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Abstrakt 

Název:   Posturální stabilita dětí školního věku  

 

Cíle:  Cílem této diplomové práce je deskripce vybraných parametrů posturální 

stability skupiny dětské populace a zjištění efektu cvičení s prvky senzomotorické 

stimulace dle Jandy a Vávrové a cvičení na míčích na posturální stabilitu dětí školního 

věku. 

 

Metody:   Jedná se o deskriptivní práci s včleněnou intervenční částí. V průběhu studie 

byly zkoumány čtyři skupiny probandů ve věku 10 a 11 let, každá o 21 členech  

(n=84; průměrná výška=148,2 ± 5,67 cm; průměrná tělesná hmotnost=37,4 ± 4,29 kg, 

průměrný věk=10,96 ± 0,69 let). Všech 84 dětí podstoupilo počáteční měření přístrojem 

Footscan pro posouzení úrovně posturální stability pomocí vybraných parametrů.  

Poté byla z měřených probandů ve věku 11 let vybrána skupina 15 adeptů  

pro pětitýdenní intervenční studii. Po ukončení intervence byla tato skupina znovu 

změřena. Konečný počet dětí, jejichž data byla zpracována v intervenční části, byl 12 

(n=12; průměrná výška=151,7 ± 4,61 cm; průměrná tělesná hmotnost=39,71 ± 2,99 kg; 

průměrný věk=11,43 ± 0,29 let). Počáteční a kontrolní výsledky měření byly následně 

vyhodnoceny, porovnány a zpracovány. 

Výsledky:   Ve většině zvolených parametrů vykazovaly dívky lepší posturální stabilitu 

než chlapci srovnatelného věku a jedenáctiletí vykazovali lepší hodnoty posturální 

stability než desetiletí. Pro statistické vyhodnocení byl vybrán parametr TTW  

(Total traveled way). Tento parametr ukázal při hladině významnosti p<0,05 statisticky 

významné rozdíly jedenáctiletých ve srovnání s desetiletými ve všech typech stoje. 

V otázce intersexuálních rozdílů byly signifikantní rozdíly ve prospěch dívek prokázány 

pouze v některých typech stoje. V intervenční skupině vykazuje parametr TTW  

na hladině významnosti p<0,05 statisticky významné rozdíly mezi hodnotami 

zjištěnými při vstupním měření a při výstupním měření ve všech typech stoje. 

V intervenční části práce bylo tedy zjištěno, že doba pěti týdnů je dostačující  

pro znatelné zlepšení posturální stability. 

 

Klíčová slova:  Těžiště těla, testování, opěrná baze, rovnováha, postura, intervenční 

cvičení 



 

 

Abstract 

Title:    Postural stability of school age children 

 

Objectives:   The purpose of this work is description of selected postural stability 

parameters of school age children population and evaluation of sensomotoric 

stimulation and ball excercises effect on the postural stability. 

 

Methods:   This work is a descriptive work with included intervention. During  

the study, four groups of 10 and 11 year old children were examined, each group had  

21 members (n=84; average height=148,2 ± 5,67 cm; average body  

weight=37,4 ± 4,29 kg, average age=10,96 ± 0,69 years). All 84 children participated  

in the first measurement on a Footscan to evaluate the level of postural stability based 

on the selected parameters. Then 15 children were chosen for a 5 week long 

intervention. After this intervention the group took the measurement again. The final 

number of children tested in this work was 12 (n=12; average height=151,7 ± 4,61 cm; 

average body weight=39,71 ± 2,99 kg; average age=11,43 ± 0,29 years). Outcome  

of the first and second measurement was compared and processed. 

 

Results:    Most of the selected parameters have shown, that girls have better postural 

stability than boys of the same age and that 11 year olds have better postural stability 

than 10 year olds. The parameter TTW (Total Traveled Way) was chosen  

for the statistical evaluation. This parameter on the Specify α level 0,05 has shown  

a significant difference between group of 11 year olds and the group of 10 year olds in 

all types of stance. In the question of intersexual differences there were significant 

differences only in some types of stance. In the experimental group, the  TTW 

parameter on the Specify α level 0,05 has shown significant differences  

between the first measurement and the second measurement in all types of stance. 

Therefore, in the experimental part of this work it has been shown, that a five week 

period is long enough to improve the postural stability significantly. 

 

Keywords:  Centre of body mass, testing, base of support, balance, posture, 

intervention exercise  
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Seznam zkratek 

ADL   Activities of daily living  Běžné denní činnosti   

COM   Centre of mass    viz Příloha 6: Pojmy 

COG   Centre of gravity   viz Příloha 6: Pojmy  

COP   Centre of pressure   viz Příloha 6: Pojmy 

Ch    Chlapci  

D   Dívky  

10  Skupina desetiletých 

11  Skupina jedenáctiletých 

SSOO   Stoj spojný, otevřené oči 

SSZO   Stoj spojný, zavřené oči 

FLP   Stoj na pravé dolní končetině, otevřené oči 

FLL   Stoj na levé dolní končetině, otevřené oči 

 

Pozn.: V seznamu zkratek nejsou uvedeny symboly a zkratky všeobecně známé. 
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Úvod 

Posturální stabilita je nedílnou součástí života od raného věku do stáří.  

Již v novorozeneckém věku se člověk učí zaujímat posturu navzdory gravitační síle. 

V batolecím věku dochází k postupnému vzpřimování a hledání opory. Dítě si sedá, 

kleká, začíná se pohybovat. Poté přechází k bipedální lokomoci, která se dále vyvíjí. 

Posturální stabilita je pak dále ovlivňována vývojem smyslového vnímání dítěte.  

Po dosažení dospělé úrovně se dále zlepšuje až do období mezi 25. a 60. rokem člověka. 

V tomto období dosahuje svého vrcholu. Poté se začíná zhoršovat. Přicházejí poruchy 

rovnováhy, roste riziko pádů, zranění i úmrtí v jejich důsledku.  

 Závažnost poruch posturální stability nespočívá pouze v možném ohrožení 

života pacienta, ale zejména v negativním vlivu na možnost zapojení člověka  

do běžných denních aktivit. Takové poruchy jsou limitujícím faktorem ve sportu  

a dalším trávení volného času. Zlepšení posturální stability tak umožňuje pozitivní 

ovlivnění všech složek života, pro které je hlavním předpokladem rovnováha či pohyb. 

Tato práce se zaměřuje na posturální stabilitu poměrně úzké skupiny dětí 

školního věku. Za cíl si však neklade pouze prostou deskripci posturální stability 

skupiny probandů pomocí vybraných parametrů, ale i zjištění efektu ovlivnění 

posturální stability založeného na metodách senzomotorické stimulace dle Jandy  

a Vávrové a cvičení na míčích. 

Ve své první, teoretické části se práce zabývá přehledným shromážděním  

a vyložením teoretických poznatků o problematice posturální stability a faktorech, které 

ji mohou ovlivňovat. Poté jsou v této části stručně popsány některé metody k jejímu 

pozitivnímu ovlivnění. 

Druhá, praktická část práce je zaměřena na provedení a vyhodnocení samotného 

výzkumu a prezentaci jeho výsledků. Tento oddíl práce je dále rozdělen do dvou částí. 

V jedné probíhá srovnání úrovně posturální stability dětí školního věku ve věkové 

skupině deseti a jedenácti let, zjištěné při vstupním měření. Intervenční část práce  

je prováděna s využitím prvků metody senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové  

a cvičení na míčích. Děti cvičily s frekvencí dvakrát týdně pod dohledem fyzioterapeuta 

v rámci školní výuky. Posturální stabilita těchto dětí byla následně po ukončení 

intervence znovu změřena.  
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V závěru práce jsou pak výsledky měření analyzovány a zhodnoceny. 

V následné diskusi jsou pak výsledky tohoto výzkumného šetření konfrontovány 

s poznatky prezentovanými ve vědeckých publikacích a jiných odborných pramenech. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Pojmy 

Postura 

Posturou se nazývá „klidová poloha těla vyznačující se určitým uspořádáním 

(konfigurací) pohybových segmentů“ (Véle, 2006). „Správná“ postura, neboli správné 

„držení těla“, je různými autory a metodami hodnocena a definována odlišně. Je také 

odlišná pro každého člověka (Kolář, 2009). Postura se pak dále vztahuje ke gravitační 

síle jako orientace tělních segmentů vzhledem k vektoru gravitační síly.  

Pro objektivizaci měření je měřen úhel odchylky od vertikály (Winter, 1995). 

 

Rovnováha 

Obecný termín popisující dynamiku postury v prevenci pádů, je spojena s inerciálními 

silami působícími na tělo a inerciálními charakteristikami tělních segmentů  

(Winter, 1995). 

 

Posturální stabilita 

Posturální stabilitu je definována jako „kontinuální »zaujímání« správné polohy“, tedy 

„schopnost zajistit takové držení těla, aby nedošlo k nezamýšlenému anebo neřízenému 

pádu“. Jako taková není statickým dějem, ale dynamickým souhrnem reakcí na labilitu 

pohybového systému (Kolář, 2009). Další autoři vyjadřují tento pojem podobně,  

a to jako schopnost udržet vzpřímený postoj a udržet Centre of Gravity
1
, dále jen COG, 

v hranicích opěrné baze. Posturální stabilita je zásadní pro motorický vývoj dítěte  

(Lee, Lin, 2007; De Kegel et al., 2011). 

 

  

                                                 
1
 Vertikální projekce těžiště těla na podložku 
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Opěrná plocha 

 „Je část podložky, která je v přímém kontaktu s tělem.“ (Kolář et al., 2009) 

 

Obrázek 1: Opěrná plocha  

 

Opěrná báze 

Je plocha mezi nejvzdálenějšími body opěrné plochy. Tj. zahrnuje v sobě např. i plochu 

mezi ploskami nohou při stoji rozkročném. Je tedy často větší ve srovnání s opěrnou 

plochou. Její velikost pozitivně ovlivňuje stabilitu. Její sklon ovlivňuje stabilitu 

negativně. (Kolář et al., 2009) 

 

Obrázek 2: Opěrná báze  
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2 Teoretický úvod 

Rovnováha a postura jsou závislé na mnoha různých systémech. Jde o některé 

senzorické systémy, motorický systém a centrální nervový systém. Zmíněnými 

senzorickými systémy jsou zrak, vestibulární systém a somatosenzorický systém 

(Stambolieva et al., 2012; Winter, 1995; Abrahamová, Hlavačka, 2007). 

Zrak má hlavní úlohu při plánování lokomoce a překonávání (vyhýbání se) 

bariér v jejím průběhu. Vestibulární systém vnímá lineární i úhlové zrychlení hlavy. 

Somatosenzorický systém je složen z mnoha receptorů různých druhů, díky kterým je 

schopen určit polohu i rychlost pohybu tělních segmentů. Vnímá i kontakt jednotlivých 

segmentů s okolním prostředím a směr gravitační síly. Informace z těchto systémů  

se navzájem překrývají, což způsobuje značný nadbytek vjemů. Tato redundance  

se však stává velice výhodnou v okamžiku postižení jednoho ze systémů (Winter, 1995; 

Abrahamová, Hlavačka, 2007). 

Všechny tyto systémy jsou v průběhu života ovlivňovány stárnutím. Někteří 

autoři tvrdí, že nejlepší schopnost udržení stabilního stoje má populace mezi  

25 a 60 lety. Poté dochází ke zhoršování funkce senzorických systémů, snižování 

svalové síly a objemu, úbytku svalových vláken, alteraci motorických jednotek, 

změnám postury a poklesu kontroly rovnováhy. Všechny tyto změny se poté projevují 

snížením schopnosti udržení rovnováhy ve stoji a zvýšením rizika pádů. Někteří autoři 

odhadují, že třetina až polovina populace nad 65 let má alespoň malé problémy 

s rovnováhou. Byla prokázána souvislost mezi stárnutím a mírným zvyšováním 

výchylek těla při měření posturální stability. Při měření posturální stability u starší 

populace je proto nutná znalost dopadů stárnutí organismu na posturální stabilitu  

a následné odlišení fyziologických projevů stárnutí organismu od patologií 

(Abrahamová, Hlavačka, 2007). 

Snížení stability a zvýšení výchylek COP
2
 způsobuje vyšší riziko pádů. Na vyšší 

incidenci pádů pak automaticky navazuje také zvýšené riziko zranění. Ke zhoršení 

stability může dojít z mnoha různých důvodů, jako jsou například obezita nebo  

již zmíněné stárnutí. Proto i pravděpodobnost smrti následkem pádu s věkem strmě 

stoupá. Průměr v celé populaci byl dle kanadské statistiky z roku 1991 7,5 případu smrti 

                                                 
2
 COP – Bodové umístění vertikálního reakčního vektoru síly země. Představuje vážený průměr všech 

tlaků v oblasti opěrné plochy, která je v kontaktu s podložkou. 
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následkem pádu na 100 000 obyvatel. Ve skupině obyvatel nad 80 let však byla 

pravděpodobnost 185,8 případu na 100 000 obyvatel (tj. 929krát větší pravděpodobnost 

než ve věkové skupině 0-14 let) (Goulding et al., 2003; Winter, 1995; Hue et al., 2007). 

Pády jsou však ohroženy nejen starší věkové skupiny, ale i dětská populace. 

Mezi dětmi ve věku 3-15 let jsou velmi běžné například zlomeniny distálního předloktí. 

Tyto úrazy postihují každoročně 1% této populace. Vznikají při menších pádech  

a některé děti jimi trpí více než jiné, přestože nebyl prokázán vyšší výskyt pádů  

u takových dětí oproti dětem bez těchto zranění. Existuje zde však předpoklad, že děti 

se zhoršenou posturální stabilitou budou padat častěji, než děti bez tohoto 

znevýhodnění, a proto je u těchto dětí pravděpodobnější zvýšená incidence pádů  

a následných zranění. Studie provedená mezi novozélandskými chlapci však tento 

předpoklad nepotvrdila (Goulding et al., 2003). 

