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Abstrakt 

 

Název:   Srovnání posturální stabilizace atletů a trailových běţců pomocí 

posturální somatooscilografie  

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je srovnání posturální stabilizace atletů 

(dráhových běţců) a trailových běţců. Posuzuje se tedy, zda běh v terénu 

můţe pozitivně ovlivnit posturální stabilizaci.  

 

Metody:   V práci je vyuţita analyticko – komparativní metoda. Analýza je 

provedena pomocí posturální somatooscilografie (pSOG). Tato metoda 

zahrnuje posturální provokační test na ploše Posturomedu. Oscilace 

plošiny zaznamenával program Microswing 5.0, následně byla data 

vyhodnocena programem Posturomed Commander. Komparace probíhala 

prostřednictvím statistických metod a krabicových grafů v programech 

Statistica 10 a Microsoft Excel 2007. 

   

Výsledky:  Bylo zjištěno, ţe při hodnocení 17 terénních běţců a 11 dráhových běţců 

dosáhli terénní běţci lepších hodnot posturální stabilizace. Při srovnávání 

prvních měření měli signifikantně lepší hodnoty. V celkovém srovnávání 

všech tří měření byli terénní běţci také lepší v rámci hodnocení metodou 

pSOG. Nejlepší hodnoty posturální stabilizace se u dráhových běţců 

nacházely během třetího měření. U terénních běţců to bylo ve druhém 

měření. 

 

Klíčová slova: posturální stabilizace, biomechanika běhu, posturomed, posturální 

somatooscilografie 



 

 

Abstract 

 

Title:  Comparison of postural stabilization of athletes and trail runners with 

postural somatoosilography. 

 

Objectives:   The main aim of this study is comparison of postural stability of athletes 

(track runners) and trail runners. We want to determine, if run in the field 

can affect positive postural stabilization. 

 

Methods:  In our thesis we used a method of analysis and a method of comparison. 

Analysis is performed with postural somatooscilography (PSOG). This 

method contains postural provocation test on Posturomed. Oscilation of 

this platform is shooted in program Microswing 5.0. Then these dates are 

evaluated in program Posturomed Commander. We compared these dates 

with statistical methods and box plots in program Statistica 10 and 

Microsoft Excel 2007. 

 

Results:  We found out when we compared 17 trail runners and 11 track runners 

that trail runners reached better postural stability. Trail runners had better 

postural stability in the first measurement and also had better results in 

comparison of three measurements. Track runners achieved the best 

results in the third measurement and trail runners had the best results of 

postural stabilization in the second measurement. 

 

Keywords: postural stabilization, biomechanics of running, Posturomed, postural 

somatooscilography 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

A  skupina atletů (dráhových běţců) 

AL  area of load 

AS  area of support 

atd.  a tak dále 

BS  base of support 

bilat.  bilaterálně 

COG  centre of gravity 

CM  centre of mass 

COP  centre of pressure 

cm  centimetr 

CNS  centrální nervový systém 

DK  dolní končetina 

DKK  dolní končetiny 

dr.  doktor 

FTVS  Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Kg  kilogram 

LDK  levá dolní končetina 

m.  musculus 

mm.  musculi 

např.  například 

PDK  pravá dolní končetina 

pSOG  posturální somatooscilografie 

TB  skupina trailových běţců (terénních běţců) 

UK  Univerzita Karlova 
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ÚVOD 

Tato práce má za úkol propojit dva současné fenomény ve svém odvětví posturální 

stabilizaci a běh. Je důleţité si uvědomit, ţe běh by bez posturální stabilizace nebyl 

moţný. 

Posturální stabilizace je pojem, který se velmi často objevuje ve fyzioterapeutických 

konceptech a literatuře. Nejednotné názory a vysvětlení nabízí mnoho různých 

interpretací, avšak zaloţené na společném základě. Jisté je, ţe posturální stabilizace 

provází kaţdý pohyb a můţe být různé kvality. Vyvíjí se a zdokonaluje se během 

posturální ontogeneze a naopak její schopnost klesá během stárnutí jedince. Lze si ji 

představit jako přesně dávkované synergické svalové aktivace ke zpevnění segmentů 

lidského těla vůči gravitaci i zabránění pádu, ale i vůči všem zevním a vnitřním silám, 

které provázejí cílené přenesení těţiště. Hodnocením chování těţiště těla se zabývá 

posturografie. Doktor Rašev vyvinul posturografickou metodu posturální 

somatooscilografie. Ta vyuţívá instability plochy Posturomedu a standardizovaného 

testu kráčení na místě s definovanou anticipací.  Nabízí diagnostický nástroj tak 

i prostředek k hodnocení efektu terapie.  

Další součástí této práce je běh, který se stále rozšiřuje jako přirozený pohyb, sport, 

prvek sportovních aktivit a také součást fitness kultury. Na první pohled jednoduchý 

pohyb je pro svoji komplexnost a sloţitost častým tématem biomechanických výzkumů. 

Běh se liší od chůze ve svých jednotlivých fázích i v zapojení svalů. Najdou se 

i odlišnosti v samotném běhu, jelikoţ vytrvalostní běh, sprint nebo jogging se vzájemně 

liší technikou.  

Hlavním cílem této práce je shrnout v teoretické části poznatky o posturální stabilizaci 

a běhu. V praktické části se bude srovnávat posturální stabilizace běţců na ovále 

a trailových běţců pomocí metody posturální somatooscilografie. Toto srovnání bude 

řešit hypotézu, zda běh v terénu můţe pozitivně ovlivnit posturální stabilizaci pro účely 

monotónních vertikalizovaných poloh těla. 

  



12 

 

1 POSTURÁLNÍ STABILIZACE 

1.1 Význam a vymezení posturální stabilizace 

Kolář definuje posturální stabilizaci jako schopnost svalové aktivace k udrţení 

segmentů těla vůči působícím zevním a vnitřním silám. Tento proces je řízen centrální 

nervovou soustavou. Svaly se účastní na zpevnění segmentů hlavně proti tíhové síle. 

I během sedu, stoje a jiných statických činností se stabilita segmentů vylaďuje 

vyváţenou prací agonistů a antagonistů. Díky této funkci se lidská kostra nezhroutí. Je 

důleţité si uvědomit, ţe posturální stabilizace nepůsobí pouze proti gravitaci, je 

přítomna během jakéhokoli pohybu i v jednom segmentu (Máček et Radvanský, 2011). 

Na nejednotnost a nejasnost v pojmu posturální stabilizace upozorňuje Vařeka. Jedná se 

o vzpřímení drţení těla. Labilita lidského těla je dána zajištěním opory o dvě končetiny, 

která je umocněna mnoţstvím segmentů. Tento problém přirovnává k modelu 

obráceného kyvadla, kde se těţiště nachází vysoko a navíc tento model má malou 

plochu základny. Posturální stabilizace je řízena na podkladě vstupních informací ze tří 

oblastí – zrakem, propriocepcí a vestibulárním aparátem (Vařeka, 2002a). 

Posturální stabilizace, někdy publikovaná jako stabilita, je schopnost řídit těţiště 

ve vztahu k opěrné bázi. Vyţaduje komplexní interakci muskuloskeletálního 

a nervového systému. Muskuloskeletální komponenty jsou rozsah pohybu v kloubech, 

páteřní flexibilita, svalová aktivita a biomechanické vztahy. Nervový systém v sobě 

obsahuje procesy řídící senzomotorický systém (Shumway – Cook, 2012). 

Pojem hrubá motorika pouţívá Véle pro posturální a lokomoční motoriku. Měla by 

zajistit bezpečný pohyb, kdy jsou na klouby kladeny nároky rovnoměrně po celém 

jejich obvodu. Její úkol spočívá v zajištění stability polohy segmentů při pohybu 

i v klidu. Hrubá motorika tvoří základ pro jemnou motoriku, společně tvoří komplex. 

Postura je zajištění pohyblivých segmentů těla ve statických situacích. Při zamýšleném 

pohybu dochází ke změně v polohu pohotovostní, která přechází v atitudu a z té vychází 

pohyb k cíli. Posturální motorika nastavuje dávkovaně jednotlivé segmenty těla 

a vyvaţuje je balancováním kolem střední polohy. Musí být zajištěna pohotovost 

k náhlé změně z klidu do pohybu. Tento děj působí protektivně proti poškození těla, 

probíhá podvědomě, přesto se přizpůsobuje aktuálním podmínkám (Véle, 2006) 
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Rašev zdůrazňuje, ţe pro pohyb je nezbytné, aby měl zajištěné těţiště. Tímto je 

umoţněna cílená motorika. Centrální nervová soustava zapojuje jednotlivé svalové 

skupiny, díky tomu nastavuje puncta fixa a puncta mobile. Před zamýšleným pohybem, 

musí CNS určit, jak intenzivní má být anticipační stabilizující práce jednotlivých svalů. 

Při řízení pohybu musí být tedy nejprve nastaveno tělo proti zemské přitaţlivosti a pro 

změnu polohy. Bez účasti řízení stabilizace pohybu by cílený pohyb nebyl moţný. 

Postavení v kloubu je řízeno posturálními programy a tyto programy prostřednictvím 

posturálních reakcí stabilizují motoriku. Fázické řízení motoriky má za cíl změnu 

polohy. U novorozence jsou nevyzrálé posturální reakce a není tudíţ schopno cílených 

pohybů. Nedokáţe stabilizovat svoji polohu vůči gravitaci. Posturální programy řídí 

zvýšení či sníţení stabilizační svalové práce během pohybů a zabraňují přestřelujícím 

pohybům (Rašev et Heider, 2007). 

Svaly jsou vykonavatelé pohybu a stejně tak mohou současně stabilizovat pohyb. Tato 

stabilizace je rozdělována na globální posturální stabilizaci a lokální funkční stabilizaci 

segmentů těla (kloubů). Posturální stabilizace je definována jako schopnost udrţet 

těţiště uvnitř plochy základny a v mezích limitů stability. Kdyţ je těţiště umístěno 

uvnitř plochy základny během pohybu, tělo je stabilní. Kdyţ je toto vyrovnání 

porušeno, je posturální stabilizace sníţena. Posturální stabilizace je výsledkem 

zpracování aference z periferní nervové soustavy. Informace zahrnují zrakovou, 

vestibulární a somatosenzorickou sloţku. Schopnost posturální stabilizace můţe být 

narušena při dysfunkci kognitivních funkcí. Všechny informace jsou zpracovány 

a vyhodnoceny v CNS a výsledný výstup (eference) vede k posturální stabilizaci (Page 

et al., 2010). 

Podle Čápové (2008) posturální motorika umoţňuje výchozí startovací polohu neboli 

atitudu, coţ je postura účelově a cíleně orientovaná. Dále stabilizuje průběh pohybu 

a podílí se na konečné poloze. Tato poloha je výchozí posturou pro další pohyb.  Vše se 

odehrává proti gravitační síle. Posturální řízení musí být tedy aktivní pořád. Ve své 

publikaci cituje Magnuse, „Kaţdý konkrétní pohyb začíná z přesně definované postury, 

má definovatelný průběh a končí v dané poloze konečné. Více neţ to, postura provází 

pohyb jako stín“. Zároveň cituje Vojtu, „Cílený pohyb nelze oddělit od postury“ 

Čápová sama dodává, „Stín je vţdy takový, jaký je osvětlený objekt, nikdy jej 

nemůţeme opustit ani se odlišit od zákonitě vzniklého tvaru.“ Výsledná posturální 

stabilizace závisí na schopnosti dynamicky stabilizovat segmenty těla. 



14 

 

Kolář (2009) dále zmiňuje, ţe posturální stabilizace není pouze pro bipedální stoj, ale je 

součástí jakéhokoli pohybu. Je proto nutné, aby se při pohybu zpevnily pohybové 

segmenty, aby bylo získáno co nejstabilnější punctum fixum. Břicho, hrudník, páteř, 

pletence ramenní a pánevní vytváří společný rám, který je nezbytný pro pohybové 

aktivity. Ţádná pohybová akce nemůţe proběhnout bez úponové stabilizace svalu. 

Cílený pohyb je pod naší volní kontrolou, ale reaktivní stabilizační funkce probíhají 

mimovolně. Posturální vzor pro stabilizaci páteře je uloţen v CNS jako program. 

Posturální řízení je integrováno do vykonávání cílených pohybů. Nejdůleţitější funkcí 

posturální stabilizace je udrţet rovnováhu během započetí a po celém průběhu pohybu. 

Navíc slouţí jako základna pro produkování přesných pohybů. Vše se zakládá během 

posturální ontogeneze postupným zvládáním koordinace, anticipace a adaptace 

na vzpřímené drţení těla (Assaiante, 2005b).  

1.2 Vývoj postury a posturální stabilizace 

Pohyb se rozvíjí od intrauterinního období, první reflexní odpověď je moţné vybavit 

u sedmi týdenního embrya z krční oblasti míchy (Trojan, 2005). 

Během vývoje jedince se vyvíjí stabilizace páteře, která díky vnitřním silám formuje její 

anatomický vývoj. Nezralost kyfotické páteře se tvaruje do následné lordoticko – 

kyfotické křivky. Formativní vlivy svalového působení ovlivňují i budoucí sklon pánve, 

torzi femurů, kolodiafyzární úhel, tvar hrudníku, atd. Existuje jistá spojitost při vývoji 

anatomických parametrů s CNS. Je podstatné si uvědomit, ţe při dysbalanci svalové 

aktivity nevzniká pouze dysfunkce posturálního systému, ale později i anatomická 

porucha s moţnými následky pro kloub (Máček et Radvanský, 2011). 

Během období posturální ontogeneze jedinec směřuje ke vzpřímenému drţení těla. Je to 

období, kdy se rozvíjí posturální a lokomoční funkce pod vlivem zevního prostředí. 

Vývoj volní motoriky je zpočátku vázán sledovacími pohyby očí spolu s polohovými 

reakcemi při přesunu opory. Posturální reakce jsou spouštěny pohledem na věci, které 

doprovází emoční napětí. Vývoj jedince pokračuje rozvíjením posturálních funkcí – 

opora o horní končetiny, otáčení, plazení, plíţení, lezení, následné pokusy o vzpřímené 

drţení těla a lokomoci. Kolem třetího roku je dítě schopno udrţet stabilní stoj i na jedné 

DK (Véle, 2006). 
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Za počátek motorické ontogeneze můţeme povaţovat řízenou změnu těţiště. Spolu 

s první vizuální orientací ve věku šesti týdnů se mění těţiště. Další změna v těţišti 

nastává později při úchopové funkci, ta se uskuteční zdokonalením pohybu vpřed. 

V okamţiku, kdy se automatické řízení polohy těla, vizuální orientace a změna těţiště 

uskutečňují ekonomicky, můţe vzniknout cílená fázická hybnost (Vojta et Peters, 

2010). 

Během prvních týdnů novorozeneckého stádia neexistuje ţádná opěrná báze, dítě má 

projevy nestability a je neklidné. Dokáţe pouze krátkodobě fixovat oční kontakt. Je 

přítomno predilekční drţení hlavy a reklinační postavení krční páteře. Převládá aktivace 

svalů tonického systému. Novorozenec nedokáţe koaktivovat svaly synergicky, osový 

orgán je asymetrický (Vojta et Peters, 2010). 

