak ovlivňují obě metody, přičemž 

nebylo prokázáno, že by některá z nich dosahovala statisticky prokazatelných lepších 

výsledků. 

Při dotazování na zdravotní stav a subjektivní postřehy k terapii hodnotilo všech 

dvacet probandů svoji metodiku jako přínosnou. Cvičení metodou senzomotorické 

stimulace dle Jandy a Vávrové a dle konceptu Propriofoot totiž vedlo ke zmírnění či 

úplnému ústupu bolestí nohou a dolních končetin. 

Protože se jedná o pilotní studii s velmi malým počtem probandů (dvacet) ve 

věkovém rozmezí třicet až padesát let, nelze výsledky výzkumného šetření zobecňovat 

na celou populaci pacientů s diagnostikovaným plochonožím, zejména pak na děti 

a mládež. Terapeutické jednotky také byly absolvovány v průběhu čtyř týdnů, proto 

nelze říci, že by dlouhodobější cvičební úsilí nemohlo vést k jiným závěrům. 

Případné zkreslení výsledků je předpokládáno vlivem nepřesnosti měřicího 

přístroje Plantograf V10, různou propriocepcí a adaptací jednotlivých probandů a také 

vlivem aktuálního fyzického a psychického stavu zkoumaných jedinců. 
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7  Závěr 

Diplomová práce je pilotní studií pro kvantitativní výzkum. Jejím cílem bylo 

zjistit a porovnat prostřednictvím experimentální vědecké metody vliv čtyřtýdenního 

cvičení metodikou senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové a dle konceptu 

Propriofoot na segmentální zatížení chodidla a procentuální rozložení tlaků mezi 

pravým a levým chodidlem.  

V první části práce je teoreticky zpracován přehled poznatků o anatomii, 

fyziologii i patologii nohy a prevenci a terapii plochonoží se zaměřením na metodu 

senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové a koncept Propriofoot. 

Druhá část práce se věnuje provedení a výsledkům vlastního výzkumného 

šetření orientovaného na léčbu plochonoží dvěma uvedenými metodami, přičemž počet 

osmi terapeutických jednotek přibližně odpovídal běžnému ortopedickému poukazu 

a frekvence cvičení dvakrát týdně běžné rehabilitační praxi v oblasti bydliště probandů. 

Všechny cvičební jednotky probíhaly individuálně pod přímým dohledem 

fyzioterapeuta. 

Analýzou naměřených dat bylo zjištěno, že ani senzomotorická stimulace dle 

Jandy a Vávrové a ani Propriofoot Concept nemají při čtyřtýdenním cvičení statisticky 

významný vliv na segmentální zatížení chodidla osob s diagnostikovaným 

plochonožím. Naopak procentuální rozložení tlaků mezi pravým a levým chodidlem obě 

metody ovlivňují, přičemž nebylo potvrzeno, že by Propriofoot koncept dosahoval 

lepších výsledků. Ze stanovených pěti hypotéz tedy byly tři potvrzeny a dvě zamítnuty. 

Subjektivně hodnotilo všech dvacet probandů svoji metodiku jako přínosnou, 

protože cvičení vedlo v obou případech ke zmírnění či úplnému ústupu bolestí nohou 

a dolních končetin. 

Diplomová práce by mohla posloužit lékařům, fyzioterapeutům a dalším 

pracovníkům ve zdravotnictví či sportu při rozhodování o vhodné terapii pro pacienty 

s plochonožím. Rovněž by mohla ukázat na praktické využití relativně neznámého 

„školského“ přístroje Plantograf V10 při tvorbě studentských prací. V neposlední řadě 

se tato práce může stát východiskem dalších studií se stejnou či podobnou tématikou. 
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Příloha č. 1: Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 

  



 

 

Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu 

Informovaný souhlas s dobrovolnou účastí na výzkumném šetření k diplomové práci na katedře 

anatomie a biomechaniky FTVS UK v Praze 

Diplomová práce: Zhodnocení vlivu cvičení dle konceptu Propriofoot a metodikou senzomotorické 

stimulace dle Jandy a Vávrové na rozložení tlaků chodidla 

Řešitel: Bc. Helena Dudová 

 

Dovoluji si Vás oslovit za účelem Vaší účasti na výzkumném šetření pro mou diplomovou práci, 

jejímž cílem je zjistit, zda a jak se vlivem cvičení dle konceptu Propriofoot a metodikou senzomotorické 

stimulace dle Jandy a Vávrové změní při stoji rozložení tlaků mezi pravým a levým chodidlem a vlastní 

zatížení chodidel osob s plochonožím měřené plantografem.  