 Dalším častým zraněním v dětském věku jsou traumata předních zubů 

následkem pádu či ztráty posturální stability. Tato zranění jsou častější u obézních dětí 

ve srovnání s dětmi s normální tělesnou hmotností (Hue et al., 2007). 

Asi 50% pádů se stane při chůzi, která je pro kontrolní systém rovnovány 

člověka nejnáročnějším druhem lokomoce. Je to z důvodu velkého počtu různých 

pohybů, které musí kontrolní systém koordinovat v jejím průběhu (Winter, 1995). 

Každá neuromuskuloskeletální porucha se projevuje degenerací kontrolního 

systému rovnováhy. Tato degenerace se však nemusí projevit hned, vzhledem k vysoké 

adaptabilitě centrální nervové soustavy. Projeví se však při zasažení kompenzačních 

mechanismů. Winter jako příklad uvádí pacienty s vestibulární poruchou. Toto postižení 

je kompenzováno zvýrazněnou rolí zraku. Je-li tato kompenzace vyloučena,  

např. zavřením očí či chůzí ve tmě, jsou tito pacienti velice nestabilní. Mezi další 

onemocnění, která zasahují posturální stabilitu, patří chronická nestabilita hlezna, 

osteoarthritis, chronická degenerativní low back pain, skolióza, paroxysmální polohové 

vertigo, poranění hlavy, cévní mozková příhoda, onemocnění mozku, Parkinsonova 

choroba, Alzheimerova choroba, vestibulární deficit, periferní neuropatie, amputace, 

mozková obrna aj. (Winter, 1995; Abrahamová, Hlavačka, 2007). 

 Posturální stabilitu však ovlivňují i další faktory, jako například věk, pohlaví, 

somatotyp atp. (Deforche et al., 2009; Lee, Lin, 2007; Mickle et al., 2011;  

Stambolieva et al., 2012). 
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3 Faktory ovlivňující posturální stabilitu 

3.1 Vliv věku dítěte na posturální stabilitu 

3.1.1 Ontogenetický vývoj dítěte  

Postura a posturální stabilita se vyvíjejí a zlepšují postupně od počátku života 

dítěte s jeho vzrůstajícím věkem (Mickle et al., 2011). Tento vývoj prochází mnoha 

stupni až do období, kdy dosáhne úrovně dospělého. Otázkou, kdy tento okamžik 

nastane, se zabývalo mnoho studií, jejichž výsledky se různí.  

Postura dítěte se rozvíjí od narození na základě geneticky daných motorických 

vzorů. Tyto dědičné vzory jsou stabilizujícími hybnými stereotypy částí volní motoriky. 

Labilizující část volní motoriky pak představují naučené pohyby, které byly později 

zautomatizovány. Rozvoj motoriky je u dítěte také neoddiskutovatelně spjat 

s psychickým a sociálním vývojem (Vařeka, Vařeková, 2009). 

U novorozence v prvních pěti dnech lze pozorovat fyziologickou flekční 

hypertonii. Z motorických projevů zde převažují pouze jednoduché reflexy a synkinézy 

(Vařeka, Vařeková, 2009). 

V průběhu prvního měsíce (holokinetické stadium) zaujímá dítě asymetrickou 

polohu na břiše. Tuto polohu lze pozorovat až do šestého týdne (Vojta, Peters, 2010). 

Objevují se synkinézy charakteristické střídavými pohyby dolních končetin, nazývané 

novorozenecké kopání a novorozenecká chůze. Tyto pohyby postupně vymizí 

v důsledku inhibice nižších spinálních center z důvodu dozrávání center vyšších 

(Vařeka, Vařeková, 2009). V období mezi 4. a 6. týdnem lze také u dítěte zaznamenat 

rozvoj zrakové orientace (Kolář et al., 2009). 

Následuje období mezi druhým a pátým měsícem (monokinetické stadium). 

Od druhého měsíce již kojenec zaujímá symetrickou polohu s oporou o předloktí. 

Dochází k částečnému napřímení páteře a redukci úklonu. Postupně se začínají 

diferencovat funkce kosterních svalů. Dítě již dokáže fixovat pohled (Vojta, Peters, 

2010). Již na začátku tohoto období také dítě začíná zvedat hlavu a napřimovat šíji 

(Kolář et al., 2009; Vojta, Peters, 2010). V průběhu dalšího vývoje poté dochází  

k přesouvání těžiště těla kaudálněji (v polovině čtvrtého měsíce je již popisována opora 

o lokty a symfýzu). Dítě začíná zaujímat polohu šermíře (Kolář et al., 2009).  

Jsou postupně opouštěny pohyby v otevřených kinetických řetězcích. Dítě přechází 
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k činnosti v řetězcích uzavřených, a tím zlepšuje celkovou posturu. Ustupuje 

fyziologická hypertonie. Její známky definitivně vymizí v průběhu čtvrtého měsíce  

a nastupuje relativní fyziologická hypotonie. Dítě přestává užívat synergických pohybů 

a nastupují oddělené pohyby jednotlivých končetin (Vařeka, Vařeková, 2009). 

Ve třetím měsíci dítě začíná využívat nově objevenou koordinaci svalů a v lehu 

na zádech centruje kořenové klouby končetin a napřimuje trup (Vařeka,  

Vařeková, 2009). V poloze na břiše lze pozorovat oporu o mediální epikondyly humeru 

a symfýzu. Nedochází k synkinéze očí a hlavy (Vojta, Peters, 2010). 

Dítě staré přibližně 4,5 měsíce již dokáže zpevnit trup tak, aby provedlo 

bilaterální flexi v kyčelních kloubech a zvedlo dolní končetiny. V tomto věku se již dítě 

dokáže dotknout ručkami kolen (Vařeka, Vařeková, 2009). Postupně také objevuje 

možnost asymetrické opory o jeden loket pro lepší stabilizaci postury a unilaterální 

činnost (Vařeka, Vařeková, 2009; Kolář et al., 2009; Vojta, Peters, 2010). Opěrnými 

body jsou tak na záhlavní straně loket a pánevní kost, na čelistní straně mediální kondyl 

femuru (Vojta, Peters, 2010). 

Od pátého do dvanáctého (dromokinetické stadium) měsíce již dítě dokáže 

vykonávat cílené pohyby. Postupně se v tomto období zlepšuje i koordinace těchto 

pohybů (Vařeka, Vařeková, 2009).  

V šestém měsíci je již dokončeno koordinované otáčení ze zad na břicho (Vojta, 

Peters, 2010). Přibližně v půl roce věku dítěte také mizí reflexní úchop ruky. Dítě  

se začíná plazit. Poté se již objevují první známky cílené lokomoce, dítě začíná lézt  

(6.-8. měsíc, dle Vojty až ve věku 9-10 měsíců). Při tomto druhu lokomoce  

lze již u dítěte pozorovat zkříženou koordinaci končetin (Vařeka, Vařeková, 2009). 

 V 7.-8. měsíci již dítě zaujímá polohu tzv. šikmého sedu, ale i jistou polohu  

na boku. V tomto stadiu se již také dokáže přetočit z lehu na břiše do lehu na záda. 

(Vojta, Peters, 2010). 

Od devátého měsíce dítě pomalu začíná přecházet k bipedální formě lokomoce 

(tu by mělo bez opory samostatně zvládnout do osmnáctého měsíce).  

(Vařeka, Vařeková, 2009). 

V  období,od cca 15. měsíce, již lze u dítěte pozorovat poměrně koordinované 

pohyby (Vařeka, Vařeková, 2009). 
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3.1.2 Další vývoj postury a posturální stability dítěte  

Dle Vařeky dochází u dětí od 1,5 do 3 let k aktivaci stejných svalů, jako  

u dospělých. Aktivita těchto svalů však vykazuje na EMG větší amplitudu a trvání 

(Vařeka, 2002b). Ve věku 3 let přestává být patrná hyperlordóza lumbálního úseku 

páteře a v návaznosti na to dochází i k vymizení vyklenutí břicha (Vařeka, Vařeková, 

2009; Kolář et al., 2009). Dochází také k většímu vzpřímení stoje a postupnému 

zvyšování stability a síly dolních končetin dítěte (Kolář et al., 2009).   

Dle Koláře dochází mezi druhým a šestým rokem dítěte ke zlepšování 

schopnosti koordinace pohybu a fixování pohybových stereotypů. Dochází  

ke zvyšování motivace i nezávislosti dítěte (Kolář et al., 2009). 

Posturální vývoj fázických svalů je plně dokončen přibližně ve věku 4 let. Dítě 

je schopno vzpažit, zpevnit trup a dynamicky stabilizovat lopatku. V tomto věku je také 

dosaženo úrovně dospělé koordinace chůze, pouze její fyzická náročnost je vyšší.  

Ukončení ontogeneze chůze však neznamená dosažení dospělé úrovně posturání 

stability. (Vařeka, Vařeková, 2009; Vojta, Peters, 2010). 

Děti mladší šesti let pak zlepšují svou posturální stabilitu v posturálně 

náročných situacích mechanickou blokádou šíje a trupu. Tím je z hlediska centrálního 

nervového systému usnadněna koordinace postavení těchto segmentů – centrální 

nervový systém musí zpracovat méně senzorických informací (Vařeka, 2002b).  

Mezi čtvrtým a šestým rokem dochází také k dalšímu zlepšování obratnosti  

a motorické koordinace. Postupně mizí souhyby celého těla (Kolář et al., 2009). 

Během vývoje lze také pozorovat snižování velikosti amplitudy i rychlosti změn 

výchylky COP ve stoji i v nestabilních situacích (Vařeka, 2002b). 

V období mezi šestým a osmým rokem dítěte pak lze pozorovat výrazné změny 

ve strategiích udržení posturální stability dítěte. Dochází ke změnám antropometrických 

parametrů, dozrávání senzorických systémů (této problematice se bude věnovat kapitola 

3.4 Vliv senzorických vjemů na posturální stabilitu) a dozrávání mozečku  

(Vařeka, 2002b).  
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3.1.3 Ukončení vývoje posturální stability dítěte  

Někteří autoři tvrdí, že dospělé úrovně posturální stability je dosaženo již mezi 

10. a 11. rokem života dítěte (De Araújo et al., 2014), zatímco další studie se přiklánějí 

spíše k jedenáctému roku (Legrand et al., 2012; Lions et al., 2013). Proti těmto studiím 

se však staví skupina autorů Olivierová et al., kteří tvrdí, že ve věku jedenácti let úroveň 

posturální stability úrovně dospělého stále ještě nedosahuje (Olivier et al., 2008). 

Ferber-Viart et al. se přiklánějí k názoru, že různé balanční strategie, které používají 

mladí dospělí, jsou děti schopné začít využívat až mezi 12. a 14. rokem života  

(Ferber-Viart et al., 2007). Nejdále pak ve svých tvrzeních zachází bulharská studie 

z roku 2012, která tvrdí, že somatosenzorický systém dozrává až v 15 letech věku dítěte, 

které je tedy až v tomto věku schopné využívat srovnatelné balanční strategie jako 

dospělý jedinec. (Stambolieva et al., 2012). 

Již zmíněná studie z roku 2007 dále tvrdí, že rozdíl v úrovni posturální stability 

dětí ve věku 12-14 let a mladých dospělých je i nadále patrný v případě působení 

zavádějících zrakových vjemů. Horší posturální stabilita dětí je zde vysvětlována jako 

projev nezralosti základních neuromuskulárních mechanismů zahrnující jak senzorické, 

tak motorické funkce (Ferber-Viart et al., 2007). 

  



22 

 

3.2 Vliv pohlaví dítěte na posturální stabilitu 

Velké množství prací se zabývalo vlivem pohlaví dítěte na jeho posturální 

stabilitu. Zajímavým zjištěním byla lepší posturální stabilita dívek ve srovnání s chlapci 

stejného stáří, a to i přes absenci antropometrických rozdílů mezi pohlavími v dětském 

věku. Tento jev pravděpodobně souvisí s lepším využíváním informací z vestibulárního  

aparátu u dívek oproti chlapcům stejného věku (Stambolieva et al., 2012;  

Smith et al., 2012).  

Podstatným faktorem podmiňujícím intersexuální rozdíly v posturální stabilitě 

dětí je i časnější dozrávání nervového, vestibulárního a proprioceptivního systému  

i zraku u dívek (Mickle et al., 2011). Dalším faktorem, který zlepšuje posturální 

stabilitu dívek jsou psychologické a fyziologické faktory. Dívky v dětském věku jsou 

schopné nejen lepšího soustředění a motivace než chlapci srovnatelného věku,  

ale i jejich schopnost zpracování senzorických informací centrálním nervovým 

systémem je vyšší. Chlapci jsou ve srovnání s dívkami nepozornější a je snazší odvést 

jejich myšlenky od zadaného úkolu. Jejich hyperaktivita pak způsobuje zpomalení 

dospívání posturální stability (Smith et al., 2012). Výsledkem je, že posturální stabilita 

dívek dozrává na úroveň blížící se posturální stabilitě dospělého dříve, než je tomu  

u chlapců (Stambolieva et al., 2012; Smith et al., 2012). 

Zajímavostí však je, že přes vyšší zralost senzorických systémů a posturální 

stability celkově, je posturální stabilita dívek citlivější k vyřazení některého 

z kontrolních systémů, jako jsou zrak nebo vestibulární a somatosenzorický systém 

(pozn. zde cestou alterace vjemů). Za takto změněných podmínek se stabilita dívek 

zhoršuje výrazně více než stabilita chlapců. Studie uvádí jako důvod izolovanější 

vnímání jednotlivými smysly u chlapců. Dívky údajně vytváří větší souvislosti  

mezi vjemy různých smyslů (Smith et al., 2012). 