Okolo 4. - 6. týdne se začíná objevovat optická fixace a také zvedání hlavičky proti 

gravitaci. Ustupují primitivní tonické reflexy a flekční hypertonie končetin. Dá se také 

hovořit o opoře horních končetin, těţiště se při opoře posouvá kaudálně do oblasti 

pupku. V poloze na zádech dítě můţe krátkodobě zvednout dolní končetiny 

od podloţky. Mizí predilekční postavení hlavy a objevuje se pozice šermíře (Vojta et 

Peters, 2010). 

V období 1. trimenonu je vytvořena opěrná báze na břiše loket-loket-symfýza 

a v poloze na zádech báze linea nuchae, úroveň dolních úhlů lopatek a zevní kvadrant 

hýţďových svalů. Opora umoţňuje pohyb hlavy mimo opěrnou bázi proti gravitaci. 

Do řízení se dostává i suprakmenová oblast CNS, je umoţněná vzájemná koaktivace 

svalů. Segmenty se mohou stabilizovat a klouby jsou tudíţ funkčně centrovány a rozvíjí 

se stereognozie. Postura je v oblasti osového orgánu symetrická. Lopatky jsou schopny 

dynamické stabilizace. Dále se objevuje moţnost laterálního úchopu s rukou v ulnární 

dukci (Čápová, 2008). 

Dítě kolem 4,5 měsíce má trojúhelníkovou oporu – loket, spina iliaca anterior jedné 

strany a epicondylus medialis femoris strany opačné. Jiţ se objevuje radiální úchop 

ruky, úchop v poloze na zádech je jiţ moţný ze střední roviny. V poloze na břiše 

dokáţe dítě vychýlit těţiště laterálně, díky tomu můţe uvolnit jednu končetinu z opory 

pro manipulaci s předmětem. V poloze na zádech je postura jistější, dolní končetiny se 

zdvihají výše nad podloţku. Aktivizují se hluboké flexory krku, břišní svaly, 

stabilizátory lopatek a hluboké intersegmentální svaly páteře, které umoţňují její 
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napřímení v celé její délce.  Těţiště je nyní kraniálněji v oblasti celé plochy trapézových 

svalů (Čápová, 2008). 

Pro 5. a 6. měsíc je typické, ţe se vyvíjí otáčení ze zad na břicho (ipsilaterální vzor), 

s tím je spojen úchop přes střední rovinu. Čápová (2008) se zmiňuje o otáčení jako 

o dopředném spirálním pohybu osového orgánu s lokomočním charakterem. Při tomto 

pohybu je nutné vychýlit těţiště laterálně. K diferenciaci nákročné a opěrné funkce 

dochází také v poloze na břiše.  V poloze na zádech se vyvíjí koordinace ruka vs. noha, 

dítě dokáţe elevovat pánev, přitom je opora v oblasti dolních úhlů lopatek. Funkce 

nákroku a opory dává vznik otevřeným a uzavřeným kinematickým řetězcům. 

Pro sedmý měsíc je typický šikmý sed. Ten je umoţněn tím, ţe se dítě dokáţe během 

otáčení zastavit. Tato postura a následně atituda mu zvětšuje manipulační prostor pro 

horní končetinu. Významně se zde propojuje horní a dolní trup, páteř se rotuje ve třech 

dimenzích a napřimuje se. Po vyzrání šikmého sedu se přibliţně polovina dětí dostává 

z této pozice do polohy na čtyřech a druhá do sedu (Kolář, 2009). 

Kolem devátého měsíce se objevuje lezení po čtyřech s pinzetovým úchopem. 

Ke kvadrupedální lokomoci dochází ve zkříţeném vzoru, kdy se střídá opěrná a fázická 

funkce kontralaterálních končetin. Hlava se přitom nachází mimo opěrnou bázi s páteří 

protaţenou v podélné ose, která pak umoţňuje spirální pohyb ve všech segmentech 

(Kolář, 2009). 

V následujících měsících se objevuje vertikalizace do stoje. Dítě zvládne udělat 

vzpřímený klek, který společně s nákrokem v poloze na čtyřech je nezbytný pro 

následnou vertikalizaci.  Další pozicí je hluboký dřep a stoj. Ze stoje se nejdříve rozvíjí 

chůze ve frontální rovině (ipsilaterální model) a poté postupně bipedální chůze ve 12. -

14. měsíci (Kolář, 2009). 

Assainte et Amblard (1995) rozlišuje v průběhu ontogeneze čtyři vývojové stádia 

posturální stabilizace. První stádium začíná narozením a končí vzpřímeným stojem. 

Tento proces začíná řízením svalů v oblasti krku, poté trupu a konečně v oblasti 

končetin. Kdyţ dítě dosáhne bipedální postury a lokomoce musí řídit celé tělo ve vztahu 

ke gravitaci. Udrţování rovnováhy není segmentální ale globální. Druhé stádium 

navazuje na předchozí bipedálním stojem. Během stoje a chůze se musí dítě naučit 

koordinovat pohyb ve dvou nových kloubech – hlezenním a kolenním ve vztahu ke 

kyčlím a hlavě. Udrţování postury je méně stabilní, proto se musí rozvinout svaly 
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v oblasti DKK. Dítě si pomáhá i rozšířením opěrné báze širším stojem. Třetí a čtvrté 

stádium se odehrává cca od 7 let aţ do puberty, kde je hlavním cílem stabilizace hlavy 

v prostoru. 

1.3 Pojmy související s posturální stabilizací 

Celková stabilita se skládá ze třech subsystémů. Pasivní tvoří kostěné, chrupavčité 

struktury a ligamenta. V aktivním subsystému participují svaly na přímé stabilizaci. 

Poslední je neurální subsystém, ten působí na stabilitu řízením aktivní sloţky 

(Suchomel, 2006). 

Posturální stabilita se uplatňuje nejen u vzpřímeného drţení těla, musí reagovat na 

vnitřní a vnější působení sil. Cílem je, aby nedošlo k nezamýšlenému anebo neřízenému 

pádu. Rovnováha neboli balance je prostředek k udrţení posturální stability necílené, 

bez úmyslu pohybu prostřednictvím statických a dynamických strategií (Vařeka, 2002). 

Posturou se rozumí aktivní drţení segmentů těla vůči působení zevních sil. K vykonání 

ideálního pohybu je nezbytné vytvořit a udrţet optimální posturu neboli vzpřímené 

drţení. Proto je nezbytné zpevnit osový orgán, který se skládá z hlavy, krku a trupu. Je 

důleţité si uvědomit, ţe postura není pouze ve stoji na dvou nohách, ale je součástí 

sedu, kleku, chůze a jiných pohybových aktivit (Vařeka, 2002) 

Opěrná plocha (Area of Support, AS) je plocha kontaktu podloţky s povrchem těla. 

Přičemţ ne vţdy se jedná o povrch těla, ale kontakt můţe tvořit oblečení s podloţkou. 

Na rozdíl od plochy kontaktu, opěrná plocha tvoří část kontaktu, který je vyuţit 

k vytvoření opěrné báze. 

Opěrná báze (Base of Support, BS) je ohraničená nejvzdálenějšími hranicemi opěrné 

plochy jejich jednotlivých částí. Při stoji na jedné dolní končetině odpovídá opěrná báze 

opěrné ploše. Při stoji rozkročném se zvyšuje opěrná báze a při kliku je rozdíl 

maximální.  

Úloţná plocha (Area of load, AL) je plocha kontaktu podloţky a těla, kdyţ nefunguje 

segmentový systém těla a není tedy vytvořena opěrná báze ani postura v rámci řízeného 

drţení. Taková situace nastává u novorozence nebo v hlubokém bezvědomí. 

Těţiště (Centre of Mass, COM) je bod, do kterého je koncentrována hmotnost celého 

těla. Můţeme ho stanovit pomocí matematických, grafických nebo experimentálních 
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metod. V rámci biomechaniky lze určit těţiště pro všechny segmenty těla a také 

společné těţiště. 

Centre of Gravity (COG) je průmět společného těţiště těla do roviny opěrné báze. Tento 

pojem bývá často zaměňován s těţištěm. Určovat tento bod má význam ve vztahu 

k opěrné bázi. 

Centre of Pressure (COP) je působiště vektoru reakční síly podloţky. Jeho lze určit 

z hodnot reakční síly naměřených prostřednictvím stabilometrické plošiny, nebo ho 

můţeme vypočítat jako váţený průměr všech tlaků snímaných senzory přímo z opěrné 

plochy. COP je centrum působících sil do podloţky. Pohybuje se nepřetrţitě kolem 

COM, k udrţení COM uvnitř opěrné báze (Vařeka, 2002; Shumway – Cook, 2012). 

1.4 Řízení motoriky a posturální stabilizace 

1.4.1 Receptory ve službách motoriky 

Názory na význam jednotlivých sloţek řízení posturální stabilizace jsou odlišné. 

Propriocepce hraje významnou roli při klidném stoji stejně jako při plynulé chůzi. 

Vestibulární aparát hlásí rotační pohyby a rychlé změny polohy hlavy. Zrak a sluch 

pomáhají orientaci v prostoru. Zrak také umoţňuje kontrolovat polohu a postavení 

hlavy. Exterocepce zase indentifikuje místa s různým zatíţením (Vařeka, 2002a). 

Zrak 

Podává informace o zevním prostředí a řadí se mezi nejdůleţitější feedback v řízení 

pohybu. Existují dva kanály zpracovávající zrakový vjem. Dělí se na dorzální 

a ventrální kanál. Oba posílají informace do primárního vizuálního kortexu. Dorzální 

poté pokračuje do posteriorního parietálního kortexu a ventrální do inferotemporálního 

kortexu. Ventrální kanál podává kognitivní informace o objektech, zatímco dorzální 

kanál zajišťuje vizuální řízení pohybu. Oba jsou nezbytné pro lidský pohyb. Například 

kdyţ hledáme kladivo, vyuţijeme ventrální kanál pro rozeznání kladiva a pro jeho 

uchopení pouţijeme dorzální kanál, to značí jejich vzájemnou provázanost (Latash, 

2008). 

Sluch 

Hraje exteroceptivní roli, informuje nás o zevním prostředí a můţe doprovázet pohyb. 

Podává informace cyklistovi ve tmě nebo při startovním pokynu a tak dále. Poskytuje 

informace o prováděném pohybu (Latash, 2008). 
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Vestibulární aparát 

Je lokalizován ve vnitřním uchu a poskytuje informace o pohybech hlavy v gravitačním 

poli. Pohyb hlavy je nezbytný pro řízení motoriky a orientaci v prostoru. Informace 

o poloze hlavy je zpracována prostřednictvím sacculu a utrikulu. Jestliţe hlava rotuje, 

udávají rychlost a směr rotace. Dalším orgánem jsou semicirkulární kanálky, které jsou 

uspořádané ve frontální, sagitální a horizontální rovině. Hodnotí polohu hlavy 

a částečně směr pohybu. Všechny vestibulární struktury obsahují tekutinu, která se 

pohybuje při změně polohy hlavy. Pohyb této kapaliny ohýbá tenké vlásky, které 

posílají informace do CNS. Vestibulární nervový systém je nezbytný pro řízení 

rovnováhy (Latash, 2008). 

Mechanoreceptory 

Mechanoreceptory se dělí na čtyři typy, jsou aktivovány při krajních pozicích v kloubu 

a informují o pozici v kloubu. Nachází se v různých částech kloubu, mají rozdílný práh 

dráţdivosti a adaptace na stimuly. Nazývají se Rufiniho a Paciniho receptory, Golgiho 

šlachové tělísko a volná nervová zakončení. Podávají informace o protaţení, částečně 

rotačním působení, tlaku, aktivním napětí, bolesti a zánětu. Všechny kloubní 

mechanoreceptory reflexivně facilitují nebo inhibují svaly, to se projevuje hlavně při 

chůzi, postuře a respiraci (Page et al., 2010). 

Kloubní receptory se významně podílí na posturálních reflexech, kloubní stabilizaci 

a motorické kontrole. Tři klíčové oblasti pro proprioceptivní aferenci jsou oblast planty, 

sakroiliakální skloubení a krční páteř (Page et al., 2010). 

Koţní reflexy z chodidla jsou důleţité pro posturu a chůzi. Aference z dolních končetin 

poskytuje dost informací k udrţení vzpřímeného drţení těla. Stimulace planty zlepšuje 

kinestesii a sniţuje posturální výchylky.  Změněný feedback z koţních receptorů ovlivní 

chůzi i svalovou aktivaci. Vizuální aference často nahrazuje informace z planty 

i u pacientů po disektomii. Postavení a tvar chodidla (supinační nebo pronační 

postavení) můţe ovlivnit propriocepci a mít klíčovou roli na posturální stabilizaci. 

Denegar ve své práci poukazuje na zhoršení posturální stability u lidí s pes cavus 

ve srovnání s neutrálním chodidlem (Hertel et al., 2002). 

Propriocepce z oblasti bederní páteře je nutná pro správnou chůzi. Vilensky ve své 

studii prokázal, ţe proprioceptivní informace ze sakroiliakálního skloubení je důleţitá 

pro vzpřímené drţení těla (Vilensky et al., 2002). 
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Aference z krčních fazet přispívá k posturální stabilitě a hraje klíčovou roli v cervikální 

bolesti. U pacientů s chronickou krční poruchou často najdeme i rovnováţný deficit 

(Page et al., 2010). 

Svalové receptory 

Roli proprioceptivní informace v řízení motoriky lze rozdělit do dvou kategorií. První 

zahrnuje respektování výchylek a změn v zevním prostředí. V této funkci je 

propriocepce rychlejší a přesnější neţ zrak. Druhá role spočívá během řízení motoriky 

v plánování a úpravě pohybových příkazů. Propriocepce se podílí na přípravě, 

udrţování a obnovování posturální stability a segmentální stability (Riemann et Lephart, 

2002) 

Exteroceptory 

Jsou receptory v kůţi specializované na dotek. Tyto receptory poskytují proprioceptivní 

informace o pohybu, tím jak je kůţe napínána. Například při extenzi v kolenním kloubu 

je kůţe na zadní straně kolene napnutá a to značí extenzi kolenního kloubu. Jsou 

důleţité pro stereognozii a kinestezii (Page et al., 2010). 

Nocicepce a interocepce z vnitřních orgánů můţe také ovlivnit posturální stabilizaci 

a posturu (Véle, 2006). 
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Obrázek 1: Posturální strategie lokomoce (Čápová, 2008) 

1.4.2 Úrovně řízení motoriky 

Véle rozlišuje čtyři úrovně řídícího procesu – autonomní, spinální, subkortikální 

a kortikální úroveň. Nelze je od sebe oddělit, neboť se společně účastní na řízení 

pohybu. Jednotlivé úrovně se liší rychlostí, řízením a účastí vědomí (Véle, 2006). 

Autonomní řízení se stará o základní ţivotní funkce a ovládá mimovolně funkci 

vnitřních orgánů. Má pomalý nástup a dlouhé dobíhání reakce. Autonomní systém se 

dělí na sympatikus a parasympatikus, který vytváří síť podél cév a ve vnitřních 

orgánech, kde vytváří sloţité pleteně (Véle, 2006). 

Řízení na spinální úrovni zahrnuje spinální reflexy, které jsou závislé na aferenci 

z kloubních receptorů. Tyto reflexy jsou velice rychlé, podvědomé a jsou koordinovány 

mezi agonisty a antagonisty (Page et al., 2010). 