Vstupní měření před zahájením terapie i kontrolní měření po skončení terapie bude provedeno 

neinvazivně během několika minut pomocí přístroje Plantograf V10, otisk nohy bude při každém měření 

vyhotoven dvakrát. Samotná terapie pak bude tvořena osmi půl hodinovými terapeutickými jednotkami se 

cviky z výše uvedených metodik pod přímým vedením fyzioterapeuta (Bc. Helena Dudová) 

s předpokládanou frekvencí cvičení dvě terapeutické jednotky týdně. Cvičení by mělo být bezbolestné, ze 

začátku se však může objevit bolestivost dolních končetin pro zvýšenou aktivitu ochablých krátkých 

svalů nohy. Celá terapie bude realizována bez nároku na honorář. 

Veškeré získané a naměřené hodnoty budou zpracovány a použity v diplomové práci anonymně. 

Pokud by výsledky této práce byly použity pro vědecké články, označení účastníků výzkumného šetření 

bude shodné s touto diplomovou prací. Řešitel výzkumného šetření odpovídá za to, že uvedené údaje 

nebudou žádným způsobem zneužity a nedojde ke zveřejnění osobních údajů. 

 

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s účelem výzkumného šetření k diplomové práci na téma 

“Zhodnocení vlivu cvičení dle konceptu Propriofoot a metodikou senzomotorické stimulace dle Jandy 

a Vávrové na rozložení tlaků chodidla“, byl/a jsem informován/a o průběhu vstupního a kontrolního 

měření i celé terapie i o vyhodnocení a anonymním zveřejnění získaných dat a souhlasím se svou účastí 

na výzkumném šetření. 

 

Tímto podpisem potvrzuji, že obdržené informace o výzkumném šetření pokládám za 

srozumitelné a dobrovolně souhlasím se svou účastí na něm. 

 

V Sušici dne ……………………………………….. 

Podpis účastníka výzkumu …………………………………………  



 

 

Příloha č. 3: Příklady cviků pro skupinu „Senzomotorická stimulace“ 

 

      

Pasivní provedení malé nohy Aktivní provedení malé nohy s dopomocí 

 

   

Aktivní provedení malé nohy Korigovaný stoj na jedné dolní končetině  Korigovaný stoj na úseči 

 

    

Podřep na kulové úseči    Pohyby paží na úseči  Nácvik předního půlkroku na úseči 

  



 

 

Příloha č. 4: Příklady cviků pro skupinu „Propriofoot“ 

 

     

Kombinace žluté a zelené Kombinace zelené a modré Kombinace žluté a červené 

 

    

Kombinace žluté a modré Kombinace žluté a modré 

 

    

Kombinace žluté a modré Kombinace červené a modré  



 

 

Příloha č. 5: Tabulky dat vstupních a kontrolních měření probandů 

Skupina „Senzomotorická stimulace“ 

1s 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 58,17 47,66 52,92 49,27 51,53 50,40 

pravá zánoží 41,83 52,34 47,09 50,73 48,47 49,60 

pravá celá 54,79 57,46 56,13 60,49 49,07 54,78 

levá předonoží 42,78 50,12 46,45 65,76 52,35 59,06 

levá zánoží 57,22 49,88 53,55 34,24 47,65 40,95 

levá celá 45,21 42,54 43,88 39,51 50,93 45,22 
 

2s 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 29,81 35,12 32,47 39,90 43,18 41,54 

pravá zánoží 70,19 64,88 67,54 60,10 56,82 58,46 

pravá celá 48,31 57,19 52,75 54,21 58,40 56,31 

levá předonoží 48,20 31,16 39,68 40,36 40,95 40,66 

levá zánoží 51,80 68,84 60,32 59,64 59,05 59,35 

levá celá 51,69 42,81 47,25 45,79 41,60 43,70 
 

3s 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 48,82 50,06 49,44 54,67 44,96 49,82 

pravá zánoží 51,18 49,94 50,56 45,33 55,04 50,19 

pravá celá 59,56 59,96 59,76 52,83 45,07 48,95 

levá předonoží 56,76 62,25 59,51 44,58 52,95 48,77 

levá zánoží 43,24 37,75 40,50 55,42 47,05 51,24 

levá celá 40,44 40,04 40,24 47,17 54,93 51,05 
 

4s 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 52,70 53,51 53,11 47,01 69,15 58,08 

pravá zánoží 47,30 46,49 46,90 52,99 30,85 41,92 

pravá celá 67,89 57,65 62,77 53,82 46,19 50,01 



 