Někteří autoři také tvrdí, že dívky používají k udržení stability jiných strategií 

než chlapci. Ti jsou ve srovnání s dívkami více odkázáni na somatosenzorické vnímání 

(Stambolieva et al., 2012; Smith et al., 2012). 

Lepší posturální stabilita dívek oproti stejně starým chlapcům byla tedy  

sice prokázána (Lee, Lin, 2007), nicméně někteří autoři tvrdí, že intersexuální rozdíly  

u dětí nebyly signifikantní pro všechny požadované polohy a úkoly prováděné během 

měření (Mickle et al., 2011).   
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Zajímavým zjištěním v tomto směru také je, že posturální stabilita dívek 

vykazuje větší souvislost s věkem, tělesnou stavbou, velikostí nohy a úrovní fyzické 

aktivity než je tomu u chlapců. (Smith et al., 2012) 

 

3.3 Vliv tělesné hmotnosti na posturální stabilitu 

Velkým problémem dnešní doby je obezita, jejíž výskyt celosvětově stále stoupá. 

Toto „civilizační onemocnění“ je spojeno s mnoha vážnými zdravotními komplikacemi, 

které negativně ovlivňují kvalitu života. I výskyt dětské obezity v posledních třiceti 

letech ve vyspělých zemích nezadržitelně roste. Dle studie z roku 2008 je v evropském 

regionu obézních dokonce 20% dětí a dospívajících (Steinberg et al., 2013;  

Pau et al., 2012; Goulding et al., 2003; Colné et al., 2008; Hue et al., 2007;  

D´Hondt et al., 2008; Pastucha et al., 2013). 

Dětská obezita s sebou přináší mnoho zdravotních rizik a následků, jako  

např. sníženou denzitu kostí, zhoršenou posturální stabilitu v latero-laterálním směru, 

vyšší riziko pádu, sníženou pevnost kostí a zvýšené riziko zlomenin a dalších 

ortopedických zranění. Tyto děti jsou častěji neobratné, mají horší motorické 

dovednosti a koordinaci pohybů a zvýšené riziko pádů. Riziko pádu u dětí s nadváhou 

dále roste vzhledem ke způsobu trávení volného času. Děti, které sportují výrazně méně, 

než jejich vrstevníci, a mají zhoršené motorické funkce, vykazují zvýšené riziko pádu 

oproti běžné populaci. Nelze však nezmínit také druhý pohled na tuto problematiku,  

a to riziko pádu při sportu samotném (Steinberg et al., 2013; Pau et al., 2012;  

Goulding et al., 2003; Colné et al., 2008; Hue et al., 2007; D´Hondt et al., 2008). 

Posturální stabilita je považována za základní součást rozvoje motorických 

dovedností dětí, stejně jako ADL
3
. To, jak dítě pracuje se statickou, ale i s dynamickou 

stabilitou, ovlivňuje jeho schopnost provozovat různé druhy tělesných cvičení a sportů.  

Míra fyzického pohybu pak ovlivňuje i případný vznik nadváhy u daného dítěte.  

Ta má potom přímý vliv na posturální stabilitu dítěte - čím vyšší nadváha, tím více  

je negativně ovlivněna posturální stabilita. U dětí také často souvisí vývojová 

koordinační porucha s obezitou. (Deforche et al., 2009) 

  

                                                 
3
 ADL   Activities of daily living  běžné denní činnosti   
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I další studie prokázaly zhoršenou posturální stabilitu dětí s nadváhou  

ve srovnání s dětmi s normální tělesnou hmotností. Tento fakt potvrzuje i studie z roku 

2007, která ve vztahu k somatotypu ukazuje, že děti s větším procentem tělesného tuku 

mají zhoršenou posturální stabilitu oproti dětem s větším procentem svalové hmoty  

či dětem asteničtějším. Děti s větším procentem svalové hmoty pak měly posturální 

stabilitu lepší, než děti astenické. (Lee, Lin, 2007) 

Mnoho studií zaznamenalo zvýšení závislosti dětí s nadváhou na ploše oporné 

baze (Pau et al., 2012) ve stoji (Goulding et al., 2003) či její rozšíření při chůzi  

(Colné et al., 2008; Hue et al., 2007; Deforche et al., 2009), stejně jako sníženou 

toleranci k jejímu opětovnému zmenšení (Goulding et al., 2003). U obézních dětí byla 

prokázána i větší náročnost udržení stability při dynamických úkolech, jako  

např. přechod ze sedu do stoje (Pau et al., 2012; Deforche et al., 2009). Negativní vliv 

na posturální stabilitu má pak i poškození proprioceptivního vnímání u dětí s nadváhou 

(Pau et al., 2012). Nelze opominout ani výraznější závislost těchto dětí na zrakové 

kontrole stability (D'Hondt et al., 2011; Steinberg et al., 2013; Pau et al., 2012).  

Jako následek obezity uvádějí některé studie i zhoršenou posturální stabilitu 

v latero-laterálním, ale i antero-posteriorním směru. Tento jev se následkem redukce 

tělesné hmotnosti zmírňuje (Colné et al., 2008; Hue et al., 2007). 

Autoři dvou studií publikovaných v roce 2013 nezávisle na sobě tvrdí, že obezita 

snižuje stabilitu dětí během chůze, mění rozložení plantárního tlaku a následně přispívá 

i k deformitám nohou u dětí. Toto abnormální rozložení hmotnosti je pak dále 

akcentováno svou asymetrií – bylo prokázáno, že významná část obézních dětí klade 

větší část váhy na levou patu (Yan, S.-H. et al.,2013; Steinberg et al., 2013). 

Nadváha ovlivňuje i stereotyp chůze. Projevuje se prodloužením stojné fáze  

a zkrácením odrazové fáze kroku u obézních dětí ve srovnání s dětmi s normální 

tělesnou hmotností (Yan, S.-H. et al., 2013; Steinberg et al., 2013). 

 Z výše uvedeného, ale i výsledků uváděné studie z roku 2009  

tedy jednoznačně vyplývá, že nadváha (a s ní jednoznačně spojené zhoršení posturální 

stability) znamená výrazné znevýhodnění dítěte téměř ve všech běžných denních 

činnostech (Deforche et al., 2009). 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yan%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22858245
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yan%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22858245
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3.4 Vliv senzorických vjemů na posturální stabilitu 

V názorech na rychlost vývoje a důležitost jednotlivých senzorických systémů 

ve vztahu k posturální stabilitě se autoři poněkud rozcházejí. Obecně se má za to,  

že somatosenzorický systém dosahuje úrovně dospělého již ve 3-4 letech věku dítěte, 

nejpozději však v šesti letech. Vývoj zraku je pomalejší, nicméně úrovně dospělého 

dosahuje ve 14-15 letech. Nejpomaleji se pak vyvíjí vestibulární funkce. Ani děti  

ve věku 14-15 let stále ještě nedosahují úrovně dospělého (Ferber-Viart et al., 2007; 

Cuisinier et al., 2011). Částečně proti tomuto názoru se však staví skupina autorů 

americké studie z roku 2006, kteří tvrdí, že již dvanáctileté děti jsou schopné používat 

senzorické informace způsobem srovnatelným s dospělými (Peterson et al., 2006). 

Pokud jde o důležitost a nezastupitelnost systému vzhledem k posturální 

stabilitě, rozcházejí se názory autorů uvedené v odborných studiích ještě více. Některé 

studie tvrdí, že děti podstatně upřednostňují kontrolu stability prostřednictvím zraku 

před somatosenzorickým systémem (naproti tomu mladí dospělí upřednostňují systém 

somatosenzorický). Vestibulárním systém pak má na stabilitu dětí ze zmíněných smyslů 

vliv nejmenší (Ferber-Viart et al., 2007; Cuisinier et al., 2011).  

Z tohoto předpokladu vycházely i dvě studie z roku 2014, které se pokoušely 

vyřadit některé systémy z funkce a sledovat efekt změny podmínek senzorického 

vnímání na posturální stabilitu dětí. Tyto studie prokázaly, že při vyřazení zraku  

(De Araújo et al., 2014) či zrakovém postižení (Lions et al., 2014) a současné alteraci 

proprioceptivních vjemů dochází ke zhoršení posturální stability  

(De Araújo et al., 2014; Lions et al., 2014). 

První z těchto studií dokonce tvrdí, že při vyřazení zraku a propriocepce nelze 

stabilitu efektivně udržet (De Araújo et al., 2014). Druhá studie neprezentuje  

tak radikální závěry. Konstatuje však, že ke zhoršení posturální stability dochází  

již při samotné alteraci proprioceptivních vjemů pěnovou podložkou. Stabilita dětí 

postižených strabismem pak byla touto změnou podmínek propriocepce jednoznačně 

narušena výrazně více, než stabilita dětí z kontrolní skupiny bez zrakového postižení  

(Lions et al., 2014). 
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Proti teorii o vedoucí úloze zraku a propriocepce se postavila studie z roku 2012. 

Její autoři sice hlavní roli zraku v udržení posturální stability dětí nepopírají, v názorech 

na důležitost úlohy dalších systémů na posturální stabilitu dětí se však již názorově 

odchyluje. Tato práce tvrdí, že ve strategii udržení stability u dívek je vestibulární 

systém zásadnější než somatosenzorický, zatímco u chlapců je tomu naopak  

(Smith et al., 2012).  

Studie prokázaly důležitost vlivu zraku, vestibulárního systému  

a somatosenzorického systému na udržení posturální stability, nicméně také jasně 

ukázaly, že tyto smysly nejsou jedinou zásadní podmínkou pro udržení posturální 

stability. Studie z roku 2009 dokázala také, že děti bez sluchového postižení  

se s vyřazením některých smyslů vyrovnávají výrazně snáze, než děti s postižením  

(An, M.-H. et al., 2009; Lions et al., 2013; Lions et al., 2014; Kapoula, Bucci, 2007; 

Steinberg et al., 2013). 

Ať již je však důležitost a nezastupitelnost jednoho z těchto smyslů oproti 

ostatním na jakékoli úrovni, k udržení normální posturální stability je potřebná funkce 

všech tří. Vyřazení jednoho z těchto smyslů znamená zhoršení posturální stability 

vyšetřovaného a nutnost alespoň částečné náhrady tohoto smyslu změnou ve vnímání 

podmínek prostřednictvím dvou zbývajících smyslů (Lions et al., 2013;  

Lions et al., 2014). 
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3.4.1 Zrak 

Jak již bylo zmíněno výše, hraje zrak hlavní a nejzásadnějsí úlohu mezi 

senzorickými vjemy, které ovlivňují posturální stabilitu dítěte. Je jedním z klíčových 

faktorů pro udržení statické i dynamické stability dětí a tato je na něm prokazatelně 

závislejší než stabilita dospělých. Závislost stability na zraku pak dále vzrůstá v případě 

nadváhy dítěte, jak již bylo zmíněno výše. Poruchy zraku u dětí jsou tak často přímo 

zodpovědné za poruchy stability (Ferber-Viart et al., 2007; An, M.-H. et al., 2009; 

D'Hondt et al., 2011; Lions et al., 2013; Lions et al., 2014; Blanchard et al., 2007). 

Význam zrakové kontroly jako faktoru ovlivňujícího posturální stabilitu dítěte 

pak závisí na dalších okolnostech, jako jsou například věk (Ferber-Viart et al., 2007; 

Cuisinier et al., 2011; Stambolieva et al., 2012), monokulární či binokulární kontrola 

nebo vzdálenost pohledem fixovaného předmětu (Gaertner et al., 2013;  

Kapoula, Bucci, 2007). 

Zrak se, samozřejmě, v období dětství také nejprve vyvíjí. Jak již bylo řečeno 

v obecném úvodu ke smyslovému vnímání, část vědců se shoduje na dosažení úrovně 

dospělosti někdy v období mezi 14-15 lety věku dítěte (Ferber-Viart et al., 2007; 

Cuisinier et al., 2011). Někteří autoři však tvrdí, že role zraku v udržení posturální 

stability dosahuje úrovně dospělého asi v deseti letech věku dítěte (u dívek dokonce  

již ve věku osmi let). Studie zároveň tvrdí, že dívky již zrak používají podobným 

způsobem i v mladším věku, u chlapců v mladším věku však byla prokázána nezávislost 

úrovně stability na zrakovém vnímání. Studie také došla k překvapivému zjištění,  

že sedmileté dívky se v prostoru vychylují více při stoji s otevřenýma očima  

než při stoji s očima zavřenýma (Stambolieva et al., 2012). 

V otázce rozdílu stability při monokulární či binokulární kontrole bylo 

prokázáno, že binokulární kontrola stability je efektivnější než kontrola monokulární,  

tj. stabilita vyšetřovaného je vyšší při obou očích otevřených, než při jednom otevřeném 

a jednom zavřeném. Situace však není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled 

zdát. Teorii o výhodnosti binokulární kontroly komplikuje předpokládaná preference 

jednoho oka, tzv. posturálního oka, které má v udržení stability významnější roli,  

než druhé. Tato strana se nemusí shodovat se stranovou preferencí pacienta. Při kontrole 

stability „posturálním okem“ je tak rozdíl mezi monokulární a binokulární kontrolou  

jen malý (Gaertner et al., 2013). 
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Již zmíněná vzdálenost fixovaného předmětu pak prokazatelně ovlivňuje  

latero-laterální stabilitu. Je-li fixován příliš vzdálený předmět, je posturální stabilita 

s očima otevřenýma shodná se stabilitou při zavřených očích. Naproti tomu při menší 

vzdálenosti fixovaného předmětu je stabilita dítěte znatelně lepší. Vliv vzdálenosti 

fixovaného předmětu na posturální stabilitu se však projevuje pouze při binokulární 

zrakové kontrole. Při kontrole monokulární nebyl účinek vzdálenosti předmětu  

na stabilitu vyšetřovaného zaznamenán. Toto pravidlo platí i pro děti postižené 

konvergentním strabismem. Výjimku tvoří děti se strabismem divergentním. V takovém 

případě je posturální stabilita lepší při větší vzdálenosti pozorovaného předmětu a rozdíl 

mezi stabilitou při otevřených očích a zavřených očích je menší při fixaci blízkého 

předmětu než předmětu vzdáleného (Gaertner et al., 2013; Kapoula, Bucci, 2007). 