V šedé hmotě míšní neurony spolu vzájemně komunikují v síti, která je v obou 

intumescencích objemnější. Zde jsou zakotveny primitivní pohyby jako je chůzový 

mechanismus a úchop. V míše existují vnitřní dráhy, které vytvářejí spoje horizontální 
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a vertikální, díky tomu je vytvořena souhra mezi horními a dolními končetinami. 

Motoneurony tvoří výstupní orgán motoriky. V předních míšních rozích jsou umístěny 

do malých skupin nebo jader a zásobují jednotlivé svaly. Motoneurony jsou aktivovány 

asynchronně a postupným náborem vytváří plynulý pohyb (Véle, 2006). 

Důleţitou roli v míše hrají interneurony, facilitují nebo tlumí základní aktivitu. Díky 

tomu je umoţněna rychlá reakce na výkyvy. Zabezpečují reciproční inervaci, iradiaci, 

cílenost pohybu atd. Koordinují základní spinální reflexy s úmyslnými pohyby. Většina 

informací přijaté motorickou buňkou je zprostředkována interneurony (Trojan et al., 

1991). 

Při řízení motoriky na spinální úrovni se uplatňují čtyři základní mechanismy.  

1. Princip reciproční inervace, díky kterému při kaţdém fyziologickém pohybu 

dochází k přiměřenému útlumu antagonistů. 

2. Princip záporné zpětné vazby znemoţňuje nadměrnou aktivaci neuronů. 

3. Princip převahy vyšších oddílů CNS upřednostňuje jejich řízení, které je 

dokonalejší neţ na spinální úrovni. 

4. Princip konečné společné dráhy znamená, ţe svalová kontrakce způsobená 

nervovou soustavou, vzniká prostřednictvím alfa motoneuronů (Trojan et al., 

1991). 

Subkortikální úroveň přednastavuje vzrušivost neuronů a výchozí posturu. Pomáhá při 

adaptaci v průběhu pohybu na podmínky vnitřního i zevního prostředí. Vyhlazuje hrubé 

funkce míšních servomechanismů. Uchovává orientovanou polohu. Automatizuje 

opakované pohybové úkony a zprostředkovává jejich kontrolu. Při nocicepci vytváří 

náhradní pohybové schémata (Véle, 2006). 

Na subkortikální úrovni se účastní mozkový kmen, thalamus, hypotalamus, vestibulární 

sytém a cerebellum.  Zde dochází k řízení rovnováhy, posturální stability a polohových 

reakcí (Page et al., 2010). 

Retikulární formace prostřednictvím senzorických aferencí vytváří podmínky pro 

pohyb. Mozkový kmen udrţuje předpoklady pro funkčnost sloţitějších pohybových 

vzorů ve spolupráci s korovou úrovní, která umoţňuje přesnost a orientaci na cíl. 

Bazální ganglia umí vytvářet jednoduché programy, řídí svalový tonus, mají vliv 

na posturální funkce a vybírají pohybové vzory uloţené v mozkové kůře. Thalamická 
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jádra a hypotalamus se účastní na senzomotorice při koordinaci posturálně lokomoční 

i při jemné motorice. Mozeček je spojen obousměrně s mozkovou kůrou. Tento spoj 

přispívá k průběţné korekci pohybu, jeho koordinaci a dosaţení pohybového cíle. 

Vstupují do něj aferentní senzorické signály. Vypracovává časoprostorovou orientaci 

a prostřednictvím dopředně vazby pomáhá dle aktuální situace prostředí k orientaci 

pohybu. Přes inhibici nadbytečně aktivovaných svalů zpřesňuje, koordinuje 

a ekonomizuje pohyb (Véle, 2006). 

Kortikální úroveň je nejvyšší úroveň řízení.  Na této úrovni se můţou zahájit a řídit 

sloţité pohyby. Je to z fylogenetického hlediska nejmladší oblast a tudíţ 

nejzranitelnější. Soustředí se zde procesy z niţších úrovní řízení (Page et al., 2010). 

Uskutečnění představy pohybu provází emoce, které realizují jeho počátek. Racionální 

úvaha kontroluje pohyb. Ideokinetický pohyb je startován představou cíle, který můţe 

být ovlivněn stavem mysli a charakterem osobnosti (Véle, 2006). 

1.5 Strategie k zajištění posturální stabilizace 

1.5.1 Posturální tonus 

Při vzpřímeném stoji, stoupá aktivita antigravitačních svalů jinak řečeno posturální 

tonus. Pro jeho řízení je nezbytná intaktní funkce senzomotorického systému.  

Výzkumy ukazují, ţe při klidném stoji je tonicky aktivních mnoho svalů. Některé 

z těchto svalů jsou m. triceps surae, m. tibialis anterior při výchylkách v dorzálním 

směru. Muskulus gluteus medius, m. tensor fasciae latae a m. iliopsoas slouţí k prevenci 

hyperextenzi kyčelního kloubu (Shumway – Cook, 2012). 

1.5.2 Posturální strategie 

Posturální strategie se vyvíjejí během motorické ontogeneze v závislosti na úrovni 

vývoje řídících systémů, charakteru prostředí a náročnosti motorického úkolu (Faladová 

et Nováková, 2009). 

Strategie k zajištění posturální stability se obvykle dělí do dvou skupin. První skupina je 

dělení na strategii proaktivní (anticipatorní) a reaktivní. Druhou skupinou je dělení 

na strategie statické a dynamické (Vařeka, 2002b). 

Dřívější studie se soustředily pouze na testování pohybových strategií při antero-

posteriorních výchylkách. Výchylky se projevují hlavně v sagitální rovině a to byl jeden 

z důvodů pro vysvětlení těchto měření. Aţ později se začaly měřit i mediolaterální 
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výchylky. Běţně se rozeznávají tři strategie – hlezenní, kyčelní a kroková strategie. 

Někteří autoři je nazývají fixovaná báze a měnící se báze. Tyto posturální strategie jsou 

vyuţívány při feedbacku a feedfoward řízení k udrţení rovnováhy. Feedback řídí 

posturální stabilizaci díky senzorické aferenci. Feedfoward uplatňuje při řízení 

anticipaci pohybu (Shumway – Cook, 2012). 

Hlezenní strategie 

Díky tomuto mechanismu je udrţováno těţiště prostřednictvím pohybů v hlezenních 

kloubech. Při ztrátě rovnováhy ventrálním směrem se okamţitě zapojují mm. 

gastrocnemii a následně hamstringy s paraspinálními svaly. Aktivace mm. gastrocnemii 

zpomaluje ventrální pohyb těla. Aktivace hamstringů a paraspinálních svalů udrţuje 

kyčle a kolena v napřímené pozici. Při dorzální nerovnováze začíná svalová aktivita 

v m. tibialis anterior, poté v m. quadriceps femoris a konečně v břišních svalech 

(Shumway – Cook, 2012). 

Kyčelní strategie 

Tato strategie pro kontrolu výchylek těla kontroluje pozici těţiště pomocí velkých 

a rychlých výchylek v kyčelních kloubech. Při ztrátě rovnováhy se uplatňuje při velkých 

a rychlých výchylkách nebo při malé ploše podloţky (Shumway – Cook, 2012). 

Kroková strategie 

Při insuficienci předchozích strategiích se uplatňuje „stepping“ strategie k obnovení 

rovnováhy. Kaţdý krok je vyuţit k udrţení opěrné báze pod těţištěm (Shumway – 

Cook, 2012). 

1.6 Participace svalů na posturální stabilitě 

Svaly nejen v oblasti trupu lze dělit na segmentální, krátkou polysegmentální a dlouhou 

polysegmentální muskulaturu. Segementální neboli intersegementální muskulatura 

přechází přes jeden kloub nebo segement páteře. Mezi tyto svaly se řadí mm. 

interspinosi, mm. intertransversarii a mm. rotatores. Mezi další svaly patří například 

m. transversus abdominis a m. vastus medialis. Významnost těchto svalů spočívá 

v udrţování nastavení v segmentu. Aktivují se anticipačně ještě před provedením 

pohybu. Krátké polysegementální svaly překrývají 4 - 6 segmentů, zatímco dlouhé 

polysegmentální svaly přechází přes více neţ 6 segmentů. Při dlouhých monotónních 

činnostech (v sedu, ve stoji) se aktivují dlouhé polysegmentální svaly. Během jejich 
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dlouhé izometrické aktivaci dochází k jejich přetíţení a vysílají nociceptivní informace. 

(Rašev et Heider, 2007). 

 

Obrázek 2: Rozdělení svalů: (zleva) intersegmentální svaly, krátké polysegmentální svaly, dlouhé 

polysegmentální svaly (Rašev et Heider, 2007) 

Podle Jandy svaly, které mají tendenci ke zkrácení a mají posturální funkci vydrţí déle, 

nepřetíţí se tak rychle jako fázické svaly, které mají téţ posturální funkci. Predispozice 

ke zkrácení je vykládána hlavně stupněm zatíţení. Posturální, antigravitační svaly jsou 

svaly červené a pomalé. Jsou typické svoji pomalou kontrakcí i dekontrakcí. 

Histologicky mají krátká vlákna, šikmo probíhající s větším podílem pojivového vaziva.  

(Janda, 1982). 

Lewit (2003) ve své publikaci uvádí v kapitole vývojové kineziologie, ţe vývojově 

mladší extenzorový a flekční systém se podílí na všech posturálních reakcích. Z toho 

vyplývá, ţe označení „posturální svalstvo“ pro tonický systém je nepřesný. Významnou 

roli hraje, co je vývojově mladší nebo starší. Pouze u člověka má bránice a pánevní dno 

funkci posturální. Klíčové je propojení posturální a respirační funkce. Výsledkem 

fylogenetického a ontogenetického vývoje je koaktivační práce svalů, která zajišťuje 

vyváţené posturální funkce. 

Na posturální motorice participují spíše tonické svaly, které mohou vyvíjet menší úsilí 

po delší dobu. Naopak při lokomoci a jemné motorice se účastní spíše fázické svaly, 

které produkují větší sílu po kratší dobu. V situacích, kdy je překročena kapacita 

tonických svalů pro udrţování polohy, musí nastoupit fázické svaly k zabránění 

destabilizaci. Na stabilizaci se podílí segmentová a sektorová stabilizace, které 
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umoţňují celkovou stabilizaci, která je ve vzpřímeném stoji s účastí svalů dolních 

končetin. Segmentovou stabilizaci tvoří hluboké svaly udrţující jednotlivé pohybové 

segmenty. Sektorová stabilizace má vliv na několik segmentů, kde toto působení 

zajišťují dlouhé svaly (Véle, 2006). 

Respirační mechanika vyuţívá trupové svaly, proto se dechové pohyby podílejí 

na drţení těla. Musculus transversus abdominis se aktivuje před ostatními břišními 

svaly, tím přispívá ke stabilizaci páteře. Jeho izolované posilování napomáhá 

vzpřímenému drţení těla. Stejně tak kontrakce přímého a šikmých břišních svalů 

participuje na udrţení vzpřímeného drţení. Dalším významným svalem je bránice, která 

velmi citlivě odpovídá na posturální změny. Výrazně ovlivňuje posturální aktivitu 

a drţení těla. Svaly pánevního dna diaphragma pelvis a zároveň i zevní rotátory 

kyčelního kloubu přispívají ke vzpřímenému drţení těla. Ve spolupráci s bránicí 

a břišními svaly hraje pánevní dno významnou roli v posturálních programech i díky 

působení na pánevní kosti a postavení pánve (Véle, 2006). 

Myers (2009) ve svých řetězcích popisuje hlubokou přední linii, které má zejména 

posturální a dechovou funkci. Účastní se na drţení klenby nohy, stabilizuje kaţdý 

segment dolní končetiny, podporuje bederní páteř zepředu a stabilizuje hrudník. 

Umoţňuje dýchání a udrţuje hlavu na krční páteři. Skládá se z těchto svalů: m. tibialis 

posterior, m. flexor halucis longus, m. popliteus, m. adduktor magnus (minimus), svaly 

pánevního dna, m. adductor brevis, m. adduktor longus, m. iliopsoas, m. iliacus, m. 

pectineus, m. longus colli et capitis, bránice, mm. scaleni, infrahyoidní a suprahyoidní 

svaly.  

1.7 Ovlivnění posturální stabilizace 

Sportovní trénink zlepšuje schopnost vyuţívat somatosenzorické a vestibulární 

informace, které ovlivňují posturální stabilitu. Posturální změny se liší s vykonávaným 

sportem. Například zápasníci judo čerpají nejvíce z proprioceptivních informací, 

zatímco tanečníci více vyuţívají zrak. Kaţdý sport je definován určitým rozvojem 

posturálních adaptací, které nejsou přenosné na běţné vzpřímené drţení těla (Paillard et 

al., 2006).  

Proces stárnutí a s ním spojené nemoci mohou ovlivnit posturální řízení na jakékoli 

úrovni. Je zhoršena aference a to hlavně vizuální, proprioceptivní a vestibulární. Stejně 

tak je narušena výkonná sloţka kvůli zpomalení vedení periferního nervu a úbytku 
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svalového objemu. Několik studií se jiţ zabývalo srovnáním posturální stability 

u různých věkových skupin (Maylor et Wing, 1996). 

Nocicepce je provázena při patologických situacích, kdy vytváří protektivní 

mechanismy ke sníţení moţnosti dalšího strukturálního poškození. Změny ve svalové 

funkci probíhají podle zákonitostí. Měnící se svalové napětí můţe ovlivnit celé svalové 

řetězce, jednotlivé svaly nebo pouze svalová vlákna (Kolář et Kobesová, 2010). Při 

dysfunkci segmentální koordinace se musí aktivovat polysegementální muskulatura, 

která spouští funkční nocicepci prostřednictvím delší izometrické kontrakce. Při špatně 

nastaveném puncta fixa před pohybem se přetěţují svalová vlákna a šlachy ve svalech. 

Tyto bolestivé tendomyózy mají základ ve změněných posturálních řídících 

mechanismech (Rašev et Heider, 2007). 

Spánková deprivace, která provází moderně ţijící populaci, významně ovlivňuje řízení 

motoriky a kognitivní funkce. Studie s názvem Efekt 24 hodinové a 36 hodinové 

spánkové deprivace na řízení postury a adaptace to potvrzuje. Testováno bylo 

18 zdravých probandů. Bylo zjištěno, ţe při 24 hodinové spánkové deprivaci je výrazně 

zhoršená posturální stabilizace a tudíţ zvýšené riziko pádů. Naopak při 36 hodinové 

spánkové deprivaci se jiţ posturální stabilizace příliš nemění. Příčinou je nejspíše oblast 

thalamu a prefrontální kortex, jejichţ funkce je sníţená. Tyto oblasti jsou zodpovědné 

za kognitivní schopnosti a pozornost (Patel et al., 2007). 

Psychika zásadně ovlivňuje posturu a také proces výběru vhodného programu 

k zajištění či obnovení posturální stability. Tento vliv působí vědomě, ale i podvědomě. 

Je prokázáno, ţe určitá míra soustředění stabilitu zlepšuje, zatímco nadměrné psychické 

napětí má opačný charakter. Obava nebo strach z nezvládnutí situace vede ke zvýšené 

svalové tenzi a to narušuje koordinaci (Stackeová, 2011). 

Obezita neboli nadváha negativně ovlivňuje posturu. Studie vydaná v Gait and Posture, 

jenţ testovala 59 muţů s BMI od 17,4 do 63,8 kg/m2 to potvrzuje. Nadváha mění 

biomechaniku kloubů a vede tyto jedince k větším rizikům ke vzniku úrazů. 