 

levá předonoží 68,67 44,03 56,35 56,79 58,87 57,83 

levá zánoží 31,33 55,97 43,65 43,21 41,13 42,17 

levá celá 32,11 42,35 37,23 46,18 53,81 50,00 
 

5s 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 44,37 49,32 46,85 46,84 58,58 52,71 

pravá zánoží 55,63 50,68 53,16 53,16 41,42 47,29 

pravá celá 61,92 53,79 57,86 59,02 50,81 54,92 

levá předonoží 62,73 45,42 54,08 54,62 46,27 50,45 

levá zánoží 37,27 54,58 45,93 45,38 53,73 49,56 

levá celá 38,08 46,21 42,15 40,98 49,19 45,09 
 

6s 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 45,84 46,33 46,09 46,18 39,43 42,81 

pravá zánoží 54,16 53,67 53,92 53,82 60,57 57,20 

pravá celá 56,22 61,63 58,93 47,25 52,27 49,76 

levá předonoží 51,27 39,81 45,54 42,78 50,38 46,58 

levá zánoží 48,73 60,19 54,46 57,22 49,62 53,42 

levá celá 43,78 38,37 41,08 52,75 47,73 50,24 
 

7s 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 44,75 37,71 41,23 46,63 51,12 48,88 

pravá zánoží 55,25 62,29 58,77 53,37 48,88 51,13 

pravá celá 49,33 45,14 47,24 44,39 45,07 44,73 

levá předonoží 55,44 39,84 47,64 54,39 55,44 54,92 

levá zánoží 44,56 60,16 52,36 45,61 44,56 45,09 

levá celá 50,67 54,86 52,77 55,61 54,93 55,27 
 

8s 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 47,42 31,33 39,38 30,59 38,59 34,59 

pravá zánoží 52,58 68,67 60,63 69,41 61,41 65,41 



 

 

pravá celá 68,60 56,01 62,31 57,53 62,71 60,12 

levá předonoží 35,44 47,66 41,55 47,44 28,40 37,92 

levá zánoží 64,56 52,34 58,45 52,56 71,60 62,08 

levá celá 31,40 43,99 37,70 42,47 37,29 39,88 
 

9s 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 32,24 29,01 30,63 29,08 40,03 34,56 

pravá zánoží 67,76 70,99 69,38 70,92 59,97 65,45 

pravá celá 52,13 58,10 55,12 47,08 54,50 50,79 

levá předonoží 47,10 44,77 45,94 54,52 46,95 50,74 

levá zánoží 52,90 55,23 54,07 45,48 53,05 49,27 

levá celá 47,87 41,90 44,89 52,92 45,50 49,21 
 

10s 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 44,57 46,79 45,68 58,23 49,29 53,76 

pravá zánoží 55,43 53,21 54,32 41,77 50,71 46,24 

pravá celá 58,45 64,84 61,65 50,58 53,46 52,02 

levá předonoží 58,24 72,14 65,19 45,58 48,06 46,82 

levá zánoží 41,76 27,86 34,81 54,42 51,94 53,18 

levá celá 41,55 35,16 38,36 49,42 46,54 47,98 

 

Skupina „Propriofoot“ 

1p 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 29,85 46,33 38,09 49,87 40,45 45,16 

pravá zánoží 70,15 53,67 61,91 50,13 59,55 54,84 

pravá celá 60,09 68,75 64,42 55,26 47,96 51,61 

levá předonoží 15,50 32,67 24,09 35,50 44,73 40,12 

levá zánoží 84,50 67,33 75,92 64,50 55,27 59,89 

levá celá 39,91 31,25 35,58 44,74 52,04 48,39 
 

 

 



 

 