V těchto souvislostech se pak zajímavým jeví tvrzení, že posturální stabilita 

v tomto případě nemusí být ovlivňována pouze zrakovým vjemem, ale také 

propriocepcí z okohybných svalů. Aferentní signály z těchto svalů, konkrétně relaxace 

nebo konvergence svalů a její velikost, následně ovlivňují posturální stabilitu 

v pozitivním nebo negativním smyslu (Kapoula, Bucci, 2007). 

Vzhledem k důležitému postavení zraku mezi parametry ovlivňujícími 

posturální stabilitu je pochopitelné, že poškození zraku může posturální stabilitu 

ovlivnit zásadním způsobem. Tuto skutečnost dokládá například studie srovnávající děti 

postižené strabismem a děti bez vady zraku, který prokázal, že děti postižené 

strabismem vykazují signifikantně horší posturální stabilitu. Po operační korekci 

strabismu prokazatelně došlo ke zlepšení posturální stability již během období  

dvou následujících měsíců (Lions et al., 2013; Lions et al., 2014). 

V souvislosti vlivu strabismu na posturální stabilitu je pak také nutno 

poznamenat, že roli hraje nejen jeho samotná přítomnost, ale i jeho konkrétní typ.  

Bylo prokázáno, že konvergentní strabismus postihuje posturální stabilitu prokazatelně 

méně negativně než strabismus divergentní (Lions et al., 2014). 
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Klíčovou roli vlivu zraku na posturální stabilitu dětí pak dokresluje i prokázané 

zvětšení latero-laterální oscilace slepých dětí oproti dětem bez poruchy zraku. Vliv 

slepoty na anteriorně-posteriorní oscilaci prokázán nebyl. U slepých dětí bylo dále 

prokázáno větší zatěžování pravé dolní končetiny ve srovnání s levou. Zdravé děti 

naproti tomu rozkládaly hmotnost zcela opačně, tedy s důrazem na levou dolní 

končetinu (De Araújo et al., 2014). 

Proti všem předchozím studiím pak stojí americká studie, která zásadní význam 

zraku v udržování posturální stability popírá. Autoři původně předpokládali, že redukce 

osvětlení bude mít negativní vliv na posturální stabilitu dětí. Tato hypotéza  

se však ukázala jako mylná. Posturální stabilita zkoumaných dětí ve věku 9-11 let 

zůstala touto změnou podmínek nezasažena. Při provádění podobných pokusů  

u dospělých a dospívajících se negativní efekt změny projevil. Tato studie tedy nabízí 

zcela protichůdný názor oproti všem předchozím. Uznává sice důležitost zrakového 

vnímání pro posturální stabilitu dětí, přesto však tvrdí, že role zraku v udržení stability 

ve stoji je důležitější pro dospělé, než pro děti ve věku zkoumané skupiny  

(Blanchard et al., 2007). 

 

3.4.2 Somatosenzorický systém 

 Somatosenzorický, tj. posturální systém umožňuje efektivní vzájemnou 

prostorovou koordinaci tělních segmentů v průběhu každodenních aktivit  

(Lions et al., 2014). Konkrétně u dětí byla prokázána zvýšená senzitivita k alteraci 

proprioceptivních vjemů ve srovnání s dospělými. Stejná studie také dokázala,  

že somatosenzorický systém nelze ve vztahu k posturální stabilitě plně nahradit žádným 

jiným systémem (Cuisinier et al., 2011).  

K obdobnému výsledku došli i další autoři. Jejich studie prokázala zhoršení 

posturální stability dítěte v případě alterace propriocepce. Zhoršení stability při alteraci 

propriocepce je ještě více zdůrazněno v případě nadváhy dítěte (D'Hondt et al., 2011). 
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3.4.3 Sluch a vestibulární systém 

 Zásadním problémem sluchově postižených vzhledem k posturální stabilitě  

je souvislost postižení sluchu s postižením vestibulárního systému. Tato souvislost byla 

prokázána u 49-95% dětí. Za běžných podmínek je tento deficit kompenzován zrakovou 

kontrolou a funkcí somatosenzorického systému (zrak je v tomto případě pro udržení 

stability postury v prostoru důležitější, než somatosenzorický systém). V případě 

vyřazení těchto systémů však dochází ke znatelnému zhoršení stability dítěte  

(An, M.-H. et al., 2009; De Kegel et al., 2011). Z toho vyplývá, že stabilita sluchově 

postižených dětí je výrazně ovlivňována senzorickými podmínkami během testování 

(naproti tomu u normálně slyšících dětí se změna senzorických podmínek ve výsledcích 

měření výrazně neprojevila). Děti s postižením sluchu tak ve srovnání s normálně 

slyšícími dětmi vykazují při měření posturální stability zhoršení měřených parametrů. 

(MI-HEE AN, 2009) 

U sluchově postižených dětí mimo jiné dochází také ke zpomalení vývoje 

posturální stability. Rozdíly ve stabilitě normálně slyšících a sluchově postižených dětí 

se stírají se vzrůstajícím věkem dětí (An, M.-H. et al., 2009). 

Narušení funkce vestibulárního systému však může vycházet i z jiných příčin. 

Např. u dyslektických dětí bylo prokázáno, že poruchy učení a poruchy motoriky 

mohou být spojené s vestibulární poruchou (Bucci et al., 2013). 

 

3.5 Vliv specifické poruchy učení – dyslexie – a specifické 

poruchy učení s hyperaktivitou – ADHD –  

na posturální stabilitu 

Dyslexie je neurobiologická porucha. Dítě s touto poruchou si obtížněji osvojuje 

dovednost čtení, přestože nemá nijak sníženou inteligenci, má standardní vzdělání  

a motivaci (Legrand et al., 2012; Bucci et al., 2014). Vědeckými studiemi bylo 

prokázáno, že děti s dyslexií od počátku hůře zpracovávají, ale následně i hůře propojují 

zrakové vjemy (Kapoula, Bucci, 2007). Výsledky některých studií ukazují, že dyslexie 

negativně ovlivňuje posturální stabilitu (Legrand et al., 2012; Bucci et al., 2014). 

  



31 

 

Několik studií se zabývalo také prokazatelným zhoršením posturální stability 

dětí při současném vykonávání další činnosti. Tyto práce prokázaly, že provádění 

kognitivní činnosti, např. čtení, snižuje stabilitu dítěte, ať již se specifickou poruchou 

učení či bez ní. U dyslektiků byl však tento efekt výraznější, pravděpodobně z důvodu 

snížené schopnosti automatického čtení u těchto dětí, zatímco děti bez dyslexie měly 

posturální stabilitu stále dobrou. Předpokládanou příčinou tohoto jevu je, že pro udržení 

posturální stability a vykonávání kognitivních činností jsou užívány dva různé 

mechanismy, které navzájem interagují v závislosti na obtížnosti podmínek testování,  

tj. je-li kapacita pro vykonávání jednoho z těchto mechanismů překročena složitostí 

úkolu, začne tento přetížený mechanismus zasahovat do kapacity mechanismu druhého. 

Bylo také prokázáno, že dyslektici hůře propojují zrakové a somatosenzorické vnímání 

s motorickou odpovědí. Teorie o ovlivnění posturální stability dyslexií je však stále 

poměrně kontroverzní a existují tvrzení, která uvádějí jiné možnosti původu těchto 

obtíží, např. možnost cerebellárně-vestibulární deficience u dyslektiků. Existuje  

však také tvrzení, že dyslexie ovlivňuje posturální stabilitu pouze v některých případech 

a stejně je tomu i u dalších specifických poruch učení (Legrand et al., 2012;  

Bucci et al., 2013; Bucci et al., 2014). 

Takové studie předkládají názor, že dyslexie sama na posturální stabilitu  

jako takovou vliv nemá. Dle této teorie je negativní ovlivnění posturální stability 

projevem jiné poruchy, s dyslexií často spojené, a to ADHD - poruchy pozornosti 

s hyperaktivitou. Tato porucha působí vyšetřované osobě problém s udržením 

pozornosti během fixace předmětu, což má za následek zhoršení posturální stability 

vyšetřovaného. Toto tvrzení se opírá o skutečnost prokázanou několika studiemi,  

že lze pozorovat rozdíly v posturální stabilitě dětí bez specifické poruchy učení  

a dyslektických dětí v případě stoje s otevřenýma očima, ale v okamžiku změny 

podmínek ve smyslu vyřazení zrakové kontroly, tj. zavření očí, tyto rozdíly mezi oběma 

skupinami mizí (Kapoula, Bucci, 2007). Tento názor potvrzuje i studie srovnávající 

posturální stabilitu obézních dětí s ADHD a obézních dětí bez ADHD a jiných poruch.  

I v tomto případě děti s ADHD vykazovaly zhoršenou posturální stabilitu  

(Steinberg et al., 2013). 
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Toto tvrzení se tak nevylučuje s prokázaným zhoršením stability dyslektických 

dětí při vykonávání více činností najednou, např. stoj + čtení textu, ale objasňuje 

zhoršenou posturální stabilitu části dyslektických dětí v porovnání s dětmi  

bez specifické poruchy učení i bez současného vykonávání další činnosti vyžadující 

pozornost a jakoukoli kognitivní činnost (Kapoula, Bucci, 2007). 

 

3.6 Vliv volní a mimovolní kontroly na posturální 

stabilitu 

Vlivem volní a mimovolní kontroly na posturální stabilitu se zabývala studie 

Olivierové et al., provedená v roce 2008. Práce těchto autorů prokázala,  

že při nevědomém – automatickém – udržování stability je posturální stabilita lepší  

než při jejím volním udržování. Tento zajímavý paradox je patrný nejen u dospělých  

i u dětí od čtyř let. Stejná studie také prokázala, že děti nejsou tímto jevem zasažené 

tolik, jako dospělí. Dle autorů je možnou příčinou tohoto zvláštního jevu zvýšení 

neuromuskulární aktivity, a tím zapojení většího počtu motorických jednotek svalů 

dolních končetin, při pokusu o volní kontrolu posturální stability. Předpokladem  

této teorie však je, že děti od věku čtyř let jsou schopné zaměřit svou plnou pozornost 

na udržení posturální stability (Olivier et al., 2008). 

 

3.7 Vliv hypermobility na posturální stabilitu 

 Generalizovaná hypermobilita je stav zvětšeného rozsahu pohybu v kloubech  

ve srovnání s běžnou populací. Tato okolnost prokazatelně snižuje dynamickou 

posturální stabilitu u dětí i dospělých. Děti volí ve srovnání s dospělými jinou 

stabilizační strategii, ve které je patrná nižší stabilita hlavy, hrudníku i bederní oblasti. 

U dospělých s generalizovanou hypermobilitou byla zjištěna snížená stabilita hrudníku, 

bederní oblasti a ramen. Tyto okolnosti naznačují, že generalizovaná hypermobilita  

je pravděpodobně spojena s deficitem kontroly motoriky (Falkerslev et al., 2013). 
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4 Terapeutické metody k ovlivnění posturální 

stability 

V této kapitole budou stručně popsány pouze některé koncepty a metody,  

které lze využít k pozitivnímu ovlivnění posturální stability. Dalšími možnostmi jsou  

např. cvičení na přístrojích (např. posturomed), SM-systém a mnoho dalších. 

4.1 Cvičení na velkém míči  

4.1.1 Teoretický úvod 

Cvičení na velkém míči nachází své využití v různých systémech a konceptech, 

např. v Bobath konceptu či senzomotorické stimulaci. Většího rozvoje se dočkalo  

jako součást metody Susanne Klein-Vogelbach (Pavlů, 2002; Kolář et al., 2009).  

Tento typ cvičení se zaměřuje na funkční poruchy hybnosti. Jeho výhodou  

je snadná využitelnost pro pacienty každého věku i tělesné konstituce (nosnost míče  

je kolem 300kg). Cvičení lze provádět individuálně i skupinově (Pavlů, 2002;  

Janošková et al., 2008). 

Cvičení na míči poskytuje dva typy pozitivních účinků, obojí na základě 

elastických vlastností, pružnosti a pohyblivé opory míče. Prvním z těchto pozitiv  

je permanentní aktivace pohybového aparátu, zejména aktivita svalů svalového korzetu 

(záda, břišní svaly), a tím zlepšování funkce svalového korzetu. Druhým pozitivem  

je pak redukce nárazů, které by jinak při cvičení vznikly (Janošková et al., 2008). 

Při cvičení dochází k automatické korekci postury, stability páteře, pohyblivosti 

páteře i distálnějších segmentů těla, mobilizaci páteře a jejímu odlehčení  

(Kolář et al., 2009). 

 

Pro správné provedení této terapie je nutné dodržet pouze několik jednoduchých zásad:  

 Nejdelší doporučená doba sedu pro začátečníka 20 min, nebo dokud je pacient 

schopen udržet správnou polohu, tzv. korigovaný sed. 

 Správná frekvence zhoupnutí na míči cca 90-110/minuta. 

 Dýchat v souladu s pohybem. 

 Respektovat únavu, dbát na správnou koordinaci pohybů. 