Abnormální distribuce tuku v břišní oblasti destabilizuje hlezenní mechanismus 

potřebný k zajištění kvalitní posturální stabilizace (Hue et al., 2007). 

Několik studií se jiţ zabývalo vlivem noţní klenby na posturální stabilitu. Práce Ohta 

(2014) hodnotí 143 probandů s vyuţitím shoe type stabilometer. Bylo zjištěno, ţe lidé, 

kteří měli sníţenou podélnou a příčnou klenbu, měli vyšší posturální výchylky. Tento 
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výsledek potvrzuje vliv strukturálního uspořádání kloubů nohy včetně funkce svalů na 

kvalitu posturální stabilizace.  

1.8 Hodnocení a měření posturální stabilizace 

1.8.1 Posturografie 

Pro hodnocení posturální stabilizace se pouţívá klinických a přístrojových metod. Můţe 

být hodnocena aspekcí stoje, chůze a Rombergova příznaku, kdy se jedná spíše 

o hodnocení rovnováhy. Takovéto testování můţe zahrnovat i dotazníkovou metodu 

(Dršata et al., 2008). 

Posturografie je metoda, která umoţňuje vyšetření projekce těţiště, často se pak usuzuje 

na vyšetření posturální stability a reaktibility, ale často ne relevantně, neboť chybí 

anticipace. Základním principem je vyhodnocení reakčních sil a momentů těchto sil na 

silové plošině během statických, ale i dynamických činnostech. Posturografická analýza 

dokumentuje statické i dynamické prvky posturální stability. Posturograf je tvořen 

z pohyblivé kabiny a pohyblivé duální tenzometrické plošiny (Filipčíková et al., 2013). 

Dynamická posturografie je vlastně zaznamenávání stoje a dynamického pohybu se 

schopností kvantifikace informačních vstupů, centrální integrace a mechanizmů 

vytvoření účinných posturálních pohybů. Statická posturografie neboli stabilometrie 

bývá označována jako pouhá objektivizace Rombergova testu. Jejím principem je 

měření výkyvů souřadnic centra opěrných sil (Dršata et al., 2008). 

Posturografie také testuje automatické balanční reakce na vnější podněty. Jedná se 

například o translační nebo rotační pohyb plošiny, simulace podnětu nebo změnu 

vizuální scény pomocí virtuální reality. Vyšetřuje se latence posturálních reakcí 

a z průběhu některé ze sloţek reakční síly v čase velikost amplitudy a délka reakce 

(Míková, 2009). 
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1.8.2 Posturomed 

„Posturomed je neuroortopedický terapeutický přístroj s terapeutickou plochou 

s nastavitelným stupněm instability pro léčbu patologických posturálních reakcí, 

zejména funkční segmentální instability u nosných kloubů.“ (Rašev et Heider, 2007) 

 

Obrázek 3: Posturomed, (Triaflex, 2015) 

Posturomed zkonstruoval Dr. Rašev v roce 1992 a vytvořil tak nový druh posturální 

léčby. Tuto terapeutickou plochu lze vyuţít k ovlivnění funkční stabilizace na nosných 

kloubech, ale i jako součást terapie bolesti hlavně u posturálních bolestí v pohybovém 

aparátu a také jako preventivní trénink koordinace. 

Moţnost nastavení instability Posturomedu nabízí přístup k postupnému vypracování 

segmentální koordinace. Při cvičení na tomto přístroji je neustále vychylována jeho 

plocha a tím dochází k narušování krátkodobě zaujatého stoje na jedné noze. Tyto 

oscilace jsou postupně utlumovány a plocha má tendenci navrátit se do vertikály. 

Výchylky díky moţnému dávkování nejsou příliš velké, díky tomu můţe u pacienta 

dojít k procesu učení. Zároveň jsou aktivovány právě segmentální stabilizátory a ne 

polysegmentální. 

Princip cvičení spočívá ve vypracování dopředné vazby během odvrácení pozornosti od 

udrţování rovnováhy ve stoji na jedné noze. Správně prováděné cvičení s postupnou 
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změnou polohy těţiště těla vytváří automatizaci nově aktivovaných kybernetických 

posturálních řídících mechanismů pro posturální stabilizaci. 

Celkem lze nastavit tři stupně instability Posturomedu. Obvykle se vyuţívá zabrţdění 

obou brzdiček při terapeutických účelech, tedy nácviku posturální stabilizace. Při 

testování provokace posturální stabilizace je přístroj plně odbrzděn (Rašev et Heider, 

2007). 

Klinický provokační test posturální stabilizace motoriky na definované instabilní ploše 

Posturomed je zaloţen na předpokladu, ţe při nedostatečné posturální stabilizaci stoje je 

vychýlená rovnováţná poloha díky instabilitě Posturomedu. Cílem testu je probudit 

CNS v náročnější posturální situaci k aktivaci rezerv v rámci posturální stabilizace. 

Posturální provokační test obsahuje dvě části – kráčení = 3 kroky na místě a zastavení 

na jedné DK po dobu 8 sekund. Kráčení na místě umoţňuje standardizované přenášení 

těţiště těla, a je proto nezbytné respektovat techniku kráčení. Švihová DK se pohybuje 

v sagitální rovině před tělem, nikdy ne pod hýţdi. Chodidlo se pohybuje 10 – 15 cm nad 

plochou Posturomedu. Je důleţité kontrolovat vychylování pletenců, tedy pohyb 

acromionů a spina iliaca anterior superior. Doba zastavení na 1 DK je 8 sekund, která 

byla určena na základě klinických pozorování (Rašev et Heider, 2007). 

1.8.3 Metoda pSOG 

Posturální somatooscilografie neboli pSOG je posturografická metoda, která umoţňuje 

snímat projekci COP na ploše Posturomedu. Záznam probíhá během testování při 

standardizované vyšetřovací technice cvičení (Rašev, 2011). 

Metoda pSOG zahranuje vyšetřovací plochu Posturomed, akcelerometr na spodní ploše 

Posturomedu a měřící box, který zprostředkuje data do počítače pro program 

Microswing. Následně jsou tato data přeneseny do softwarového prostředí Matlab, 

ve kterém pracuje program Posturomed Commander (Melecký, 2008). 

Hodnotí se zastavení a 8 sekundový stoj na jedné DK, po kterém následují 3 definované 

kroky na místě a opět zastavení na kontralaterální DK po dobu 8 sekund. Tento test se 

provádí 10x, tedy 5x na levé a 5x na pravé DK. Během tohoto testu jsou obě brzdičky 

Posturomedu odbrzděny. Je definovaný i rytmus kráčení, který je řízen po sekundách 

3 tóny po sobě v intervalu velká a malá tercie. Frekvence kráčení je 0,9 Hz. Jak popisuje 

schéma na obrázku, prvně zazní přípravné tony F, A, C a následně krokové tóny F, F, F. 
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Obrázek 4: Časový průběh jedné sekvence při vyšetření Posturální Somatooscilografie (Rašev, 2011) 

Při vlastním měření se hodnotí oscilace plochy Posturomedu, které vyprodukuje svým 

motorickým projevem testovaná osoba při zastavení na 1 DK (Rašev, 2011).  
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2 BIOMECHANIKA BĚHU 

Běh oproti chůzi nabízí vyšší rychlost, vyšší reakční síly, letovou fázi, zkrácení stojné 

fáze a prodlouţení švihové fáze. Vyţaduje větší rozsahy v kloubech dolních končetin. 

Kontakt chodidla s podloţkou je variabilní, souvisí s rychlostí běhu. Zmenšuje se při 

něm opěrná báze (Novacheck, 1998). 

Při zvyšování rychlosti dochází z původního došlapu na patu k došlapu na přední plochu 

chodidla. Běhání je vykonáváno na delších tratích, kdy je nutná výdrţ a je vyuţíván 

převáţně aerobní metabolismus. Tuto skupinu tvoří jogging, silniční závody 

a maratony. Přibliţně 80 % běţců došlapuje na zadní plochu chodidla. Sprinty jsou 

vykonávány na krátké tratě s maximální rychlostí, kde převládá anaerobní 

metabolismus. Elitní sprinteři zvládají došlapovat na přední plochu chodidla, zadní 

plocha chodidla se nemusí vůbec dotknout podloţky.  

2.1 Krokový mechanismus 

Krokový mechanismus je základní měřící jednotka při analýze chůze. Začíná kontaktem 

chodidlem s podloţkou (initial contact) a končí opět při kontaktu tohoto chodidla 

s podloţkou. Běţecký cyklus můţe být rozdělen na stojnou fázi, švihovou fázi a letovou 

fázi (Novacheck, 1998). 

2.1.1 Initial contact (Počáteční kontakt) 

Během počátečního kontaktu se laterální plocha paty dostává do styku s podloţkou 

v mírně supinačním postavení. Ve srovnání s chůzí, při běhu nedochází v této fázi 

k plantární flexi, ale k dorzální flexi, a to vede ke zvýšené pronaci při kontaktu chodidla 

s podloţkou. Musculus tibialis anterior se kontrahuje koncentricky, stabilizuje chodidlo 

a akceleruje pohyb tibie přes fixované chodidlo. Musculus triceps surae se aktivuje 

extencetricky, tím dává stabilitu chodidlu a kontroluje anteriorní posun tibie. Dorzální 

flexe talocrurálního skloubení spolu s flexí kyčle a kolene pomáhají sniţovat síly při 

dopadu. Pronační postavení subtalárního kloubu také pomáhá absorbovat nárazy. 

Excentrická práce m. rectus femoris stabilizuje kolenní kloub. Hamstringy plní roli 

extenzorů kyčelního kloubu a jsou aktivní během stojné fáze při posunu těla vpřed přes 

fixované DKK. Stabilita dolních končetin je zajištěna pomocí adduktorů kyčelních 

kloubů (Dugan et Bhat, 2005). 
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2.1.2 Foot flat to heel off (Fáze zatížení) 

Během pokračující stojné fáze rozsah dorzální flexe v talocrurálním skloubení vzroste 

aţ na 20° a to díky pohybu tibie. V této fázi také dochází k maximální pronaci, která 

umoţňuje adaptaci přednoţí na podloţku. Pronace je kontrolována aktivitou m. tibialis 

posterior a m. triceps surae. Po maximální pronaci, začíná supinace v subtalárním 

kloubu. Při švihové fázi kontralaterální končetiny rotuje pánev a stojná končetina rotuje 

zevně. Zevní rotace tibie způsobuje inverzi calcaneu s další supinací chodidla. Začátek 

supinace znamená konec této fáze spolu s odlepováním paty od podloţky (Dugan et 

Bhat, 2005). 

2.1.3 Hell off to toe off (Předšvihová fáze) 

Plantární flexe je způsobená kontrakcí m. triceps surae a plní několik důleţitých funkcí. 

Akcelerace stojné dolní končetiny je způsobena plantární flexí. Supinace chodidla 

začíná při odlepení paty a pokračuje po zbytek stojné fáze. I díky tomu je zvýšená 

stabilita chodidla k silovému odvinutí chodidla. Kontrakce m. triceps surae dostává 

zánoţí do inverzního postavení a to vede k supinaci subtalárního skloubení. Extenze 

v metatarzophalangeálním kloubu vede k napnutí plantární fascie, coţ poskytuje 

zvýšenou stabilitu v Chopartově kloubu. V konečné fázi stojné fázi začíná kontrakce 

m. tibialis anterior. Před opuštěním chodila je nutná extenze kolenního a kyčelního 

kloubu. Hamstringy plní roli extenzoru kyčelního kloubu a m. rectus femoris se 

kontrahuje před fází toe off k extenzi kolenního kloubu (Dugan et Bhat, 2005). 

2.1.4 Intial swing (Počáteční švihová fáze) 

Po odlepení palce je tělo taţeno do první letové fáze, při které je koleno flektováno. 

Tento pohyb v koleni brzdí m. rectus femoris, který společně s m. iliopsoas flektuje 

kyčelní kloub. Během této fáze je kyčel abdukována. Po letové fázi, kdy se 

kontralaterální DK dotkne podloţky, jsou abduktory kyčelního kloubu aktivovány 

ke stabilizaci pánve. Při pohybu švihové DK dopředu, rotace pánve tlačí kyčel 

do abdukce. Tato rotace také napomáhá k dosaţení supinace na chodidle. Po celou tuto 

fázi je aktivní m. tibialis anterior, který provádí dorzální flexi chodidla, která není tak 

významná jako při chůzi (Dugan et Bhat, 2005). 

2.1.5 Terminal swing (Terminální švihová fáze) 

Druhá letová fáze začíná při odlepení palce kontralaterální DK, kdy se švihová DK 

připravuje na kontakt s podloţkou. Končí flexe v kyčelním kloubu, počínající extenze je 
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prováděna hamstringy a m. gluteus maximus. Extenze v kolenním kloubu probíhá jako 

výsledek působení sil a kontrakce m. rectus femoris. Před dopadem chodidla působí 

excentrická kontrakce hamstringů, která brzdí extenzi kolenního kloubu, stejně tak se 

aktivuje m. triceps surae. Musculus tibialis anterior zůstává aktivní i v části stojné fázi. 

V počátečním kontaktu kokontrakce m. tibialis anterior a m. triceps surae stabilizuje 

chodidlo pro zatíţení váhou (Dugan et Bhat, 2005). 

 

Obrázek 5: Účast jednotlivých partií dolní končetiny při chůzi, běhu a sprintu – zleva chůze, uprostřed 

běh, vpravo sprint (Novacheck, 1998). 

Analýza chodidla během došlapu na patu ukazuje, ţe je veden na laterální hranu paty 

s chodidlem mírně supinovaným. Subtalární kloub je v mírné plantární flexi se 

supinovaným přednoţím a kalkaneem. Subtalární kloub při cca 20% fáze opory 

o chodidlo přechází do pronace. Zde zůstane v pronaci mezi 55% - 85% fáze opory. 

Plná pronace značí konec absorbovací a nástup hnací fáze. Maximální dorzální flexe je 

během 50% - 55% fáze opory. Chodidlo začne supinovat a navracet se do neutrální 

pozice během 70% - 90% fáze opory. Nakonec chodidlo přechází do supinace k fázi 

odlepení palce (Rodgers, 1988). 

Biomechanická analýza kyčelního kloubu prokázala, ţe během stoupající rychlosti, se 

zvyšuje flexe v kyčelním kloubu. Rozsah flexe v kyčelním kloubu se pohybuje přibliţně 

kolem 40° při joggingu, 60° při běhu a 80° při sprintu. Maximální extenze v kyčelním 

kloubu bývá dosaţena při fázi odlepení palce a maximální flexe ve 2/3 švihové fáze 

(Mann a Hagy, 1980). 

Studie, která se zabývala srovnání biomechaniky běhu na boso a v obuvi odhalila 

značné rozdíly. Během běhu na boso je plošší rozloţení nohy při dopadu. Uţ během 
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letové fáze je DK připravena s větší flexí kolene. Díky tomu je sníţeno zatíţení paty 

během běhu. Kinematika běhu na boso prokazuje kratší kroky s větší frekvencí, coţ 

můţe zapříčinit větší zatíţení svalů (Wit et al., 2000). 