2p 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 36,83 28,08 32,46 28,87 28,40 28,64 

pravá zánoží 63,17 71,92 67,55 71,13 71,60 71,37 

pravá celá 75,56 62,36 68,96 63,60 64 63,80 

levá předonoží 92,66 38,51 65,59 55,66 40,02 47,84 

levá zánoží 7,34 61,49 34,42 44,34 59,98 52,16 

levá celá 24,44 37,64 31,04 36,40 36 36,20 
 

3p 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 39,64 40,96 40,30 38,97 45,29 42,13 

pravá zánoží 60,36 59,04 59,70 61,03 54,71 57,87 

pravá celá 63,02 56,67 59,85 52,52 51,39 51,96 

levá předonoží 49,69 49,52 49,61 45,75 48,53 47,14 

levá zánoží 50,31 50,48 50,40 54,25 51,47 52,86 

levá celá 36,98 43,33 40,16 47,48 48,61 48,05 
 

4p 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 48,73 52,70 50,72 46,59 40,87 43,73 

pravá zánoží 51,27 47,30 49,29 53,41 59,13 56,27 

pravá celá 64,03 63,56 63,80 56,37 52,80 54,59 

levá předonoží 47,99 44,33 46,16 53,70 51,42 52,56 

levá zánoží 52,01 55,67 53,84 46,30 48,58 47,44 

levá celá 35,97 36,44 36,21 43,63 47,20 45,42 
 

5p 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 43,66 44,49 44,08 32,63 42,47 37,55 

pravá zánoží 56,34 55,51 55,93 67,37 57,53 62,45 

pravá celá 61,99 58,75 60,37 50,61 55,50 53,06 

levá předonoží 46,76 56,55 51,66 54,22 68,24 61,23 

levá zánoží 53,24 43,45 48,35 45,78 31,76 38,77 

levá celá 38,01 41,25 39,63 49,39 44,50 46,95 
 



 

 

6p 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 53,63 58,65 56,14 54,91 59,95 57,43 

pravá zánoží 46,37 41,35 43,86 45,09 40,05 42,57 

pravá celá 55,75 53,56 54,66 46,28 43,06 44,67 

levá předonoží 44,28 39,15 41,72 47,53 51,06 49,30 

levá zánoží 55,72 60,85 58,29 52,47 48,94 50,71 

levá celá 44,25 46,44 45,35 53,72 56,94 55,33 
 

7p 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 25,35 28,11 26,73 26,06 17,30 21,68 

pravá zánoží 74,75 71,79 73,27 73,94 82,70 78,32 

pravá celá 57,41 54,03 55,72 44,03 47,56 45,80 

levá předonoží 33,87 39,50 36,69 45,46 35,75 40,61 

levá zánoží 66,13 60,50 63,32 54,54 64,25 59,40 

levá celá 42,59 45,97 44,28 55,97 52,44 54,21 
 

8p 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 26,91 36,04 31,48 39,85 35,47 37,66 

pravá zánoží 73,09 63,96 68,53 60,15 64,53 62,34 

pravá celá 63,33 67,62 65,48 68,30 65,45 66,88 

levá předonoží 37,81 47,91 42,86 46,03 59,80 52,92 

levá zánoží 62,19 52,09 57,14 53,97 40,20 47,09 

levá celá 36,67 32,38 34,53 31,70 34,55 33,13 
 

9p 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 46,82 49,08 47,95 43,19 40,06 41,63 

pravá zánoží 53,18 50,92 52,05 56,81 59,94 58,38 

pravá celá 56,20 60,82 58,51 56,31 55,83 56,07 

levá předonoží 55,76 48,02 51,89 39,09 40,64 39,87 

levá zánoží 44,24 51,98 48,11 60,91 59,36 60,14 

levá celá 43,80 39,18 41,49 43,69 44,17 43,93 
 



 

 

10p 
vstupní měření kontrolní měření 

první druhé průměr první druhé průměr 

pravá předonoží 33,99 37,36 35,68 35,17 41,83 38,50 

pravá zánoží 66,01 62,64 64,33 64,83 58,17 61,50 

pravá celá 55,85 65,77 60,81 48,81 56,05 52,43 

levá předonoží 52,34 43,28 47,81 49,58 39,90 44,74 

levá zánoží 47,66 56,72 52,19 50,42 60,10 55,26 

levá celá 44,15 34,23 39,19 51,19 43,95 47,57 

 