(Janošková et al., 2008) 
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Lze cvičit na základě: 

 Pohybu těla vzhledem k míči (např. drobné pérování, skákání, pružení)  

či podložce 

 Pohybu míče vzhledem k podlaze (tzv. rolování či valení míče po podložce) 

 Zdánlivě statických poloh, využívání „balančních reakcí" míče 

 Parciální redukce působení gravitační síly na vybrané segmenty těla 

(Pavlů, 2002; Kolář et al., 2009) 

4.1.2 Korigovaný sed     

 Vzpřímená hlava 

 Lopatky stažené dolů 

 Celá páteř v protažení 

 Vypnutý hrudník 

 Udržení bederní lordózy 

 Aktivace břišních svalů,  

 Sedací kosti na vrcholku míče 

 Úhel mezi trupem a stehnem i stehnem a bércem alespoň 90°, nejlépe o trochu 

více 

 (Janošková et al., 2008) 

4.1.3 Indikace 

 Trénink svalové síly 

 Redukce zkrácení svalů 

 Pozitivní ovlivnění kloubní pohyblivosti 

 Mobilizace či protažení páteře a kloubů 

 Stabilizace páteře (funkční) 

 Pozitivní ovlivnění koordinace  

 Senzorická aktivace 

 Relaxace 

(Pavlů, 2002) 
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4.1.4 Kontraindikace  

 bolest bez příčiny  

 bolest vyvolaná cvičením.  

(Janošková et al., 2008; Pavlů, 2002) 

 

4.2 Senzomotorická stimulace 

4.2.1 Teoretický úvod 

Senzomotorika jako pojem je charakterizována jako bilaterální reaktibilita  

mezi centrálním nervovým systémem a pohybovým systémem těla. Informace  

o podnětu na periferii je vyhodnocena centrálním nervovým systémem, který zpětně 

adekvátně reaguje odezvou na úrovni psychické i fyzické. Tato reakce může být  

ve formě inhibice či motorické odpovědi (Véle, 2006). 

Senzomotorická stimulace je původní česká metoda profesora Jandy  

a rehabilitační pracovnice Vávrové, která byla vytvořena na základech Freemanova 

konceptu a dalších metod a poznatků jiných autorů. Jde o metodu  

na neurofyziologickém základu, která staví na motorickém učení (Pavlů, 2002;  

Kolář et al., 2009). 

V první fázi jde o naučení nového pohybu, či korekci špatného provedení 

pohybu. V tomto stadiu probíhá řízení na korové úrovni. Fáze druhá je fází 

automatizace. Stěžejní je v ní snaha o fixaci stereotypu na úrovni podkorových 

regulačních center. Po přechodu do druhé fáze dochází ke zrychlení řízení pohybu  

a ke snížení jeho náročnosti (Pavlů, 2002; Kolář et al., 2009). 

Metoda obsahuje cviky ve více možných polohách, nejvíce využívané jsou  

však cviky ve vertikále (Kolář et al., 2009). 

Terapie touto metodou vždy začíná primárně nácvikem „malé nohy“, tj. korekcí 

podélné a příčné klenby nohy, a to nejprve v sedu, poté i ve stoji. Teprve potom může 

být přistoupeno ke korekci výše položených segmentů (Pavlů, 2002; Kolář et al., 2009). 
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4.2.2 Pomůcky 

Metoda senzomotorické stimulace využívá při terapii balančních pomůcek, jako např.: 

 Podložky 

 Trampolínky 

 Velké míče 

 Kulové úseče 

 Válcové úseče 

 Balanční sandály 

(Pavlů, 2002) 

 

Volba konkrétní pomůcky je rozhodující pro finální náročnost cviku. 

V okamžiku zvládnutí samotného cviku na vybrané pomůcce lze pacientovi terapii dále 

zvýšit obtížnost jeho provádění postrky, zařazením další odlišné činnosti,  

která zaměstná pacientovu pozornost, nazdvednutím jedné dolní končetiny či pokynem 

k podřepnutí (Pavlů, 2002; Kolář et al., 2009). 

4.2.3 Indikace 

 Nestabilita hlezna či kolene, popř. dalších částí pohybového aparátu 

 Hypermobilita pohybového aparátu 

 Poúrazové poruchy pohybového aparátu 

 Pooperační stavy pohybového aparátu 

 Vadné držení těla 

 Chronické vertebrogenní obtíže 

 Potřeba funkční stabilizace páteře 

 Idiopatická skolióza – méně závažné formy 

 Svalové dysbalance 

 Poruchy vestibulárního systému 

 Poruchy mozečkové 

 Poruchy hlubokého čití 

 Poruchy rovnováhy 

 Prevence pádu 

(Pavlů, 2002; Kolář et al., 2009) 
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4.2.4 Kontraindikace 

 Nespolupracující pacient 

 Totální ztráta povrchového a hlubokého čití 

 Akutní bolestivé stavy 

(Pavlů, 2002)  

 

4.3 PNF – Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

4.3.1 Teoretický úvod 

Metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace, nazývaná také metoda 

Knott-Voss, byla založena na přelomu 40. a 50. let 20. století v USA Dr. Kabatem  

a dále rozvíjena fyzioterapeutkami Knottovou a Vossovou (Pavlů, 2002;  

Kolář et al., 2009). 

Zpočátku byla rozvíjena a užívána u pacientů s roztroušenou sklerózou  

a paraplegií, následně byla rozšířena i na ortopedické a neonatologické poruchy  

(Pavlů, 2002). 

PNF je metodou založenou na neurofyziologickém podkladu, konkrétně  

o ovlivňování motorických neuronů předních míšních rohů aferentními impulzy 

z proprioceptorů umístěných v kloubech, svalech a šlachách. Jednou z výchozích teorií 

PNF je přesvědčení, že v centrálním nervovém systému dochází k plánování pohybu 

jako celku, nikoli k plánování aktivity každého jednoho svalu, který je do pohybu 

zapojen (Pavlů, 2002; Holubářová, Pavlů, 2007; Kolář et al., 2009). 

V rámci terapie metodou PNF lze cvičit pasivně, s dopomocí i aktivně. 

Prováděné pohyby jsou včleněny do přesně určených pohybových vzorců, které vždy 

spojují pohyby ve všech rovinách, tedy flexi nebo extenzi s abdukcí nebo addukcí  

a zevní nebo vnitřní rotací, prováděné současně v několika kloubech. Výsledkem jsou 

pohybové vzorce prováděné v diagonálách s rotací. Každý z těchto vzorců pak ještě 

umožňuje flekční a extenční variantu provedení (Pavlů, 2002; Holubářová, Pavlů, 2007; 

Kolář et al., 2009). 

Metoda využívá i postupy vycházející z ontogenetické vývojové řady  

(Pavlů, 2002; Kolář et al., 2009). 
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V průběhu terapie vede terapeut pacienta manuálně. Takové vedení umožňuje 

upřesnění správného provedení pohybu, stejně jako jeho facilitaci (Pavlů, 2002; 

Holubářová, Pavlů, 2007; Kolář et al., 2009). 

Výhodou této metody je její terapeutické využití prakticky pro kteroukoli část 

pohybového aparátu, stejně jako pro nácvik komplexnějších pohybů, např. nácvik chůze 

(Pavlů, 2002). 

 

Facilitačními postupy používanými v PNF jsou: 

 Svalové protažení 

 Trakce či komprese pro stimulaci propriocepce z kloubů 

 Kladení mechanického odporu 

 Manuální kontakt 

 Senzorická stimulace prostřednictvím zraku či sluchu, tj. vydávání povelů 

(Pavlů, 2002; Holubářová, Pavlů, 2007; Kolář et al., 2009) 
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4.3.2 Indikace 

 Poruchy kožního čití 

 Poruchy propriocepce 

 Parézy periferních nervů 

 Traumatické i degenerativní poruchy CNS 

 Ataxie 

 Stavy po traumatech pohybového aparátu 

 Stavy po amputacích 

 Degenerativní onemocnění periferních kloubů i páteře 

 Pooperační stavy pohybového aparátu 

 Kloubní kontraktury 

 Kloubní nestabilita 

 Snížení rozsahu pohybu v kloubech 

 Atrofie svalů 

 Svalové dysbalance 

 Svalový hypertonus 

 Problém se zahájením pohybu 

 Znovunaučení či naučení pohybu 

(Pavlů, 2002; Kolář et al., 2009) 

4.3.3 Kontraindikace 

 Zhoubná nádorová onemocnění s metastázami 

 Vážná oběhová onemocnění 

 Horečnaté stavy 

 Onemocnění srdce 

 Působení odporu distálně od místa fraktury 

(Pavlů, 2002; Kolář et al., 2009) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je deskripce vybraných parametrů posturální stability 

skupiny dětské populace a zjištění efektu cvičení s prvky senzomotorické stimulace dle 

Jandy a Vávrové a cvičení na míčích na posturální stabilitu dětí školního věku. 

 

6 Úkoly práce 

 Rešerše odborné literatury, zabývající se daným tématem, a její následné 

zpracování do teoretické části práce 

 Výběr vhodných probandů 

o Vybrat věkové rozmezí dětí k realizaci studie vzhledem k předpokladu 

ustálené úrovně posturální stability 

o Určit nežádoucí faktory vzhledem k posturální stabilitě dětí a vyloučit 

děti, které vykazují přítomnost jednoho či více těchto faktorů 

 Výběr testovacího postupu pro určení úrovně posturální stability 

 Výběr testovaných parametrů posturální stability 

 Výběr testů k měření úrovně posturální stability 

 Výběr intervenčního postupu a předběžné sestavení cvičebního plánu 

 Provedení měření, realizace intervence, získání dat pro zpracování výsledků 

studie do praktické části práce 

 Zpracování výsledků studie a jejich interpretace 
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7 Hypotézy 

 HYPOTÉZA 1: 

Ve skupině dětí ve věku 10-11 let jsou identifikovatelné statisticky významné 

rozdíly vybraných parametrů posturální stability vzhledem k věku dětí. 

 HYPOTÉZA 2: 

Ve skupině dětí ve věku 10-11 let jsou u vybraných parametrů posturální 

stability statisticky významné intersexuální rozdíly.  

 HYPOTÉZA 3: 

U skupiny dětí ve věku 11 let lze pomocí intervence v délce 5 týdnů 

identifikovat statisticky významné zlepšení vybraných parametrů posturální 

stability. 

8 Metodika práce 

Jedná se deskriptivní studii popisující posturální stabilitu u dětí ve věku  

10 a 11 let s jednou experimentální částí intervenčního charakteru.   

Záměr diplomové práce byl schválen etickou komisí FTVS UK pod jednacím 

číslem 0180/2014. 

8.1 Popis sledovaného souboru 

Do výzkumu bylo zařazeno 84 zdravých dětí ve věku 10-11 let, tj. žáků základní 

školy (n=84; průměrná výška=148,2 ± 5,67 cm; průměrná tělesná  

hmotnost=37,4 ± 4,29 kg, průměrný věk=10,96 ± 0,69 let). Tyto děti byly rozděleny  

do 4 skupin o 21 členech, dle věku a pohlaví. Skupiny byly tedy následující: dívky 10 let, 

dívky 11 let, chlapci 10 let, chlapci 11 let. 

K realizaci výzkumu byly použity pouze údaje dětí, které neprovozují žádný 

sport na vrcholové úrovni, nejsou obézní, nevykazují výraznou zrakovou  

či jinou smyslovou vadu, nebyla u nich diagnostikována hypermobilita, ani porucha 

učení či hyperaktivita, tj. nebyly u nich nalezeny faktory negativně či jinak ovlivňující 

posturální stabilitu. 



42 

 

Z této skupiny probandů bylo následně vybráno 15 dětí ve věku 11 let  

pro intervenční studii. Věková skupina jedenácti let byla zvolena pro předpokládanou 

vyšší úroveň posturální stability.  

Během intervence byly 3 děti z experimentu vyloučeny. Dvě pro příliš vysoké 

absence v průběhu intervence a jedno pro absenci v době kontrolního měření,  

proto je finální zhodnocení intervence provedeno u skupiny 12 dětí (n=12; průměrná 

výška=151,7 ± 4,61 cm; průměrná tělesná hmotnost=39,71 ± 2,99 kg; průměrný 

věk=11,43 ± 0,29 let) 

 

8.1.1 Antropometrické údaje 

 
Výška (cm) Hmotnost (kg) 

Průměr 143,92 34,34 

Směrodatná odchylka 4,90 4,07 

Varianční rozpětí 14,40 11,40 

Tabulka 1: Antropometrické údaje: Chlapci, 10 let 

 

 
Výška (cm) Hmotnost (kg) 

Průměr 146,66 35,84 

Směrodatná odchylka 5,00 4,06 

Varianční rozpětí 15,10 12,50 

Tabulka 2: Antropometrické údaje: Dívky, 10 let 

 

 
Výška (cm) Hmotnost (kg) 

Průměr 150,50 39,22 

Směrodatná odchylka 4,68 2,80 

Varianční rozpětí 12,20 7,90 

Tabulka 3: Antropometrické údaje: Chlapci, 11 let 

 

 
Výška (cm) Hmotnost (kg) 

Průměr 151,66 40,20 

Směrodatná odchylka 4,46 3,11 

Varianční rozpětí 12,10 8,60 

Tabulka 4: Antropometrické údaje: Dívky, 11 let 
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8.2 Použité metody  

K měření posturální stability dětí byla použita stabilometrická plošina FootScan 

(RS Scan International, Belgie).  

K realizaci výzkumného šetření byly využity prostory základní školy. Vstupní 

měření bylo uskutečněno za účasti všech 84 probandů ve dvou dnech ve stejném 

prostoru. Již předem byly vyřazeny děti obézní, s diagnózou ADHD či hypermobility  

a děti s diagnostikovanými poruchami zraku, sluchu a rovnováhy.  

Každý účastník výzkumu byl podroben měření předem zvolených parametrů. 

Byly vybrány stoje Romberg II. (stoj spojný, otevřené oči), Romberg III. (stoj spojný, 

zavřené oči), stoj na pravé dolní končetině a stoj na levé dolní končetině.  