Při srovnání funkce svalů mezi během a chůzí v přibliţně stejné rychlosti se jako jediný 

m. soleus zapojuje v jiné funkci. Při chůzi m. soleus absorbuje na ipsilaterální DK sílu 

a transformuje ji do trupu uprostřed stojné fáze. Na konci stojné fáze generuje sílu 

přímo do trupu. Při běhu m. soleus absorbuje sílu z ipsilaterální DK a trupu na začátku 

stojné fáze a poté generuje sílu pro DKK a trup uprostřed stojné fáze. M. soleus má 

stejnou funkci při opoře trupu, kdy zpomaluje dopředný pohyb trupu na začátku stojné 

fáze a akceleruje trup ke konci stojné fáze (Sasaki et Neptune, 2006). 
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3 CÍLE PRÁCE, HYPOTÉZY 

Cílem této práce je určit, zda běh v terénu můţe mít pozitivní vliv na posturální 

stabilizaci. Proto budou hodnoceny dvě skupiny probandů atleti (dráhoví běţci) 

a trailoví běţci, jejichţ posturální stabilizace bude komparována. 

Úkoly práce: 

1. Vypracovat literární rešerši, 

2. vymezit metodický postup, 

3. realizovat měření a sběr dat, 

4. analyzovat data, 

5. vyhodnotit, porovnat a interpretovat naměřené výsledky. 

Výzkumné otázky: 

1. Je rozdíl mezi posturální stabilizací atletů a trailových běţců? 

2. Je rozdíl v rychlosti adaptace na provokační posturální test mezi atlety 

a trailovými běţci? 

3. Je rozdíl v limitech neboli únavnosti stanovení posturální stabilizace u atletů 

a trailových běţců? 

3.1 Teoretický podklad výzkumných otázek 

Běh v terénu nabízí rozmanitý způsob pohybu. Běţec vyuţívá širší škálu pohybových 

dovedností - běh, skoky, rychlé změny směru a někdy i lezení. Podloţka je v různých 

místech rozdílně tvrdá, s odlišnou nerovností. Obvykle běţec musí překonávat 

převýšení a běh do kopce nebo z kopce, to poskytuje jiné kloubní zatíţení a nábor svalů 

neţ běh po rovině. Tyto změny vyţadují dobrou senzomotorickou funkci včetně rychlé 

reakce svalů.  

Zatímco běh na ovále poskytuje stejnou tvrdost podloţky a obvykle běh v jednom 

směru. Na trati jsou dvě zatáčky a atlet není nucen k rychlým dynamickým změnám 

pohybu. 

Domnívám se, ţe běţci, kteří běhají v terénu, budou mít lepší posturální stabilizaci neţ 

běţci, kteří běhají na ovále. Je to dáno nutností adaptace svalů a nastavení kloubních 

ploch v terénu a tudíţ bohatší aktivací senzorických receptorů. Běţec se musí neustále 
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učit (motoricky), aby předešel pádu nebo úrazu. Tento proces by měl zajistit lepší 

posturální stabilizaci. Zatímco běţci věnující se běhu na ovále vyuţívají ze značné míry 

i setrvačnosti a nejsou neustále nuceni reagovat na změny podloţky. 

Bylo publikováno hodně studií na téma posturální stabilizace. Práce srovnávají 

posturální stabilizaci ve věkovém srovnání, po úrazově a v rámci různých onemocnění. 

Témata bliţší k této diplomové práci srovnávají různá sportovní odvětví a třeba i vliv 

obuvi. Nicméně práce, která by se zabývala přímo srovnáním dvou typů běhu, nebyla 

dohledána.  

 Například americká studie srovnává kinematiku a kinetiku běhu na pevné podloţce a na 

běhacím páse. Srovnání bylo podrobeno 20 běţců, kteří běhají alespoň 15 mil týdně. 

Výsledkem byla vyšší kadence a kratší kroky při běhu na páse. Kinematické parametry 

se výrazně nelišily. Reakční síly byly signifikantně niţší na běhacím páse (Riley et al., 

2008). 

HYPOTÉZY: 

Hypotéza 1: Předpokládám, ţe běţci v terénu budou mít lepší posturální stabilizaci neţ 

běţci na ovále vlivem nutnosti adaptace na změny povrchu. 

Hypotéza 2: Předpokládám, ţe běţci v terénu budou rychleji zlepšovat posturální 

stabilizaci neţ běţci na ovále vlivem rychlejšího motorického učení. 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Metodologický postup 

Diplomová práce byla vypracována formou analyticko - komparativní studie. Nabízí 

klinické testování dvou skupin s dostupným výběrem jedinců. Práce je rozdělená na 

teoretickou a praktickou část. Teoretická část shrnuje poznatky o problematice 

posturální stabilizace - pojmy, vývoj, řízení motoriky, ale i o biomechanice běhu. 

Rešeršní zpracování vyuţívá odborné publikace, elektronické i tištěné studie, diplomové 

a disertační práce. Literární zdroje byly čerpány z tuzemských i zahraničních autorů.  

Praktická část diplomové práce je zaloţena na zpracování a analýze dat po provedeném 

měření na Posturomedu při provokačním testu „tři kroky - stoj na jedné noze“. 

4.2 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvoří výběr závodních běţců, kteří se rozhodli účastnit této 

diplomové práce. Kritérium pro zařazení byl pravidelný trénink i závody v terénu nebo 

na atletickém ovále. Vylučovací kritéria byla traumata, bolest, únava nebo častý trénink 

na ovále i v terénu. Důleţitým kritériem bylo právě, aby běţec běhal spíše jen na ovále 

nebo spíše jen v terénu. Do tohoto výzkumu se zařadilo 27 běţců z toho 16 běţců 

trailových a 11 atletických běţců. Účast celého souboru byla dobrovolná. Probandi 

podepisovali informovaný souhlas a byli řádně seznámeni s postupem měření 

i záměrem diplomové práce. 

4.2.1 Trailoví běžci (TB) 

Trailoví běţci (n=16) byli vybíráni z řad orientačních, rádiových orientačních běţců 

a běţců, kteří běhají trailové závody. Jejich průměrný věk byl 22,56 roků, tělesná výška 

181 cm, tělesná váha 70,75 kg a BMI 21,56. Výzkumu se zúčastnili muţi i ţeny. 
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Tabulka 1: Trailoví běţci – antropometrické údaje 

TB Věk pacienta Tělesná výška Tělesná váha Pohlaví BMI 

TB1 21 let 180 cm 70 kg muţ 23,15 

TB2 19 let 175 cm 58 kg ţena 18,84 

TB3 19 let 172 cm 56 kg ţena 18,59 

TB4 23 let 183 cm 79 kg muţ 23,59 

TB5 26 let 189 cm 81 kg muţ 22,68 

TB6 20 let 172 cm 60 kg ţena 20,28 

TB7 20 let 174 cm 59 kg ţena 19,49 

TB8 25 let 185 cm 75 kg muţ 21,91 

TB9 23 let 186 cm 81 kg muţ 23,41 

TB10 24 let 191 cm 85 kg muţ 23,30 

TB11 25 let 187 cm 78 kg muţ 22,31 

TB12 22 let 180 cm 74 kg muţ 22,84 

TB13 21 let 178 cm 61 kg ţena 19,25 

TB14 21 let 179 cm 59 kg ţena 18,41 

TB15 28 let 181 cm 78 kg muţ 23,81 

TB16 24 let 184 cm 78 kg muţ 23,04 

Průměr 22,56 let 181,00 cm 70,75 kg  21,56 

 

4.2.2 Atleti (A) 

Naopak atleti (n=11) byli vybíráni z řad republikových i niţších soutěţí. Kritériem pro 

ně bylo běhání na trase minimálně 400m a výše. Jejich průměrný věk byl 23,18 let, 

184,18 cm, 75,64 kg a BMI 22,17. Výzkumu se taktéţ zúčastnili muţi a ţeny. 

Tabulka 2: Atleti – antropometrické údaje 

A Věk pacienta Tělesná výška Tělesná váha Pohlaví BMI 

A1 29 let 194 cm 86 kg muţ 22,58 

A2 27 let 191 cm 85 kg muţ 23,30 

A3 21 let 174 cm 61 kg ţena 20,15 

A4 25 let 178 cm 72 kg muţ 22,72 

A5 25 let 179 cm 68 kg ţena 21,22 

A6 23 let 186 cm 79 kg muţ 22,84 

A7 22 let 187 cm 77 kg muţ 22,02 

A8 19 let 185 cm 80 kg muţ 23,37 

A9 20 let 188 cm 81 kg muţ 22,92 

A10 20 let 190 cm 85 kg muţ 23,55 

A11 24 let 174 cm 58 kg ţena 19,16 

Průměr 23,18 let 184,18 cm 75,64 kg  22,17 
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4.3 Metody získání dat 

Pro vypracování teoretické části bylo vyuţito odborných publikací, elektronických 

i tištěných studií, článků a diplomových i disertačních prací. Práce byly hledány přes 

databáze Pubmed, DynaMed, Google Scholar a Emabase. Tištěné články byly 

vyhledávány ve fakultní i Národní knihovně.  

Data pro praktickou část byly získávány nejčastěji na běţeckých soustředěních, 

trénincích a prostorách ambulance FTVS. Měření probíhalo na Posturomedu 

prostřednictvím posturálního provokačního testu. Data byla analyzována metodou 

pSOG - Posturální somatooscilografie, která byla popsána výše.  

4.4 Anamnéza 

U probandů byla zjišťována anamnestická data, která by mohla ovlivnit výsledek 

měření. Účastníci měření byli dotazováni na prodělaná traumata, přítomnost bolesti, 

operace a sestavený tréninkový plán. Dále byly sbírány antropometrické údaje. 

4.5 Metoda pSOG 

Metoda pSOG byla popsána výše v teoretické části. Pro měření byla potřeba vyšetřovací 

plocha Posturomed, akcelerometr připevněný na spodní ploše Posturomedu, měřící box, 

který přenášel data do počítače. Data byly sbírány do programu Microswing a dále data 

byly přenášeny do programu Posturomed Commander, který pracuje v programovém 

prostředí Matlab. K měření byl vyuţit Microswing verze 5.0. 

4.6 Posturomed Commander 

Tento program je nezbytným prvkem diagnostické metody pSOG a její analýzy dat. 

Program Posturomed Commander vznikl díky Ing. Romanovi Meleckému jako součást 

jeho diplomové práce v roce 2008 na ČVUT na katedře kybernetiky v roce 2008.  

Navazuje na program Microswing, jenţ získává hodnoty oscilací plošiny Posturomedu 

během osmi sekundového stoje na 1 DK. Poté Posturomed Commander pracuje s daty 

z Microswingu.  

Autor programu vybral z 355 hodnot parametrů 8 konečných, které lze pouţít 

k hodnocení posturální stabilizace a k evaluaci úspěšnosti terapie: 
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1. koeficient útlumu kmitů, 

2. koeficient utlumené energie, 

3. průměrné procento ustálení porovnané s maximální amplitudou, 

4. souhrnný parametr krátkodobé stabilizace, 

5. počet ustálení pod hranicí 10%, 

6. počet ustálení nad hranicí 15%, 

7. průměrná diference vůči ideální obálce, 

8. hodnocení celkové stabilizace. 

Pro klasifikaci těchto sedmi parametrů vytvořil Melecký tři třídy – stupně stability. 

Naměřená hodnota je tedy vyjádřená jednou ze tří tříd: 

1. Stabilní (celkový stupeň stability 1) 

2. Mírně nestabilní (celkový stupeň stability 2) 

3. Silně nestabilní (celkový stupeň stability 3). (Melecký, 2008) 

Obrázek 6: Získané příznaky a jejich prahové hodnoty pro kaţdou ze tříd (Melecký, 2008) 

 

4.7 Parametry hodnocení posturální stabilizace 

Vysvětlení parametrů hodnocení posturální stabilizace v pSOG v programu Posturomed 

Commander 

4.7.1 Parametr 1: koeficient útlumu kmitů 

Je definován jako schopnost posturální stabilizace zmírnit ihned po zastavení lokomoce 

stoj na jedné DK. Je charakterizován logaritmem podílu první amplitudy 

a aritmetického průměru druhé a třetí amplitudy dělený periodou. 
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Hodnoceny byly koeficienty útlumu kmitů prvního lokálního maxima obálky 

(10 signálů na ose X a 10 signálů na ose Y). Získaný aritmetický průměr těchto 20 

hodnot prezentuje konečnou hodnotu koeficientu útlumu kmitů. Pro hodnocení 

parametru 1 platí, ţe čím vyšší je jeho hodnota, tím je stabilizace lepší (Rašev, 2011). 

 

Obrázek 7: Dobrá stabilizace s vysokým koeficientem útlumu – křivka je strmá (Rašev, 2011) 

 

Obrázek 8: Špatná stabilizace s nízkým koeficietem útlumu, exponenciála je velmi málo strmá, je 

výrazně oploštěná (Rašev, 2011) 

4.7.2 Parametr 2: koeficient utlumené energie 

Tento parametr informuje o poměru průměrné energie oscilátoru (člověk a Posturomed) 

vůči průměrné hodnotě energie utlumené během jedné periody. Vyšší spotřeba energie 

značí větší útlum soustavy a tedy menší výslednou hodnotu. Stabilizace je lepší, čím je 

hodnota tohoto parametru niţší (Rašev, 2011). 
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4.7.3 Parametr 3: průměrné procento ustálení porovnané s maximální 

amplitudou 

Tento parametr vykazuje hodnotu bodu na obálce, jenţ se prezentuje nejmenší hodnotou 

amplitudy signálu. Hodnota je procentuálně vyjádřená k první maximální amplitudě. 

Stabilizace je lepší s niţší hodnotou tohoto parametru (Rašev, 2011).  

 

Obrázek 9: Určení nejmenší amplitudy signálu (Rašev, 2011) 

4.7.4 Parametr 4: souhrnný parametr krátkodobé stabilizace 

Celkový parametr krátkodobé stabilizace hodnotí průměrnou hodnotu nejmenších 

amplitud signálu. Známka udává tyto hodnoty 1 = ideální stabilizace, 2 = mírná 

instabilita, 3 = silná instabilita.  

Hodnocení probíhá definicí průměrné hodnoty prvních minim signálu během osmi 

sekundového stoje v rámci dosaţení maximální amplitudy. Při hodnotách signálu pod 

10% maximální amplitudy je výsledná známka 1. Mezi 10% - 15% je známka 2. Při 

dosaţení více neţ 15% maximální amplitudy je známka 3 (Rašev, 2011). 

4.7.5 Parametr 5: Počet ustálení pod hranicí 10% 

Stanovuje počet ustálení pod hranicí 10% maximální amplitudy během 10 měření. 

Hodnotí se 10 krát pro osu X a 10 krát pro osu Y. Zde platí, čím vyšší je hodnota, tím 

lepší je stabilizace (Rašev, 2011). 
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4.7.6 Parametr 6: Počet ustálení nad hranicí 15% 

Stanovuje počet ustálení nad hranicí 15% maximální amplitudy během 10 měření. Opět 

se hodnotí 10 krát pro osu a 10 krát pro osu Y. Zde platí, čím niţší hodnota, tím je 

stabilizace lepší (Rašev, 2011). 

4.7.7 Parametr 7: průměrná diference vůči ideální obálce 

Tento parametr je definován absolutní hodnotou rozdílu hodnot amplitud obálky signálu 

a ideální obálky vypočtené při stabilizaci ideálně posturálně stabilních osob. 

Pro rychlejší orientaci zde platí, čím niţší hodnota, tím je stabilizace lepší (Rašev, 

2011). 

4.7.8 Parametr 8: hodnocení celkové stabilizace 

Je to celkové hodnocení posturální stabilizace. Je dán součtem hodnot předchozích 

parametrů a následně je vydělen sedmi. Díky tomu získáme celkovou klasifikaci. 

Zde platí, čím niţší hodnota, tím je stabilizace lepší (Rašev, 2011). 

4.8 Popis vlastního měření 

Před vlastním měřením probíhala instruktáţ o technice kráčení na Posturomedu. 

Probandi byli seznámeni s metodou pSOG a tématem diplomové práce.  

Kaţdý proband si vyzkoušel techniku kráčení na Posturomedu a byl veden ke správné 

technice. Jelikoţ se jedná o standardizované měření, je nutné dodrţet timing a techniku 

kráčení. Proběhlo i testovací měření, kdy byli běţci seznámeni s akustickými tóny 

a průběhem měření.  

Testování proběhlo na Posturomedu s odbrzděnými brzdičky pro zajištění maximální 

instability plochy dle standardizovaného testu. Pro bezpečí probandů slouţilo zábradlí, 

které v případě nejistoty nebo pádu mohli vyuţít. 

Kaţdý pokus začínal na levé DK, kdy tříkrokový rytmus startovaly akustické tóny. 

Během vyšetření jsem kontroval a opravoval techniku kráčení a pomocí zeleného 

tlačítka označoval dopady kroků na plošinu. V případě neplatného pokusu nebo drţení 

probanda za zábradlí se pouţívalo červené tlačítko, které jsem, ale nemusel vyuţít. 

Celkem proběhly 3 měření. Jedno měření obsahovalo 5 měření na LDK a 5 měření na 

PDK. Časová dotace na jednoho probanda byla přibliţně 45 minut. 
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4.9 Analýza a zpracování dat 

Oscilace na Posturomedu byly zaznamenány prostřednictvím akcelerometru v programu 

MicroSwing 5.0 v módu Stand – Schritt – Messung od firmy Haider Bioswing. 

Následně byly data přeneseny do programu Posturomed Commander, kde byly 

analyzovány. V programu Microsoft Excel byla zpracována deskriptivní statistika a data 

byly upraveny pro další statistické zpracování. To probíhalo v programu Statistica 10, 

byly vytvořeny grafická znázornění pomocí krabicových grafů (box plots) a statistické 

metody dvouvýběrový T – Test i Analýza rozptylu – ANOVA s opakovanými měřeními 

(Repeated measure ANOVA). 

Box ploty 

Dolní a horní konce čar znázorňují minimum a maximum souboru dat. Dolní okraj 

krabice odděluje 25 % nejniţších hodnot (dolní kvartil). Horní okraj krabice odděluje 25 

% nejvyšších hodnot (horní kvartil). Čára uvnitř krabice znázorňuje medián, tedy 

odděluje polovinu niţších a polovinu vyšších hodnot. Kříţek uprostřed krabice 

znázorňuje průměr. Body mimo „vousy“ krabice jsou extrémně vysoké či nízké hodnoty 

u dat, které vybočují ze souboru. Za extrémně odlehlou hodnotu se povaţuje hodnota, 

která je ve vzdálenosti delší neţ 1,5 násobek délky boxu (mezikvartilové rozpětí). 

Výhodou znázornění Box plotem je znázornění celého souboru dat v jednom grafu 

a tedy moţnost posouzení rozptylu dat (Rybář, 2015). 

Statistické metody 

Dvouvýběrový t test (Two sample t test), který testuje, zda se liší hodnoty parametru 

u obou skupin běţců. Metoda testuje nulovou hypotézu, ţe mezi oběma měřeními není 

rozdíl oproti alternativní hypotéze, ţe se obě měření významně liší. Je-li hodnota 

signifikance p menší neţ 0,05 hovoříme o statisticky významné rozdílnosti mezi 

měřeními. 

Metoda ANOVA s opakovanými měřeními (Repeated measure ANOVA), která testuje, 

zda se liší hodnoty u skupin ve třech a více různých časově oddělených měřeních. 

Metoda testuje nulovou hypotézu, ţe mezi měřeními není rozdíl oproti alternativní 

hypotéze, ţe se některé dvojice měření významně liší. Je-li hodnota signifikance 

p menší neţ 0,05, hovoříme o statisticky významné rozdílnosti mezi měřeními. 

Následné porovnání, které konkrétní dvojice měření se vzájemně průkazně liší, bylo 

provedeno Scheffeho post hoc testem (Rybář, 2015). 
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5 VÝSLEDKY 

Ve výsledcích se objevují data naměřená v programu Microswing 5.0, která byla 

následně převedena do programu Posturomed Commander. Jelikoţ měření probandů 

v obou skupinách probíhalo celkem třikrát, nachází se zde 6 tabulek (3 pro kaţdou 

skupinu). Skupiny byly zjednodušeně pojmenovány na TB – trailoví běţci a A – atleti. 

Konkrétně probandi nesou název (TB1 – TB16) a pro atlety (A1 – A11). Jednotlivé 

parametry, které byly vysvětleny výše, nesou název Par 1 – Par 8. Výsledky jsou 

seřazeny chronologicky, jak probíhalo měření. Pod daty posturální stabilizace jsou 

i základní statistické údaje (hodnoty průměru, mediánu, rozptylu a směrodatné 

odchylky.  

5.1 Hodnoty měření 

Trailoví běžci 

Tabulka 3: Výsledná data Posturomed Commander – TB, 1. měření 

TB Par 1 Par 2 Par 3 Par 4 Par 5 Par 6 Par 7 Par 8 

TB1 0,99 2,02 14,39 1,95 7 6 114,29 2,00 

TB2 1,05 9,21 16,68 2,20 6 10 78,01 2,10 

TB3 1,09 9,07 14,71 2,15 3 6 90,25 2,10 

TB4 1,05 9,74 13,29 1,50 12 2 58,67 1,30 

TB5 0,93 15,35 11,01 1,40 4 1 161,52 1,90 

TB6 1,10 11,55 15,12 2,35 2 9 47,18 2,30 

TB7 1,28 7,76 13,89 2,00 5 5 61,83 1,90 

TB8 2,69 9,16 16,75 1,80 2 1 51,39 1,70 

TB9 1,19 10,52 15,66 2,05 5 6 68,01 1,90 

TB10 1,50 8,51 10,29 1,60 4 0 40,89 1,40 

TB11 1,31 9,11 11,85 1,70 8 2 45,14 1,40 

TB12 1,33 9,80 16,09 2,05 5 6 83,64 2,00 

TB13 1,35 10,32 12,31 1,80 7 3 53,95 1,60 

TB14 0,70 11,41 20,48 2,40 0 2 67,54 2,10 

TB15 1,66 8,90 12,00 1,60 9 1 53,04 1,40 

TB16 0,74 13,23 21,61 2,30 2 5 51,40 2,40 

         Průměr 1,25 9,73 14,76 1,93 5,06 4,06 70,42 1,84 

Medián 1,15 9,48 14,55 1,98 5,00 4,00 60,25 1,90 

Rozptyl 0,20 7,37 9,32 0,09 8,81 8,43 901,49 0,11 

Směrodatná 

odchylka 
0,46 2,80 3,15 0,31 3,07 3,00 31,01 0,34 
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Tabulka 4: Výsledná data Posturomed Commander – TB, 2. měření 

TB Par 1 Par 2 Par 3 Par 4 Par 5 Par 6 Par 7 Par 8 

TB1 1,01 8,19 11,07 1,2 16 0 74,38 1,10 

TB2 0,83 8,73 11,93 1,65 9 2 45,35 1,60 

TB3 1 10,27 12,02 1,85 6 3 49,49 1,60 

TB4 1,13 8,35 11,94 1,6 8 0 41,75 1,30 

TB5 0,92 10,94 12,1 1,3 14 0 69,95 1,40 

TB6 1,77 6,94 13,33 1,95 4 3 36,52 1,70 

TB7 1,15 9,46 13,07 1,75 8 3 45,37 1,70 

TB8 1,51 9 12,25 1,75 7 2 46,25 1,40 

TB9 1,02 10,87 15,54 2,00 5 5 83,87 2,10 

TB10 1,68 7,21 14,27 1,9 3 2 44,17 1,70 

TB11 1,44 7,7 12,38 1,7 4 1 40,6 1,40 

TB12 2,38 6,77 14,75 2 6 6 56,77 1,90 

TB13 1,27 7,58 12,35 1,4 13 1 54,98 1,10 

TB14 1,1 17,63 14,97 1,95 6 5 71,14 2,00 

TB15 1,26 8,02 9,29 1,4 12 0 46,56 1,10 

TB16 0,97 13,21 16,42 1,85 5 2 54,38 1,90 

         Průměr 1,28 9,43 12,98 1,70 7,88 2,19 53,85 1,56 

Medián 1,14 8,54 12,37 1,75 6,50 2,00 48,03 1,60 

Rozptyl 0,15 7,29 3,11 0,06 14,36 3,40 180,06 0,10 

Směrodatná 

odchylka 
0,40 2,79 1,82 0,26 3,91 1,91 13,86 0,32 
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Tabulka 5: Výsledná data Posturomed Commander – TB, 3. měření 

TB Par 1 Par 2 Par 3 Par 4 Par 5 Par 6 Par 7 Par 8 

TB1 1,3 7,35 10,7 1,3 15 1 95,42 1,30 

TB2 1,15 10,9 12,93 1,95 7 6 58,94 1,70 

TB3 1,24 7,86 12,69 1,9 5 3 56,7 1,60 

TB4 1,09 9,05 12,02 1,55 11 2 44,03 1,10 

TB5 1,09 10,66 11,36 1,5 10 0 50,59 1,30 

TB6 1,35 8,09 13,87 1,85 6 3 31,17 1,60 

TB7 1,58 7,25 16,17 2,05 4 5 60,29 2,00 

TB8 1,23 12,13 12,83 1,8 7 3 37,62 1,60 

TB9 1,05 13,66 14,84 2,2 5 9 68,86 2,10 

TB10 1,45 7,48 13,18 1,55 12 3 48,92 1,40 

TB11 1,31 9,53 14,05 1,9 6 4 43,63 1,60 

TB12 1,59 7,17 16,86 2,05 5 6 63,4 1,90 

TB13 1,32 8,34 13,44 1,8 6 2 41,24 1,40 

TB14 1,24 10,4 20,21 2,4 0 2 43,55 1,70 

TB15 1,12 13,4 12,63 1,2 16 0 60,89 1,30 

TB16 1,17 8,77 10,49 1,55 9 0 33,56 1,10 

         Průměr 1,27 9,50 13,64 1,78 7,75 3,06 52,43 1,54 

Medián 1,24 8,91 13,06 1,83 6,5 3 49,76 1,6 

Rozptyl 0,03 4,34 5,71 0,10 16,44 5,81 239,22 0,08 

Směrodatná 

odchylka 
0,16 2,15 2,39 0,32 4,19 2,49 15,97 0,30 
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Atleti 

Tabulka 6: Výsledná data Posturomed Commander – A, 1. měření 

A Par 1 Par 2 Par 3 Par 4 Par 5 Par 6 Par 7 Par 8 

A1 1,06 12,84 19,62 2,35 2 9 107,18 2,40 

A2 1,19 7,07 14,64 1,5 12 2 44,27 1,30 

A3 0,64 10,59 34,75 2,7 2 16 160,08 2,70 

A4 0,95 11,98 23,14 2,45 2 11 115,42 2,70 

A5 0,68 11,54 29,01 2,45 4 13 156,55 2,70 

A6 1,13 11,5 32,6 2,6 1 13 151,05 2,60 

A7 0,85 19,86 39,92 2,6 2 14 254,54 2,90 

A8 0,97 13,52 13,61 1,7 9 3 79,29 2,10 

A9 1,1 10,32 23,61 2,65 1 14 86,13 2,40 

A10 1,2 10,89 15,7 1,95 7 6 146,81 2,00 

A11 0,53 16,2 40,4 2,6 3 15 240,44 2,90 

         Průměr 0,94 12,39 26,09 2,32 4,09 10,55 140,16 2,43 

Medián 0,97 11,54 23,61 2,45 2 13 146,81 2,60 

Rozptyl 0,05 10,14 88,50 0,16 12,08 21,70 3771,47 0,21 

Směrodatná 

odchylka 
0,23 3,34 9,87 0,41 3,65 4,89 64,41 0,48 

 

Tabulka 7: Výsledná data Posturomed Commander – A, 2. měření 

A Par 1 Par 2 Par 3 Par 4 Par 5 Par 6 Par 7 Par 8 

A1 1,51 6,72 15,72 2,1 2 3 77,87 2,10 

A2 1,15 8,84 13,99 2,05 6 7 41,22 1,90 

A3 0,95 11,75 20,92 2,5 1 11 96,29 2,60 

A4 1,23 10,59 13,29 1,65 11 4 69,92 1,70 

A5 1 12,15 14,76 2 5 5 58,67 2,00 

A6 0,72 17,31 22,32 2,25 5 10 95,57 2,70 

A7 1,14 10,3 25,08 2,45 2 11 225,47 2,40 

A8 1,59 12,53 14,55 1,95 7 6 85,09 2,00 

A9 0,9 12,97 21,13 2,4 3 11 80,17 2,70 

A10 1,38 5,86 20,12 2,3 3 9 91,1 2,30 

A11 0,85 13,29 21,56 2,25 5 10 151,37 2,60 

         Průměr 1,13 11,12 18,49 2,17 4,55 7,91 97,52 2,27 

Medián 1,14 11,75 20,12 2,25 5 9 85,09 2,30 

Rozptyl 0,07 9,37 15,22 0,06 7,34 8,26 2327,27 0,11 

Směrodatná 

odchylka 
0,28 3,21 4,09 0,25 2,84 3,02 50,60 0,35 
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Tabulka 8: Výsledná data Posturomed Commander – A, 3. Měření 

A Par 1 Par 2 Par 3 Par 4 Par 5 Par 6 Par 7 Par 8 

A1 1,13 6,59 13,7 1,8 2 1 29,82 1,60 

A2 1,51 7,24 14,29 2,3 2 5 44,13 2,00 

A3 1,3 8,87 13,18 1,8 7 3 60,77 1,70 

A4 1,3 8,18 11,91 1,55 10 1 61,22 1,10 

A5 0,42 28,05 15,69 2 2 2 71,47 2,40 

A6 0,83 12,16 18,39 2,2 4 8 84,67 2,60 

A7 0,45 16,15 40,49 2,6 3 15 211,68 2,90 

A8 1,17 13,27 10,7 1,55 11 2 67,33 1,30 

A9 1,31 11,73 24,58 2,55 3 14 74,27 2,40 

A10 1,92 7,4 11,97 1,75 9 4 59,85 1,60 

A11 0,94 14,84 21,95 2,35 3 10 85,44 2,70 

         Průměr 1,12 12,23 17,90 2,04 5,09 5,91 77,33 2,03 

Medián 1,17 11,73 14,29 2 3 4 67,33 2,00 

Rozptyl 0,18 34,68 68,39 0,13 10,99 23,72 2046,55 0,33 

Směrodatná 

odchylka 
0,44 6,18 8,67 0,38 3,48 5,11 47,45 0,61 

 

5.2 Zpracování jednotlivých parametrů posturální stabilizace 

k hypotéze 1 

V této kapitole budou srovnány a statisticky vyjádřeny data během prvního měření 

u skupiny TB a A. 