Každé vyšetření trvalo 30s. Tyto testované polohy patří do standardní baterie testů 

k měření parametrů posturální stability, které používá Laboratoř sportovní motoriky 

FTVS.  

Pro intervenční část výzkumu byla předem vybrána skupina jedenáctiletých  

z důvodu předpokládané vyšší úrovně posturální stability. Z ní bylo vybráno 15 dětí. 

Následně došlo v průběhu intervence k vyloučení 3 dětí z testované skupiny.  

Dvě pro příliš vysoké absence v průběhu experimentu (tři a více hodin), jedno  

pro nepřítomnost při kontrolním měření. Konečný počet dětí účastnících se experimentu 

byl tedy 12. Plán jednotlivých cvičebních jednotek experimentu je uveden níže 

v kapitole 8.6 Průběh intervence. 

Rehabilitační cvičení byla uzpůsobena věku dětí. Cvičení k ovlivnění posturální 

stability v hodinách tělesné výchovy byla prováděna po dobu 15-20 minut, děti byly 

motivovány hrou nebo soutěží. 

K provádění prvků senzomotorické stimulace a cvičení na míčích byly použity 

běžně dostupné pomůcky, jako žíněnky, karimatky, trampolínky, balanční ježci, 

balanční podložky, velké míče, BOSU a švihadla. 

Závěrečné měření po provedení intervence proběhlo opět na přístroji FootScan 

v prostoru školy, ve stejné místnosti jako měření vstupní, opět v dopoledních hodinách. 

Byly opět testovány stoj spojný s otevřenýma očima, stoj spojný se zavřenýma očima, 

stoj na pravé a následně na levé dolní končetině.  
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Z vstupního a (v případě intervenční skupiny) výstupního měření byly  

pro všechny 4 typy stoje získány hodnoty parametrů delta x (absolutní hodnota 

výchylky COP v latero-laterálním směru), delta y (absolutní hodnota výchylky COP 

v předozadním směru), celková dráha TTW, poměr x (poměr vychylování  

v latero-laterálním směru) a poměr y (poměr vychylování v předozadním směru).  

Tyto údaje byly následně pro usnadnění jejich vzájemného porovnání a následného 

vyhodnocení přeneseny do programu MS Excel.    

Pro každou skupinu (dívky 10 let, dívky 11 let, chlapci 10 let, chlapci 11 let)  

byl spočítán průměr, směrodatná odchylka a varianční rozpětí. Tyto údaje jednotlivých 

skupin pak byly srovnány dle věku či pohlaví v případě první (deskriptivní) části.  

Následně byly výsledky statisticky zpracovány pomocí softwaru SPSS IBM®  

verze 20.0. 

Z výsledků srovnání naměřených hodnot jednotlivých skupin, ať již dělených  

dle věku či pohlaví, byly jednoznačně určeny výsledky ověřující platnost  

hypotézy 1. a hypotézy 2. Platnost hypotézy 3. pak byla prokazována srovnáním 

naměřených vstupních a výstupních hodnot v tabulkách v kapitole 9.3 Možnosti 

ovlivnění posturální stability probandů pomocí cvičení. 

 

8.3 Tlaková deska FootScan 

Tlaková deska Footscan je je vyráběna v několika kvalitativních i velikostních 

variantách. Desky se dále odlišují také možností volby jednoho z pěti typů softwaru 

určeného ke konkrétním účelům, jako jsou analýza chůze či stoje. Tyto softwary se liší 

také podle cíle využití, tj. např. pro laboratorní využití byl vyvinut jiný software  

než pro využití klinické (footscan®usa, 2013, Preditest, 2011). 

Délku měření určuje sám uživatel podle svých preferencí a potřeb měření 

v rozmezí od 2s do 1000s (pozn. testy prováděné v této studii trvaly vždy 30s).  

Lze nastavit i časový odstup mezi prvním kontaktem probanda s tlakovou deskou  

a začátkem záznamu dat (footscan®usa, 2013). 

Footscan nabízí velmi dobrou možnost rychlého a přesného zaznamenání  

dat o tlaku (N/cm
2
) a času v průběhu testování. Na základě těchto údajů získává 

informace o statické i dynamické stabilitě a vypočítá COP probanda a časové  

i prostorové parametry (footscan®usa, 2013, Preditest, 2011). 
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Jak uvádí Preditest v kapitole Měření rovnováhy 

 „Analyzované parametry jsou: 

o Číselné vyhodnocení 

o Rychlost 

o Posun těžiště v ose X 

o Posun těžiště v ose Y 

o Grafický rozdíl mezi pravou a levou nohou 

o Výpočet ((L-R) / sum) x 100 

o Míra kývání“  (Preditest, 2011) 
4
 

 

 „Softwarové zobrazení po ukončení měření:  

o posun těžiště během celkové doby měření 

o záznam dynamického tlaku pod chodidly během celkové doby měření 

o celková dráha, minimum, maximum a rozdíl dráhy v osách x, y“ 

(Preditest, 2011)
5
 

 

Umožňuje náhled a kvantifikaci reálného rozložení tlaku v opěrné ploše, 

výrobcem je rovněž doporučována pro měření stability, rozložení hmotnosti a posun 

těžiště při sportovních činnostech, jako např. při golfových či tenisových úderech, 

střelbě či lukostřelbě. Měření lze provádět v obuvi i na boso. Deska je schopna 

automaticky detekovat pravou a levou nohu  (footscan®usa, 2013, Preditest, 2011). 

Výsledky jednotlivých měření jsou ukládány. To umožňuje následné srovnávání 

výsledků z různých měření pro lepší informaci o vývoji parametrů v čase. Pro lepší 

využití deska umožňuje export dat do běžně užívaných počítačových programů,  

např. do Microsoft Excel (footscan®usa, 2013, Preditest, 2011). 

Tlaková deska užitá pro účely této práce je v rozměru 0,5m x 0,5m, obsahuje 

4096 senzorů a je schopná snímat zatížení s frekvencí až 500Hz s citlivostí 0,11 N/cm
2
. 

                                                 
4
 http://www.preditest.cz/?i=264/mereni-rovnovahy 

5
 http://www.preditest.cz/?i=264/mereni-rovnovahy 
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8.4 Měřené parametry 

Delta x 

Absolutní hodnota výchylky COP
6
 v latero-laterálním směru. Je určena jako rozdíl  

mezi hodnotou Minimum x a Maximum x, tj. rozdíl mezi krajními hodnotami výchylek 

v latero-laterálním směru. 

 

Delta y 

Absolutní hodnota výchylky COP v antero-posteriorním směru. Je určena jako rozdíl 

mezi hodnotou Minimum y a Maximum y, tj. rozdíl mezi krajními hodnotami výchylek 

v antero-posteriorním směru. 

 

TTW 

Total traveled way – délka trajektorie opsané COP během testování. 

 

Poměr x 

Četnost vychylování v latero-laterálním směru. Je určena jako podíl hodnot parametrů 

Četnost x+ a Četnost x–, tj. je podílem mezi četností vychylování směrem doprava  

a četností vychylování směrem doleva. Ideální hodnotou je 1,00. Je-li hodnota 

parametru poměr x vyšší než 1,00, vychyluje se proband více doprava. Nabývá-li 

parametr hodnoty nižší než 1,00, dochází k vychylování více doleva. 

 

Poměr y 

Četnost vychylování v antero-posteriorním směru. Je určena jako podíl hodnot 

parametrů Četnost y+ a Četnost y–, tj. je podílem mezi četností vychylování směrem 

anteriorním a četností vychylování směrem posteriorním. Ideální hodnotou je 1,00. Je-li 

hodnota parametru poměr y vyšší než 1,00, vychyluje se proband více dopředu. 

Nabývá-li parametr hodnoty nižší než 1,00, dochází k vychylování více dozadu. 

 

                                                 
6
 Bodové umístění vertikálního reakčního vektoru síly země. Představuje vážený průměr všech tlaků 

v oblasti opěrné plochy, která je v kontaktu s podložkou. Více viz Příloha 6: Pojmy 
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8.5 Sběr dat 

Sběr dat a intervence probíhaly ve školním roce 2013/2014 a 2014/2015 v následující 

podobě: 

 Vypracování teoretické části - literární rešerše 

 Výběr sledovaného souboru 

 Měření, provedení pětitýdenní intervence, závěrečné měření u skupiny  

po intervenci 

 Analýza, zpracování a vyhodnocení výsledků měření 

 

8.6 Průběh intervence 

Trénink stability byl zařazen na závěr hodiny tělesné výchovy vždy na 15-20 minut 

dvakrát týdně po dobu pěti týdnů. Použity byly prvky ze senzomotorické stimulace  

a cvičení na míčích.   

Hodina 1. 

1) Nácvik malé nohy v sedu 

2) Nácvik malé nohy v sedu při tlaku na koleno shora 

3) Nácvik malé nohy ve stoji  

4) Stoj na karimatce na obou nohách, stoj mírně rozkročný 

5) Korigovaný sed na míči 

 

Dětem byl zadán domácí úkol - nácvik malé nohy. 

 

Hodina 2. 

1) Opakování a korekce malé nohy v sedu a v sedu při tlaku na koleno shora 

2) Nácvik malé nohy ve stoji 

3) Stoj mírně rozkročný na karimatce 

4) Stoj mírně rozkročný na balančních podložkách 

5) Korigovaný sed na míči 

6) Sed na míči s upažením-vzpažením-předpažením 
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Hodina 3. 

1) Kontrola a korekce malé nohy ve stoji 

2) Stoj mírně rozkročný na balančních podložkách 

3) Skákání na míči v sedu 

4) Hmitání horními končetinami v sedu na míči – v předpažení, upažení 

5) „chůze po laně“ – po švihadle položeném na zemi 

 

Hodina 4. 

1) Kontrola a korekce malé nohy ve stoji 

2) Výpon na balančních podložkách 

3) Stoj na jedné noze na balanční podložce 

4) Skákání na míči v sedu 

5) Hmitání horními končetinami v sedu na míči – v předpažení, upažení 

6) „chůze po laně“ – po švihadle položeném na zemi 

 

Hodina 5. 

1) Výpon na balančních podložkách ve stoji mírně rozkročném 

2) Stoj na jedné noze na balanční podložce 

3) Skákání na míči v sedu 

4) Hmitání horními končetinami v sedu na míči – v předpažení, upažení 

5) „chůze po laně“ – po švihadle položeném na zemi 

6) „chodníček“ – chůze po chodníčku z balančních podložek, ježků, lana, BOSU, 

lavičky 

 

Hodina 6. 

1) Stoj mírně rozkročný na balanční podložce – zavřené oči 

2) Výpon na balančních podložkách ve stoji mírně rozkročném 

3) Stoj na jedné noze na balanční podložce 

4) Hmitání horními končetinami v sedu na míči – v předpažení, upažení 

5) „chůze po laně“ – po švihadle položeném na zemi 

7) „chodníček“ – chůze po chodníčku z balančních podložek, ježků, lana, BOSU, 

lavičky 
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Hodina 7. 

1) Stoj spojný na balanční podložce 

2) Výpon na balančních podložkách ve stoji mírně rozkročném 

3) Stoj na jedné noze na balanční podložce – na pár vteřin zavřít oči 

4) Hmitání horními končetinami v sedu na míči – v předpažení, upažení, vzpažení 

5) „chůze po laně“ – po švihadle položeném na zemi 

6) „chodníček“ – rychlá chůze 

 

Hodina 8. 

1) Stoj spojný na balanční podložce – zavřít oči 

2) Výpon na balančních podložkách ve stoji mírně rozkročném – zavřít oči 

3) Stoj na jedné noze na balanční podložce – na pár vteřin zavřít oči 

4) Hmitání horními končetinami v sedu na míči – v předpažení, upažení, vzpažení 

5)  „chodníček“ – běh, děti motivovány soutěží (štafetou) 

 

Hodina 9. 

1) Stoj spojný na balanční podložce – zavřít oči 

2) Výpon na balančních podložkách ve stoji mírně rozkročném – zavřít oči 

3) Stoj na jedné noze na balanční podložce – na pár vteřin zavřít oči 

4) Stoj na trampolínce – spolupráce dvou dětí – jedno dítě stojí ve stoji mírně 

rozkročném, druhé pruží trampolínkou 

5) „chodníček“ – běh, děti motivovány soutěží (štafetou) 

 

Hodina 10. – závěr - soutěže 

1) Stoj spojný na balanční podložce – zavřít oči 

2) Stoj na jedné noze na balanční podložce – na pár vteřin zavřít oči 

3) Soutěž ve stoji na jedné noze 

4) Soutěž – chůze po laně 

5) Soutěž – štafeta - chodníček 
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9 Výsledky 

Kapitola výsledků je rozdělena na tři části odpovídající rozdělení probandů  

do skupin dle předem vybraných vlastností (dle věku a pohlaví, experimentální 

skupina). Její první část popisuje existenci rozdílů v naměřených parametrech vzhledem 

k věku. Druhá část dělí probandy dle pohlaví, pro větší přesnost srovnání  

byli probandi rozděleni i dle věku. Třetí část je věnována intervenci realizované v rámci 

této diplomové práce. 

Experimentu popsaného v této části práce se účastnilo celkem 15 zdravých dětí 

ve věku 11 let, u kterých nebyly nalezeny faktory negativně či jinak ovlivňující 

posturální stabilitu (např. obezita či provozování sportu na vrcholové úrovni). Konečné 

hodnocení je vypracováno z výsledků 12 dětí, které splnily požadavky na účast  

při hodinách i při vstupním a výstupním měření.  