Parametr 1: Koeficient útlumu kmitů 

Pro tento parametr platí čím vyšší hodnota tím lepší schopnost posturální stabilizace.  
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Graf 1: Srovnání skupiny TB a A první měření – parametr č. 1 

Ve výše uvedeném krabicovém grafu se nalevo nachází skupina trailových běţců 

a vpravo skupina atletů. Jak vyplývá z grafického znázornění medián i průměrné 

hodnoty jsou vyšší u trailových běţců. U trailových běţců se nachází i jeden extrém 

a odlehlá hodnota. Z grafického posouzení a testů normality plyne, ţe data většinou 

splňují předpoklad normality pro pouţití níţe uvedených statistických metod. 

Tabulka 9: Vyjádření statistický hodnot 1. parametru pro 1. měření 

 

Pro porovnání skupiny TB a A dle jednotlivých parametrů 1 – 8 byl pouţit 

dvouvýběrový t test (Two sample t test), který testuje, zda se liší hodnoty parametru 

u obou skupin běţců. Metoda testuje nulovou hypotézu, ţe mezi oběma měřeními není 

rozdíl oproti alternativní hypotéze, ţe se obě měření významně liší. Je-li hodnota 

signifikance p menší neţ 0,05 hovoříme o statisticky významné rozdílnosti mezi 

měřeními. 

Hodnota p = 0,0503 je vyšší neţ 0,05, neprokázala se tedy rozdílnost mezi skupinou TB 

a A. 
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Dle průměrných hodnot se sice trailoví běţci zlepšovali, ale ne na tolik, aby se 

potvrdilo, ţe mají lepší posturální stabilizaci dle parametru č. 1. 

Parametr 2 : Koeficient utlumené energie 

Zde platí, čím je hodnota niţší, tím je lepší schopnost posturální stabilizace. 

 

Graf 2: Srovnání skupiny TB a A první měření – parametr č. 2 

Při pozorování krabicových grafů jsou průměrné hodnoty i medián niţší u skupiny 

trailových běţců.  U obou skupin se nachází odlehlé hodnoty a v případě TB i jeden 

extrém. Z grafického posouzení a testů normality plyne, ţe data většinou splňují 

předpoklad normality pro pouţití níţe uvedených statistických metod. 

Tabulka 10: Vyjádření statistický hodnot 2. parametru pro 1. měření 

 

 

Je-li hodnota signifikance p menší neţ 0,05, hovoříme o statisticky významné 

rozdílnosti mezi měřeními. Hodnota p = 0,0338 je niţší neţ 0,05, prokázala se tedy 

rozdílnost mezi skupinou TB a A. Hodnoty u skupiny TB jsou niţší (tedy lepší) neţ 
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u skupiny A. Parametr koeficientu utlumené energie má tedy velký význam pro 

hodnocení posturální stabilizace u těchto skupin. 

Parametr 3: Průměrné procento ustálení porovnané s maximální amplitudou 

Pro tento parametr platí, čím niţší hodnota, tím lepší schopnost posturální stabilizace 

 

Graf 3: Srovnání skupiny TB a A první měření – parametr č. 3 

Z grafického znázornění vyplývá, ţe průměrné hodnoty i medián jsou výrazně niţší 

u skupiny TB, kde se průměrná hodnota i medián téměř překrývají. Rozsah neodlehlých 

hodnot je u skupiny TB velice malý ve srovnání se skupinou A. Z grafického posouzení 

a testů normality plyne, ţe data většinou splňují předpoklad normality pro pouţití níţe 

uvedených statistických metod. 

Tabulka 11: Vyjádření statistický hodnot 3. parametru pro 1. měření 

 

Je-li hodnota signifikance p menší neţ 0,05, hovoříme o statisticky významné 

rozdílnosti mezi měřeními. Hodnota p = 0,0002 je niţší neţ 0,05, prokázala se tedy 

rozdílnost mezi skupinou TB a A. Hodnoty u skupiny TB jsou niţší (tedy lepší) neţ 
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u skupiny A. Parametr 3 má tedy velký význam pro hodnocení posturální stabilizace 

u těchto skupin. 

Parametr 4: Souhrnný parametr krátkodobé stabilizace 

Pro tento parametr platí, čím niţší hodnota tím lepší schopnost posturální stabilizace. 

 

Graf 4: Srovnání skupiny TB aA první měření – parametr č. 4 

Krabicový graf ukazuje, ţe niţší hodnoty parametru 4 byly naměřeny u skupiny TB. 

Neobjevily se ţádné odlehlé ani extrémy. I nejniţší hodnoty byly získány u skupiny TB. 

Z grafického posouzení a testů normality plyne, ţe data většinou splňují předpoklad 

normality pro pouţití níţe uvedených statistických metod. 

Tabulka 12: Vyjádření statistický hodnot 4. parametru pro 1. měření 

 

Je-li hodnota signifikance p menší neţ 0,05, hovoříme o statisticky významné 

rozdílnosti mezi měřeními. Hodnota p = 0,0091 je niţší neţ 0,05, prokázala se tedy 

rozdílnost mezi skupinou TB a A. Hodnoty u skupiny TB jsou niţší (tedy lepší) neţ 

u skupiny A. Parametr 4 má tedy velký význam pro hodnocení posturální stabilizace 

u těchto skupin. 
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Parametr 5: Počet ustálení pod hranici 10% 

Pro tento parametr je charakteristické, ţe čím vyšší je jeho hodnota, tím je lepší 

posturální stabilizace. 

 

Graf 5: Srovnání skupiny TB a A první měření – parametr č. 5 

Grafické vykreslení ukazuje podobné hodnoty u obou skupin. Nenacházely se zde ţádné 

odlehlé hodnoty ani extrémy. Z grafického posouzení a testů normality plyne, ţe data 

většinou splňují předpoklad normality pro pouţití níţe uvedených statistických metod. 

Tabulka 13: Vyjádření statistický hodnot 5. parametru pro 1. měření  

 

Je-li hodnota signifikance p menší neţ 0,05, hovoříme o statisticky významné 

rozdílnosti mezi měřeními. 

Hodnota p = 0,4605 je vyšší neţ 0,05, neprokázala se tedy rozdílnost mezi skupinou TB 

a A. 

Dle průměrných hodnot se sice trailoví běţci zlepšovali, ale ne na tolik, aby se 

potvrdilo, ţe mají lepší posturální stabilizaci v rámci parametru 5. 
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Parametr 6: počet ustálení nad hranici 15% 

Zde platí čím niţší hodnota, tím lepší je schopnost posturální stabilizace. 

 

Graf 6: Srovnání skupiny TB a A první měření – parametr č. 6 

Z grafického znázornění vyplývá, ţe hodnoty u skupiny TB jsou výrazně niţší neţ 

u skupiny A. Ani v jedné skupině se nenacházely extrémy nebo odlehlé hodnoty. 

Z grafického posouzení a testů normality plyne, ţe data většinou splňují předpoklad 

normality pro pouţití níţe uvedených statistických metod. 

Tabulka 14: Vyjádření statistický hodnot 6. parametru pro 1. měření 

 

Je-li hodnota signifikance p menší neţ 0,05, hovoříme o statisticky významné 

rozdílnosti mezi měřeními. Hodnota p = 0,000240 je niţší neţ 0,05, prokázala se tedy 

rozdílnost mezi skupinou TB a A. Hodnoty u skupiny TB jsou niţší (tedy lepší) neţ 

u skupiny A. Parametr 6 má tedy velký význam pro hodnocení posturální stabilizace 

u těchto skupin. 
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Parametr 7: Průměrná diferenciace vůči obálce Dr. Raševa 

Pro tento parametr platí, čím niţší hodnota, tím lepší schopnost posturální stabilizace. 

 

Graf 7: Srovnání skupiny TB a A první měření – parametr č. 7 

Při pohledu na krabicové grafy je patrné, ţe niţších hodnot bylo dosaţeno u skupiny TB 

ve srovnání se skupinou A. Přičemţ v obou skupinách bylo dosaţeno podobných 

nejniţších hodnot. U skupiny TB se nachází i jedna odlehlá hodnota. Z grafického 

posouzení a testů normality plyne, ţe data většinou splňují předpoklad normality pro 

pouţití níţe uvedených statistických metod. 

Tabulka 15: Vyjádření statistický hodnot 7. parametru pro 1. měření 

 

Je-li hodnota signifikance p menší neţ 0,05, hovoříme o statisticky významné 

rozdílnosti mezi měřeními. Hodnota p = 0,000904 je niţší neţ 0,05, prokázala se tedy 

rozdílnost mezi skupinou TB a A. Hodnoty u skupiny TB jsou niţší (tedy lepší) neţ 

u skupiny A. Parametr 7 má tedy velký význam pro hodnocení posturální stabilizace 

u těchto skupin. 
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Parametr 8: Parametr celkové stabilizace 

Zde platí, čím niţší hodnota, tím lepší schopnost posturální stabilizace. 

 

Graf 8: Srovnání skupiny TB a A první měření – parametr č. 8 

Grafické znázornění ukazuje, ţe niţších hodnot u 8. parametru bylo dosaţeno u skupiny 

TB. Hodnoty u skupiny TB se pohybují většinou v pomezí 1,5 – 2,1, zatímco hodnoty 

u skupiny A jsou většinou v rozpětí 2,1 – 2,7. Z grafického posouzení a testů normality 

plyne, ţe data většinou splňují předpoklad normality pro pouţití níţe uvedených 

statistických metod. 

Tabulka 16: Vyjádření statistický hodnot 8. parametru pro 1. měření 

 

Je-li hodnota signifikance p menší neţ 0,05, hovoříme o statisticky významné 

rozdílnosti mezi měřeními. Hodnota p = 0,00103 je niţší neţ 0,05, prokázala se tedy 

rozdílnost mezi skupinou TB a A. Hodnoty u skupiny TB jsou niţší (tedy lepší) neţ 

u skupiny A. Parametr 8 má tedy velký význam pro hodnocení posturální stabilizace 

u těchto skupin. 
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5.3 Zpracování jednotlivých parametrů posturální stabilizace 

k hypotéze 2 

V této kapitole budou srovnány a statisticky vyjádřeny data během všech tří měření 

u skupiny TB a A. Metodou Anova s opakovaným měřením bude hodnocen 

8. Parametr. 

Parametr 1: Koeficient útlumu kmitů 

Pro tento parametr platí čím vyšší hodnota tím lepší schopnost posturální stabilizace. 

 

Graf 9: Srovnání skupiny TB a A ve třech měřeních – parametr č. 1 

Jak je patrné z grafického znázornění hodnoty se při srovnání skupiny u TB a A lišily 

nejvíce v průběhu prvního měření. Zatímco u skupiny TB bylo dosaţeno nejlepších 

hodnot ve druhém měření, u skupiny A to bylo spíše aţ ve třetím měření. Třetí měření 

u skupiny A nabídlo nejlepší hodnoty, ale i hodnoty silně podprůměrné. Celkově však 

z grafů nevyplývá signifikantní rozdíl. 
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Parametr 2: Koeficient utlumené energie 

Zde platí, čím je hodnota niţší, tím je lepší schopnost posturální stabilizace. 

 

Graf 10: Srovnání skupiny TB a A ve třech měřeních – parametr č. 2 

Při srovnání třech měření se příliš skupina TB nelišila ani v jednom. Nejlepších 

výsledků bylo dosaţeno při druhém měření. U skupiny A je patrné, ţe hodnoty se 

pohybují ve větším rozsahu a atleti měli tendenci se spíše zlepšovat. Přičemţ nejlepší 

i nejhorší hodnoty byly získány během druhého měření. Při srovnání obou skupin byl 

největší rozdíl v prvním měření, kdy skupina TB dosáhla výrazně lepších hodnot. 
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Parametr 3: Průměrné procento ustálení porovnané s maximální amplitudou 

Pro tento parametr platí, čím niţší hodnota, tím lepší schopnost posturální stabilizace 

 

Graf 11: Srovnání skupiny TB a A ve třech měřeních – parametr č. 3 

Z grafického znázornění můţeme říct, ţe skupina TB dosáhla nejlepších výsledků 

během druhého měření. Průměrné hodnoty i mediány se ve všech jejich měření téměř 

kryjí. U skupiny A byly nejlepší hodnoty naměřeny aţ ve třetím měření, kdy se tato 

skupina postupně zlepšovala. Jejich hodnoty jsou zejména v prvním měření ve velkém 

rozsahu hodnot. Při srovnání obou skupin je patrné, ţe skupina TB byla ve všech měření 

lepší neţ skupina A. 
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Parametr 4: Souhrnný parametr krátkodobé stabilizace 

Pro tento parametr platí, čím niţší hodnota tím lepší schopnost posturální stabilizace. 

 

Graf 12: Srovnání skupiny TB a A ve třech měřeních – parametr č. 4 

Krabicový graf ukazuje, ţe u skupiny TB bylo nejlepší druhé měření. Opět platí trend 

jako u předchozích parametrů, kdy první měření má nejhorší výsledky a třetí měření je 

nepatrně horší neţ druhé měření. U skupiny atletů bylo nejlepších hodnot dosaţeno 

u třetího měření. Zajímavostí je, ţe nejlepší i nejhorší hodnota byla naměřena během 

prvního měření. Opět se opakuje jako v předchozích měřeních, ţe se skupina A 

postupně zlepšovala. Při srovnání obou skupin, je patrné, ţe skupina TB dosáhla lepších 

hodnot ve všech třech měření.  
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Parametr 5: Počet ustálení pod hranici 10% 

Pro tento parametr je charakteristické, ţe čím vyšší je jeho hodnota, tím je lepší 

posturální stabilizace. 

 

Graf 13: Srovnání skupiny TB a A ve třech měřeních – parametr č. 5 

Skupina TB dosáhla u pátého parametru nejlepšího zlepšení během druhého měření. 

Třetí měření bylo opět mírně horší neţ druhé měření. Nejvyšších hodnot bylo dosaţeno 

při druhém a třetím měření. Skupina A dosáhla podobných výsledků při prvním měření 

jako skupina TB. Zajímavý byl trend, kdy druhé měření bylo horší neţ první a naopak 

třetí měření bylo nejlepší. Nejvyšších hodnot bylo dosaţeno při prvním měření. Při 

srovnání obou skupin byly naměřeny podobné výsledky v průběhu prvního měření. 

Druhé a třetí měření jiţ bylo lepší u skupiny TB. 
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Parametr 6: počet ustálení nad hranici 15% 

Zde platí čím niţší hodnota, tím lepší je schopnost posturální stabilizace. 

 

Graf 14: Srovnání skupiny TB a A ve třech měřeních – parametr č. 6 

Krabicový graf znázorňuje, ţe skupina TB dosáhla nejlepších výsledků v průběhu 

druhého měření. Nejlepší dosaţené hodnoty byly podobné ve všech třech měření. 

Ve všech měřeních se téměř kryl medián a průměr. Skupina A dosáhla opět nejlepších 

výsledků aţ ve třetím měření, kde byly dosaţeny i nejlepší hodnoty. Ve srovnání obou 

skupin je signifikantně lepší skupina TB a to ve všech třech měřeních. 
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Parametr 7: Průměrná diferenciace vůči obálce Dr. Raševa 

Pro tento parametr platí, čím niţší hodnota, tím lepší schopnost posturální stabilizace. 