Každá z variant rozdělení probandů je uvedena stručným shrnutím naměřených 

hodnot vybraných parametrů a srovnáním průměru jednotlivých parametrů  

v testovaných variantách stoje v grafické podobě i ve formě tabulky pro snazší 

vyhodnocení rozdílů v daném konkrétním parametru. Následně je každá kapitola 

doplněna o statistické vyhodnocení parametru TTW, který byl vybrán  

jako reprezentativní. 

Kompletní výsledky měření všech hodnocených parametrů v testovaných 

variantách stoje, zpracované formou aritmetického průměru, směrodatné odchylky  

a variančního rozpětí, jsou zaznamenány v přehledných tabulkách v Přílohách 7-22. 
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9.1 Posturální stabilita probandů vzhledem k věku 

Stoj spojný, otevřené oči  

Skupina jedenáctiletých vykazuje ve srovnání s desetiletými nižší průměrné 

hodnoty v měřených parametrech delta x (75,5%), delta y (80,1%) a TTW (62,5%). 

V parametrech poměr x a poměr y jsou obě skupiny srovnatelné.  

Skupina jedenáctiletých však vykazuje ve srovnání se skupinou desetiletých 

větší varianční rozpětí souboru ve všech měřených hodnotách, s výjimkou parametru 

delta x.  

Směrodatná odchylka potvrzuje tento trend větší variability souboru 

jedenáctiletých dětí pouze v parametrech poměr x a poměr y. 

 

Stoj spojný, zavřené oči, dle věku 

Skupina jedenáctiletých vykazuje ve srovnání s desetiletými nižší průměrné 

hodnoty parametrů delta x (80,9%) delta y (68,8%) a TTW (64,2%). V parametrech 

poměr x a poměr y jsou obě skupiny srovnatelné, skupina jedenáctiletých nicméně 

vykazuje nepatrně lepší hodnoty než skupina desetiletých.  

V případě stoje spojného se zavřenýma očima vykazuje skupina jedenáctiletých 

menší varianční rozpětí ve srovnání s desetiletými v parametrech delta x, delta y  

a TTW. V parametrech poměr x a poměr y vykazuje menší varianční rozpětí skupina 

dětí desetiletých.  

Směrodatná odchylka potvrzuje tento trend ve všech sledovaných parametrech. 
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Stoj na pravé dolní končetině 

Skupina jedenáctiletých vykazuje ve srovnání s desetiletými nižší průměrné 

hodnoty parametrů delta x (49%), delta y (61,6%) a TTW (53,2%). V parametrech 

poměr x a poměr y jsou obě skupiny srovnatelné.  

Ve stoji na pravé dolní končetině vykazuje skupina jedenáctiletých ve srovnání 

s desetiletými menší varianční rozpětí v parametrech delta x, delta y, TTW. 

V parametru poměr x jsou obě skupiny srovnatelné. Parametr poměr y vykazuje menší 

varianční rozpětí ve skupině dětí desetiletých ve srovnání s jedenáctiletými. 

Směrodatná odchylka potvrzuje tento trend ve všech sledovaných parametrech 

s výjimkou poměru y, kde jsou výsledky srovnatelné. 

 

Stoj na levé dolní končetině 

Skupina jedenáctiletých vykazuje ve srovnání s desetiletými nižší průměrné 

hodnoty parametrů delta x (58,7%), delta y (71,2%) a TTW (69%). V parametrech 

poměr x a poměr y jsou obě skupiny srovnatelné.  

Ve stoji na levé dolní končetině vykazuje skupina jedenáctiletých ve srovnání 

s desetiletými menší varianční rozpětí v parametrech delta x, delta y, TTW a poměr x. 

Parametr poměr y vykazuje menší varianční rozpětí ve skupině dětí desetiletých.  

Směrodatná odchylka potvrzuje tento trend ve všech sledovaných parametrech. 
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Tabulka č. 5 přehledně ukazuje konkrétní průměrné hodnoty parametrů delta x, 

delta y a TTW.
7
 

 

 
Delta x 10 

(mm) 

Delta x 11 

(mm) 

Delta y 10 

(mm) 

Delta y 11 

(mm) 
TTW 10 (mm) 

TTW 11 

(mm) 

SSOO 11,86±5,89 8,96±4,24 13,79±6,47 11,05±5,08 193,29±39,86 120,79±35,91 

SSZO 16,99±9,43 13,75±5,43 20,42±10,69 14,04±5,77 286,99±104,96 184,33±57,08 

FLP 58,65±77,26 28,72±23,46 70,21±58,76 43,26±33,79 1387,93±1324,17 738,35±452,20 

FLL 45,12±58,28 26,47±19,74 54,42±45,75 38,72±26,37 1080,05±706,16 745,77±504,58 

Tabulka 5: Průměrné hodnoty vybraných parametrů, rozdělení podle věku
89

 

 

 

Rozdílné výše naměřených hodnot jsou pro lepší přehlednost výsledků graficky 

znázorněny v následujících grafech 1-3. 

 

 

Graf 1: Delta x (mm), rozdělení podle věku 

 

                                                 
7
 Pozn.: Hodnoty variančních rozpětí viz Přílohy 7-10 

8
 10 – skupina desetiletých; 11 – skupina jedenáctiletých 

9
 SSOO – stoj spojný, otevřené oči; SSZO – stoj spojný, zavřené oči; FLP – stoj na pravé dolní končetině, 

otevřené oči; FLL – stoj na levé dolní končetině, otevřené oči 
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Graf 2: Delta y (mm), rozdělení podle věku 

 

 

 

Graf 3: TTW (mm), rozdělení podle věku 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

SSOO SSZO FLP FLL

(m
m

) 

Delta y, dle věku 

delta y 10

delta y 11

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

SSOO SSZO FLP FLL

(m
m

) 

TTW, dle věku 

TTW 10

TTW 11



55 

 

9.1.1 Statistické vyhodnocení výsledků 

Některé práce považují parametr TTW za nejlepší ukazatel úrovně posturální 

stability, proto byl pro potřeby této práce pro statistické vyhodnocení vybrán pouze 

parametr TTW jako ukazatel úrovně posturální stability jednotlivých skupin. Statistické 

vyhodnocení výsledků bylo zpracováno s využitím softwaru SPSS IBM® verze 20.0.  

se zaměřením na hladinu závislosti. 

U parametru TTW při rozdělení probandů dle věku do skupiny desetiletých  

a jedenáctiletých nacházíme na hladině významnosti p<0,05 statisticky významné 

(označeno červeně) rozdíly ve prospěch skupiny jedenáctiletých ve všech typech stoje. 

 

Group Statistics 

Vek N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

SSOO 1.00 42 193,29 40,34 6,23 

2.00 42 120,79 36,35 5,61 

SSZO 1.00 42 286,99 106,23 16,39 

2.00 42 184,33 57,78 8,91 

FLP 1.00 42 1387,93 1340,22 206,80 

2.00 42 738,35 457,68 70,62 

FLL 1.00 42 1089,37 713,65 110,12 

2.00 42 767,56 507,68 78,34 

Tabulka 6: Deskriptivní statistika10 

Independent Samples Test 

Tabulka 7: Induktivní statistika
11

 

  

                                                 
10

 KOD 1 = 10 let; KOD 2 = 11 let 
11

 Sig.- signifikance (hladina významnosti), F- analýza rozptylu 

 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig.  

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

SSO
O 

Equal variances assumed 
4,405 ,039 8,652 82 ,000 72,49 8,38 55,83 89,16 

SSZO Equal variances assumed 16,022 ,000 5,502 82 ,000 102,66 18,66 65,54 139,78 

FLP Equal variances assumed 3,731 ,057 2,973 82 ,004 649,57 218,53 214,86 1084,29 

FLL Equal variances assumed ,873 ,353 2,381 82 ,020 321,81 135,14 52,97 590,64 



56 

 

9.2 Posturální stabilita probandů vzhledem k pohlaví 

Stoj spojný, otevřené oči 

Ve stoji spojném s otevřenýma očima vykazují dívky ve věku deseti let nižší 

průměrné hodnoty parametrů delta x (79,8%), delta y (89,6%) a TTW (85,5%)  

než stejně staří chlapci, zatímco dívky ve věku jedenácti let vykazují nižší průměrné 

hodnoty pouze u parametrů delta x (95,8%) a TTW (90,7%). Parametr delta y nabývá 

u dívek v této skupině vyšších (110,1%) hodnot než u chlapců stejného věku. 

V parametrech poměr x a poměr y jsou skupiny dívek a chlapců srovnatelné v obou 

věkových skupinách 

Varianční rozpětí je shodně menší u dívek ve srovnání s chlapci pouze 

v parametu delta x. U desetiletých pak navíc v parametru poměr x. U jedenáctiletých  

je menší varianční rozpětí u dívek ještě v parametrech delta y a TTW. 

Shodně větší varianční rozpětí u dívek lze pak sledovat v obou věkových 

skupinách u parametru poměr y. Ve věkové skupině 10 let pak navíc i u parametru 

delta y, ve skupině jedenáctiletých u parametru poměr x. 

Varianční rozpětí parametru TTW je u desetiletých téměř srovnatelné u obou 

pohlaví.  

Směrodatná odchylka potvrzuje tento trend ve všech sledovaných parametrech  

u desetiletých, u jedenáctiletých je výjimkou parametr delta y, ve kterém jsou obě 

skupiny srovnatelné. U desetiletých tvoří výjimku parametry poměr x a poměr y,  

ve kterých jsou hodnoty směrodatných odchylek u chlapců i u dívek srovnatelné. 

 

Stoj spojný, zavřené oči 

 Ve stoji spojném se zavřenýma očima vykazují dívky ve věku 10 a 11 let shodně 

nižší průměrné hodnoty parametru TTW (86%, 85,5%), než stejně staří chlapci.  

U desetiletých se pak nižší hodnoty objevují navíc u parametru delta x (65,4%),  

u jedenáctiletých u parametru delta y (81,9%). V parametrech poměr x a poměr y  

jsou hodnoty dětí obou pohlaví v daných věkových skupinách srovnatelné.  

U desetiletých je pak navíc u obou pohlaví srovnatelná parametr delta y,  

u jedenáctiletých je téměř srovnatelný parametr delta x (95,9%). 
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Varianční rozpětí ve stoji spojném se zavřenýma očima je u desetiletých dívek 

menší než u stejně starých chlapců pouze pouze v parametru poměr y. Ve všech 

ostatních parametrech je varianční rozpětí větší ve srovnání s chlapci. Výjimku tvoří 

parametr poměr x, v němž jsou obě skupiny srovnatelné. 

Skupina jedenáctiletých dívek pak vykazuje menší varianční rozpětí v parametru 

delta y, TTW a poměr x. Parametr delta x a poměr y vykazuje menší varianční rozpětí 

u chlapců ve srovnání s dívkami.  

Směrodatná odchylka je u desetiletých chlapců ve srovnání s dívkami nižší  

u parametrů delta y a TTW, u parametru delta x, jsou tyto parametry srovnatelné. 

 U jedenáctiletých dívek je směrodatná odchylka ve srovnání s chlapci menší 

v parametru delta y a TTW. Parametr delta x vykazuje menší směrodatnou odchylku  

u chlapců ve srovnání s dívkami.  

 Směrodatná odchylka u parametrů poměr x a poměr y je u obou pohlaví v obou 

věkových skupinách srovnatelná. 

 

Stoj na pravé dolní končetině 

Ve stoji na pravé dolní končetině s otevřenýma očima vykazují v průměru dívky 

ve věku deseti let ve srovnání s chlapci stejného věku nižší průměrné hodnoty 

parametrů delta x (45%), delta y (61,6%) a TTW (50,9%). V parametrech poměr x  

a poměr y jsou obě skupiny srovnatelné.  

Ve stoji na pravé dolní končetině s otevřenýma očima vykazují dívky ve věku 

jedenácti let ve srovnání se stejně starými chlapci nižší průměrné hodnoty parametrů 

delta x (71,9%), delta y (70,9%) a TTW (62,5%). V parametru poměr y jsou obě 

skupiny srovnatelné. V parametru poměr x lze pozorovat horší výsledek u dívek  

ve srovnání s chlapci. 

Obě skupiny dívek vykazují menší varianční rozpětí ve všech sledovaných 

parametrech ve srovnání s chlapci daného věku.  

Směrodatná odchylka potvrzuje tento trend ve všech sledovaných parametrech 

s výjimkou parametrů poměr x a poměr y, které jsou u obou pohlaví v obou věkových 

skupinách srovnatelné. 
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Stoj na levé dolní končetině 

Ve stoji na levé dolní končetině s otevřenýma očima vykazují dívky ve věku 

deseti let ve srovnání s chlapci výrazně nižší průměrné hodnoty parametrů delta x 

(47,4%), delta y (65,7%) a TTW (65,8%).  

Ve stoji na levé dolní končetině s otevřenýma očima vykazují dívky ve věku 

jedenácti let výrazně nižší průměrné hodnoty parametrů delta x (61,3%), delta y 

(67,6%) a TTW (63,6%).  

V parametrech poměr x a poměr y jsou hodnoty u obou pohlaví v daných 

věkových skupinách srovnatelné.  

Menší varianční rozpětí u dívek ve srovnání s chlapci vykazují obě věkové 

skupiny shodně u parametrů delta x, delta y a TTW. U desetiletých vykazuje skupina 

dívek menší varianční rozpětí ve srovnání s chlapci téhož věku i v parametru poměr y. 

Parametr poměr x vykazuje u desetiletých menší varianční rozpětí u chlapců  

ve srovnání s dívkami. Ve skupině jedenáctiletých jsou pak parametry poměr x  

a poměr y srovnatelné u obou pohlaví.  