 

Graf 15: Srovnání skupiny TB a A ve třech měřeních – parametr č. 7 

Při hodnocení 7. Parametru byly získány podobné hodnoty u skupiny TB při druhém 

i třetím měření. Nejlepší hodnota byla naměřena při třetím měření. U obou skupin se 

nachází odlehlé hodnoty, u skupiny A dokonce i extrémy. Skupina dosáhla opět 

nejlepších hodnot ve třetím měření, kde byla nejlepší hodnota lepší neţ u skupiny TB. 

Při srovnání obou skupin byly získaná data lepší ve všech třech měření u skupiny TB. 
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Parametr 8: Parametr celkové stabilizace 

Zde platí, čím niţší hodnota, tím lepší schopnost posturální stabilizace. 

 

Graf 16: Srovnání skupiny TB a A ve třech měřeních – parametr č. 8 

Osmý parametr u skupiny TB byl nejlepší ve třetím měření s nepatrným rozdílem ve 

srovnání s druhým měřením. U skupiny A opět platil trend, ţe se skupina postupně 

zlepšovala. Nejlepších výsledků dosáhla ve třetím měření. Při srovnání obou skupin 

dosáhla skupina TB ve všech měření lepších výsledků neţ skupina A. Z grafického 

posouzení a testů normality plyne, ţe data většinou splňují předpoklad normality pro 

pouţití níţe uvedených statistických metod. 
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Tabulka 17: Vyjádření statistický hodnot 8. parametru pro 3 měření – metoda ANOVA 

 

Statistické posouzení významnosti rozdílů mezi třemi různými měřeními v čase (1., 2. 

a 3. měření) bylo provedeno metodou ANOVA s opakovanými měřeními (Repeated 

measure ANOVA), která testuje, zda se liší hodnoty u skupin ve třech a více různých 

časově oddělených měřeních. Metoda testuje nulovou hypotézu, ţe mezi měřeními není 

rozdíl oproti alternativní hypotéze, ţe se některé dvojice měření významně liší. Je-li 

hodnota signifikance p menší neţ 0,05, hovoříme o statisticky významné rozdílnosti 

mezi měřeními. Následné porovnání, které konkrétní dvojice měření se vzájemně 

průkazně liší, bylo provedeno Scheffeho post hoc testem. 

Výsledná hodnota faktoru Skupina (TB, A) vyšla p = 0,000056, hodnoty se mezi 

skupinami TB a A statisticky významně liší.  

Výsledná hodnota faktoru ČAS (1 min, 10 min, ….)vyšla p = 0,000434, hodnoty v čase 

se statisticky významně liší.  

Tabulka 18: Vyjádření statistický hodnot 8. parametru pro 3 měření, Scheffeho test skupina TB 
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Tabulka 19: Vyjádření statistický hodnot 8. parametru pro 3 měření, Scheffeho test skupina A 

 

Z následných Scheffeho post hoc testů vyplývá, ţe statisticky významná závislost byla 

zjištěna mezi časem 1 a časy 2, 3 u skupiny TB. U skupiny A je sice z grafu patrný také 

významný trend. Z důvodu menšího počtu měření se však neprokázal jako statisticky 

významný. 
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6 DISKUZE 

Cílem této práce bylo srovnat posturální stabilizaci u atletů (běţců na ovále) 

a trailových běţců (běţců v terénu). Studie se zúčastnilo celkem 27 probandů, 

16 trailových běţců a 11 atletů. Při hodnocení osmi parametrů během prvního měření 

byli trailoví běţci signifikantně lepší v šesti, ve dvou nebyl rozdíl statisticky 

prokazatelný. První a pátý parametr byl statisticky nevýznamný. 

Rašev (2011) povaţuje za velmi důleţitý parametr 7. (průměrnou diferenciaci vůči 

původní obálce), který značí dlouhodobou reakci. Posturální stabilizace je lepší s niţší 

hodnotou tohoto parametru. U trailových běţců se pouze dva probandi dostali nad 

hodnotu 100. Zatímco u skupiny atletů se pouze 3 atleti dostali pod hodnotu 100, dva se 

dokonce pohybovali v hodnotách nad 200. To značí lepší posturální stabilizaci 

trailových běţců. 

Další práce, které se také zabývaly měřením posturální stabilizace pomocí metody 

pSOG např. Kolář (2011), Lajnerová (2010) a Šimíková (2013) hodnotí 7. parametr 

jako nejvíce vypovídající pro hodnocení posturální stabilizace. 

Při srovnávání obou skupin byl velký rozdíl v rámci 6. parametru, kde byli trailoví běţci 

opět signifikantně lepší. Tento parametr značí neschopnost se ustálit pod hodnotu 15 % 

maximální amplitudy. Opět platí, ţe čím niţší hodnoty, tím je lepší schopnost posturální 

stabilizace. Hodnoty blíţící se nule značí její dobrou schopnost. U skupiny trailových 

běţců se pouze jeden proband dostal na hodnotu 10 a jeden na hodnotu 0. Celkem deset 

probandů se vešlo do hodnoty 5. Zatímco u atletů, se sedm běţců dostalo nad hodnotu 

10 a pouze dva běţci do hodnoty 5. 

Přestoţe byl parametr 4 také statisticky významný. Polovina trailových běţců překročila 

hodnotu 2. Ideální hodnota tohoto parametru si blíţí k hodnotě 1. Krátkodobou 

stabilizaci, ale měli ještě horší atleti, kdy se pouze 3 dostali pod hodnotu 2. Průměrné 

hodnota u skupiny TB byla 1,93 a u skupiny A 2,32. 

Velmi rozdílný byl parametr 3, neboli průměrné procento ustálení porovnané 

s maximální amplitudou, kde se pouze dva trailový běţci dostali nad hodnotu 20. 

Zatímco u skupiny atletů se jen čtyři atleti dostali pod hodnotu 20. 

Parametr 8, který hodnotí celkově posturální stabilizaci v rozpětí 1 - 3, dopadl lépe také 

pro trailové běţce. Sedm běţců se dostalo na hodnotu 2 nebo pod ni. Zatímco u skupiny 
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atletů se pouze jeden proband dostal pod hodnotu 2. Statisticky významný byl také 

parametr 3 koefiecient utlumené energie. 

Statisticky nevýznamné byly parametry 1 a 5, přestoţe skupina trailových běţců 

dosahovala lepších průměrných hodnot. Šlo o jediné dva parametry, pro které vyšší 

hodnota znamenala lepší posturální stabilizaci. 

Kdyţ budeme srovnávat atlety a trailové běţce v průběhu tří měření, zjistíme, ţe platí 

podobný trend. Tady bylo zajímavé pozorovat, ve kterém měření byly dosaţeny lepší 

hodnoty. U skupiny trailových běţců to bylo vţdy druhé měření kromě 8. parametru, 

který byl nejlepší ve třetím měření. Zatímco u atletů platilo, ţe nejlepších hodnot bylo 

dosaţeno ve třetím měření. Pouze u posledního 8. Parametru bylo pouţito statistické 

vypracování pro jeho sloţitost. Nicméně jiţ z grafického posouzení a vyhodnocení 

průměrných hodnot vyplývá lepší schopnost posturální stabilizace pro trailové běţce. 

Je mnoho důvodů proč trailoví běţci měli při hodnocení pomocí metody pSOG lepší 

posturální stabilizaci neţ atleti. Běh v terénu vyţaduje rychlé adaptační mechanismy 

pohybového aparátu řízené centrální nervovou soustavou. Jedná se nejen o přizpůsobení 

polohy kloubů dolních končetin, ale i osového aparátu a horních končetin. Zatímco 

běţec na ovále se můţe spolehnout na stále stejnou tvrdost a rovnost podkladu. 

Ke svému běhu vyuţívá stabilizace hmoty pomocí setrvačnosti při průběhu zatáčkou. 

Vzhledem k tomu, ţe trailoví běţci jsou predisponovaní k častějším traumatům 

hlezenních kloubů kvůli nerovnostem při běhu, vyuţívají při tréninku labilní plochy. 

V podstatě do svého tréninku zařazují prvky cviků i ke zlepšení rovnováhy a stability 

kloubů. Zatímco atletický trénink mimo ovál zahrnuje spíše posilovnu a budování síly. 

Mezi časté cviky patří dřepy a mrtvé tahy. S tréninkem souvisí i četnost tréninků. Atleti 

obvykle mají větší počet tréninkových jednotek. To má za následek obvykle větší 

přetíţenost pohybového aparátu. 

Je důleţité se zmínit i o stereotypu běhu. Jiný stereotyp mají běţci na 400m - 800m 

běhu nebo vytrvalostní běţci. Můţe se měnit technika došlapu. Trailoví běţci, kteří se 

zúčastnili výzkumu, byli často orientační nebo rádio orientační běţci. U nich je technika 

odlišná vzhledem k tomu, ţe běţí s mapou nebo i s rádiem. Při běhu vyuţívají změny 

směru při běhu, skoky, někdy i lezení po čtyřech. 

Silným místem studie bylo, ţe k měření posturální stabilizace byla vyuţita metoda 

pSOG. Ta nabízí objektivizaci oproti klinickým testům. Z osmi parametrů lze hodnotit 
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krátkodobou i dlouhodobou posturální stabilizaci. Výhodou byla spolupráce se 

sportovci, pro které pohyb a instruktáţ na Posturomedu nebyla sloţitá. Statistické 

vyhodnocení dobře porovnává obě skupiny. Dvouvýběrový T test a metoda ANOVA 

s opakovaným měřením doplňuje grafické vyjádření krabicových grafů. Při tomto 

statistickém zpracování je dobře patrné srovnání obou skupin. 

Slabým místem této studie je, ţe byl srovnáván malý vzorek probandů. A také byl 

menší počet atletů. To bylo dáno tím, ţe hodně běţců vyuţívá pro běh terén i atletický 

ovál a takoví probandi se studie nezúčastnili. U atletů byl také častější výskyt úrazů 

a aktuálních bolestivých stavů a tím by nesplňovali podmínku vstupu do této studie. 

Nevýhodu bylo manuální ovládání tlačítek k označování kroků na Posturomedu, kdy 

takové měření můţe vést k chybě. I přestoţe se výzkumu zúčastnili trénovaní jedinci, 

kteří neměli ţádné algické stavy či prodělaná traumata, nedosáhli často na dobrou 

schopnost posturální stabilizace. V úvahu by se mohlo vzít rozšíření stupnice programu 

Posturomed Commander a známkovat jako ve škole 1 – 5. Tím by se ještě více 

konkretizovala a objektivizovala schopnost posturální stabilizace.  

Tato studie v rámci diplomové práce by se dala nadále rozvíjet. Mohlo by se testovat 

více probandů, aby se dal výsledek více zobecnit. Vhodné by bylo srovnat posturální 

stabilizaci u trailových běţců před tréninkem a po tréninku. Hodnotilo by se, jestli 

trénink v terénu bude mít pozitivní vliv na posturální stabilizaci nebo se spíše projeví 

únava. Zajímavé by bylo srovnat u atletů posturální stabilizaci měřenou na levé dolní 

končetině a pravé dolní končetině vzhledem k převaţujícímu směru běhu na ovále. Tuto 

funkci umoţňuje program Posturomed Commander. 

  



72 

 

7 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo srovnání posturální stabilizace u atletů (dráhových běţců) 

a trailových běţců (terénních běţců) pomocí posturální somatooscilografie. Chtěl jsem 

se pokusit naplnit předpoklad, ţe běh v terénu můţe pozitivně ovlivnit posturální 

stabilizaci. Toto ověření je na místě, jelikoţ mnoho pacientů začíná s během a ptá se na 

zdravotní aspekty této pohybové aktivity.  

Výzkumu se zúčastnilo 17 trailových běţců (běţců v terénu) a 11 atletů (běţců na 

ovále). Celkem proběhly 3 měření na Posturomedu s vyuţitím posturálního 

provokačního testu u kaţdého probanda. Při srovnání prvního měření dosáhli lepší 

posturální stabilizace trailoví běţci. Podobný trend byl patrný ve srovnání všech 

3 měření. Výsledky byly statisticky ověřovány a téměř ve všech hodnotících 

parametrech byl signifikantní rozdíl. Zajímavostí bylo, ţe atleti se dostali na nejlepší 

hodnotu posturální stabilizace ve třetím měření, zatímco trailoví běţci ve druhém 

měření. Při hodnocení jednotlivců neznamenala vţdy dobrá posturální stabilizace 

nejlepší výsledky v běţecké disciplíně. Tento fenomén byl spíše patrný ve vztahu 

k občasným bolestem a horší posturální stabilizaci, jak popisuje Dr. Eugen Rašev ve své 

disertační práci.  

Metoda posturální somatoocilografie nabízí velmi uţitečný a standardizovaný 

prostředek k ověření efektu terapie nebo zhodnocení posturální stabilizace. I přestoţe se 

stále častěji objevuje jako prostředek měření v diplomových pracích, tak její zapojení 

v klinické praxi stále chybí. 

Při hodnocení výsledků studie je patrné, ţe trailoví běţci mají lepší posturální stabilizaci 

neţ atleti. Jednalo se, ale o malý vzorek těchto sportovců, a proto nelze tento závěr 

příliš zobecňovat. Na druhou stranu se tímto otevírají dveře pro další studie a výzkumy, 

které byly zmíněny v diskuzi. Bylo by zajímavé i srovnat běţnou populaci při tréninku 

běhu v terénu a tréninku běhu na ovále nebo silnici s efektem na posturální stabilizaci. 

Dá se, ale říci, ţe lze klientům doporučit běh v terénu jako vhodnou pohybovou aktivitu. 

Samozřejmě musíme brát v úvahu sloţitost techniky běhu, moţnost úrazu v terénních 

podmínkách a nadměrné zatíţení kloubních ploch.   
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INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) 

a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás ţádám o souhlas 

k vyšetření. Dále Vás ţádám o souhlas k nahlíţení do Vaší dokumentace a o souhlas 

k uveřejnění výsledků v rámci diplomové práce na FTVS UK. Osobní data v této studii 

nebudou uvedena. 

Název diplomové práce: 

Srovnání posturální stabilizace atletů a trailových běţců pomocí posturální 

somatooscilografie 

Popis studie: 

Cílem práce je zjistit jaký vliv má běh v terénu a na atletickém oválu na posturální 

stabilizaci. Vyšetření je provedeno speciálním testem na labilní plošině Posturomed, 

který zahrnuje 2 minuty kráčení na místě prokládané výdrţí ne jedné noze.  

Vyšetření proběhne jednou, ve kterém se uskuteční tři měření. Vyšetření nepřináší 

ţádná rizika pro pacienta. Účast v této studii je dobrovolná. Zpracování dat proběhne 

v souladu s platnými předpisy o vyuţití informací týkajících se zdravotního stavu 

pacientů v lékařském výzkumu, včetně anonymní prezentace výsledků. 

Dnešního dne jsem byl studentem navazujícího magisterského studia fyzioterapie 

poučen/a o plánovaném vyšetření. Měl/a jsem dostatek času na rozhodnutí a příleţitost 

informovat se na podrobnosti studie. Všechny mé otázky týkající se studie byly 

odpovězeny k mé spokojenosti. Prohlašuji, ţe jsem shora uvedenému poučení plně 

porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením vyšetření. 

Souhlasím s uveřejněním výsledků měření v rámci studie bez uvedení osobních údajů. 
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