Směrodatná odchylka potvrzuje tento trend u obou věkových skupin ve všech 

sledovaných parametrech s výjimkou poměru x a poměru y u desetiletých, kde jsou 

hodnoty srovnatelné. 
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Tabulky č. 8 a 9  přehledně ukazují konkrétní průměrné  hodnoty parametrů 

delta x, delta y a TTW.
12

 

 

 

Delta x Ch 

10 

(mm) 

Delta x D 

10 

(mm) 

Delta y Ch 

10 

(mm) 

Delta y D 

10 

(mm) 

TTW Ch 10 

(mm) 

TTW D 10 

(mm) 

SSOO 13,19±6,69 10,53±4,59 14,55±5,26 13,03±7,41 208,40±36,99 178,17±36,79 

SSZO 20,55±8,95 13,44±8,50 20,58±7,34 20,25±13,21 308,52±90,62 265,47±113,55 

FLP 80,90±99,60 36,41±32,07 86,88±77,49 53,54±18,54 1839,68±1748,89 936,17±200,13 

FLL 61,22±77,89 29,03±14,40 65,67±56,38 43,16±27,44 1303,22±914,17 856,88±249,04 

Tabulka 8: Průměrné hodnoty vybraných parametrů, 10 let, rozdělení podle pohlaví
13

 

 

 

 

 

Delta x Ch 

11 

(mm) 

Delta x D 

11 

(mm) 

Delta y Ch 

11 

(mm) 

Delta y 

 D 11 

(mm) 

TTW Ch 11 

(mm) 

TTW D 11 

(mm) 

SSOO 9,15±4,61 8,77±3,82 10,52±4,89 11,58±5,21 126,65±42,14 114,93±27,11 

SSZO 14,04±4,69 13,46±6,07 15,44±6,69 12,65±4,23 198,77±60,89 169,9 ±48,91 

FLP 33,42±30,84 24,03±10,28 50,64±39,95 35,89±24,06 908,72±560,78 567,98±190,88 

FLL 32,82±26,01 20,12±4,72 46,2±33,99 31,24±11,11 911,87±645,19 579,67±194,32 

Tabulka 9: Průměrné hodnoty vybraných parametrů, 11 let, rozdělení podle pohlaví
14

 

 

 

 

                                                 
12

 Pozn.: Hodnoty variančních rozpětí viz Přílohy 11-17 
13

 Ch – chlapci; D – divky 
14

 Pozn.: Hodnoty variančních rozpětí viz Přílohy 12-18 
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Rozdílné výše naměřených hodnot jsou pro lepší přehlednost výsledků graficky 

znázorněny v následujících grafech 4-9. 

 

 

Graf 4: Delta x (mm), rozdělení podle pohlaví, skupina 10 let 

 

 

 

Graf 5: Delta x (mm), rozdělení podle pohlaví, skupina 11 let 
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Graf 6: Delta y (mm), rozdělení podle pohlaví, skupina 10 let 

 

 

 

Graf 7: Delta y (mm), rozdělení podle pohlaví, skupina 11 let 
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Graf 8: TTW (mm), rozdělení podle pohlaví, skupina 10 let 

 

 

 

Graf 9: TTW (mm), rozdělení podle pohlaví, skupina 11 let 
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9.2.1 Statistické vyhodnocení výsledků 

U parametru TTW při rozdělení probandů dle věku a pohlaví nacházíme  

ve skupině desetiletých na hladině významnosti p<0,05 statisticky významné rozdíly 

(označeno červeně) mezi dívkami a chlapci ve prospěch dívek ve stoji spojném 

s otevřenýma očima, ve stoji na pravé dolní končetině a ve stoji na levé dolní končetině. 

Ve stoji spojném s otevřenýma očima nevykazuje parametr TTW statisticky významný 

rozdíl mezi dívkami a chlapci. 

 

Group Statistics 

Pohlavi10 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

SSOO10 1.00 21 208,40 37,90 8,27 

2.00 21 178,17 37,69 8,23 

SSZO10 1.00 21 308,52 92,85 20,26 

2.00 21 265,47 116,36 25,39 

FLP10 1.00 21 1839,68 1792,08 391,06 

2.00 21 936,17 205,08 44,75 

FLL10 1.00 21 1303,22 936,75 204,41 

2.00 21 856,88 255,19 55,69 

Tabulka 10: Deskriptivní statistika, 10 let15 

 

   

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig.  

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

SSOO10 Equal variances assumed ,036 ,850 2,591 40 ,013 30,22 11,66 6,65 53,80 

SSZO10 Equal variances assumed ,117 ,734 1,325 40 ,193 43,05 32,49 -22,60 108,71 

FLP10 Equal variances assumed 7,339 ,010 2,295 40 ,027 903,51 393,62 107,98 1699,03 

FLL10 Equal variances assumed 5,936 ,019 2,107 40 ,041 446,34 211,86 18,14 874,53 

Tabulka 11: Induktivní statistika, 10 let 

 

  

                                                 
15

 KOD 1 = chlapci; KOD 2 = dívky 
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U parametru TTW při rozdělení probandů dle věku a pohlaví nacházíme  

ve skupině jedenáctiletých na hladině významnosti p<0,05 statisticky významné rozdíly  

(označeno červeně) mezi dívkami a chlapci ve prospěch dívek ve stoji na pravé dolní 

končetině a ve stoji na levé dolní končetině. Stoj spojný se zavřenýma očima a stoj 

spojný s otevřenýma očima nevykazují statisticky významné rozdíly v parametru TTW 

mezi skupinou dívek a chlapců. 

 

Group Statistics 

Pohlavi11 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

SSOO11 1.00 21 126,65 43,18 9,42 

2.00 21 114,93 27,78 6,06 

SSZO11 1.00 21 198,77 62,39 13,62 

2.00 21 169,90 50,12 10,94 

FLP11 1.00 21 908,72 574,63 125,39 

2.00 21 567,98 195,59 42,68 

FLL11 1.00 21 911,87 661,12 144,27 

2.00 21 579,67 199,12 43,45 

Tabulka 12: Deskriptivní statistika, 11 let16 

 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig.  

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

SSOO11 Equal variances assumed 1,436 ,238 1,046 40 ,302 11,72 11,20 -10,93 34,36 

SSZO11 Equal variances assumed ,658 ,422 1,653 40 ,106 28,87 17,46 -6,43 64,17 

FLP11 Equal variances assumed 6,754 ,013 2,572 40 ,014 340,75 132,46 73,03 608,46 

FLL11 Equal variances assumed 9,188 ,004 2,205 40 ,033 332,20 150,67 27,69 636,72 

Tabulka 13: Induktivní statistika, 11 let 

  

                                                 
16

 KOD 1 = chlapci; KOD 2 = dívky 
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9.3 Možnosti ovlivnění posturální stability probandů 

pomocí cvičení 

Stoj spojný, otevřené oči 

Ve stoji spojném s otevřenýma očima vykazuje zkoumaný soubor probandů 

průměrné zlepšení v parametrech delta x (16,5%), delta y (13,8%) a TTW (9,2%). 

Parametry poměr x a poměr y jsou u počátečních a koncových měření srovnatelné.  

Směrodatná odchylka klesla u všech sledovaných parametrů, stejně jako 

varianční rozpětí. 

 

Stoj spojný, zavřené oči 

Ve stoji spojném se zavřenýma očima vykazuje zkoumaný soubor probandů 

signifikantní zlepšení v parametrech delta x (15,7%), delta y (11%) a TTW (10,5%). 

Parametry poměr x a poměr y jsou u počátečních a koncových měření srovnatelné.  

Směrodatná odchylka klesla u všech sledovaných parametrů, stejně jako 

varianční rozpětí. 

 

Stoj na pravé dolní končetině, otevřené oči 

Ve stoji na pravé dolní končetině s otevřenýma očima vykazuje zkoumaný 

soubor probandů signifikantní zlepšení v parametrech delta x (10,7%), delta y (9,3%)  

a TTW (6,4%). Parametry poměr x a poměr y jsou u počátečních a koncových měření 

srovnatelné.  

Směrodatná odchylka klesla u všech sledovaných parametrů, stejně jako 

varianční rozpětí. 

 

Stoj na levé dolní končetině, otevřené oči 

Ve stoji na levé dolní končetině vykazuje zkoumaný soubor probandů 

signifikantní zlepšení v parametrech delta x (13,4%), delta y (10,3%) a TTW (8,1%). 

Parametry poměr x a poměr y jsou u počátečních a koncových měření srovnatelné.  

Směrodatná odchylka klesla u všech sledovaných parametrů, stejně jako 

varianční rozpětí. 
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Tabulka č. 14 přehledně ukazuje konkrétní průměrné hodnoty parametrů  

delta x, delta y a TTW.
17

 

 

 
Delta x Z 

(mm) 

Delta x K 

(mm) 

Delta y Z 

(mm) 

Delta y K 

(mm) 

TTW Z 

(mm) 

TTW K 

(mm) 

SSOO 8,78±3,35 7,33±1,97 9,76±3,67 8,41±2,91 111,71±17,48 101,43±15,60 

SSZO 15,39±6,29 12,97±4,60 13,94±5,17 12,41±4,36 188,21±59,05 168,47±52,09 

FLP 28,43±12,63 25,38±12,77 51,50±40,21 46,69±41,93 796,27±631,38 745,56±634,47 

FLL 29,3±20,14 25,37±19,74 44,62±35,02 40,02±35,60 836,4±667,47 768,38±653,51 

Tabulka 14: Průměrné hodnoty vybraných parametrů, intervenční skupina
18

 

 

 

Rozdílné výše naměřených hodnot jsou pro lepší přehlednost výsledků graficky 

znázorněny v následujících grafech 10-12. 

 

 

Graf 10: Delta x (mm), intervenční skupina 

 

                                                 
17

 Pozn.: Hodnoty variančních rozpětí viz Přílohy 19-22 
18

 Z – začátek – počáteční měření; K – konec – závěrečné měření 
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Graf 11: Delta y (mm), intervenční skupina 

 

 

 

Graf 12: TTW (mm), intervenční skupina 
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9.3.1 Statistické vyhodnocení výsledků 

U parametru TTW v intervenční skupině nacházíme na hladině významnosti 

p<0,05 statisticky významné rozdíly (označeno červeně) mezi hodnotami zjištěnými  

při vstupním měření a při výstupním měření ve všech typech stoje. 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 SSOO_1 111,7075 12 18,25746 5,27047 

SSOO_2 101,4283 12 16,29617 4,70430 

Pair 2 SSZO_1 188,2083 12 61,67726 17,80469 

SSZO_2 168,4700 12 54,40825 15,70631 

Pair 3 FLP_1 796,2708 12 659,45665 190,36874 

FLP_2 745,5550 12 662,68322 191,30017 

Pair 4 FLL_1 836,4008 12 697,15368 201,25093 

FLL_2 768,3842 12 682,56439 197,03937 

Tabulka 15: Deskriptivní statistika19 

 

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 SSOO_1 
- 
SSOO_2 

10,28 12,82 3,70 2,14 18,42 2,778 11 ,018 

Pair 2 SSZO_1 - 
SSZO_2 19,74 11,67 3,37 12,32 27,15 5,858 11 ,000 

Pair 3 FLP_1 - 
FLP_2 50,72 31,39 9,06 30,77 70,66 5,597 11 ,000 

Pair 4 FLL_1 - 
FLL_2 68,02 60,49 17,46 29,58 106,45 3,895 11 ,002 

Tabulka 16: Induktivní statistika 

                                                 
19

 KOD 1 = vstupní měření; KOD 2 = výstupní měření 
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10 Diskuse 

Tato kapitola se bude zabývat zejména výsledky této práce a jejich srovnáním 

s výsledky prací jiných autorů a komparací výsledků s tvrzeními hypotéz stanovených 

touto prací. 

 

Otázka existence či neexistence identifikovatelných rozdílů mezi posturální 

stabilitou desetiletých a jedenáctiletých dětí byla v této práci zpracována s ohledem  

na rozdílné názory různých autorů na danou problematiku. Většina autorů se ve svých 

pracích zabývala otázkou dosažení dospělé úrovně stability. V této práci nešlo  

o srovnání úrovně posturální stability dětí s dospělými, ale o srovnání dětí z diskutované 

skupiny, tj. dětí desetiletých a jedenáctiletých. 

Studie De Araújové et al. z roku 2014 tvrdí, že mezi desátým a jedenáctým 

rokem života dosahuje posturální stabilita dítěte úrovně podobné dospělým. Dle tohoto 

tvrzení by se dalo očekávat, že rozdíly v posturální stabilitě se budou v tomto věku  

již zmenšovat až zcela mizet.  

Ve skupině dětí účastnících se tohoto výzkumného šetření vykazovaly 

jedenáctileté děti ve srovnání s desetiletými nižší průměrné hodnoty v měřených 

parametrech delta x, delta y, TTW ve všech užitých variantách stoje. V parametrech 

poměr x a poměr y byly obě skupiny srovnatelné. U parametru TTW byly nalezeny  

na hladině významnosti p<0,05 statisticky významné rozdíly ve prospěch skupiny 

jedenáctiletých ve všech typech stoje. Z toho vyplývá, že rozdíly mezi úrovní posturální 

stability mezi skupinou desetiletých a jedenáctiletých jsou stále patrné.  

Legrand et al. v roce 2012 a Lions et al. v roce 2013 tvrdili, že úrovni dospělého 

se děti blíží až ve věku jedenácti let. Toto tvrzení dávalo možnost předpokládat stále 

existující rozdíly v úrovni posturální stability dětí ve věku 10 a 11 let, které byly touto 

studií potvrzeny. 

Vzhledem k těmto tvrzením prezentujícím ne zcela totožné názory proběhlo 

měření předem daných parametrů posturální stability i v rámci této práce. Jak je patrné 

z výše uvedeného, výsledky této práce více odpovídají tvrzením uvedeným ve studii 

Legranda et al. z roku 2012 a Lionse et al. z roku 2013  než tvrzením studie  

De Araújové et al z roku 2014.  
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Hypotézu č. 1 (Ve skupině dětí ve věku 10-11 let jsou identifikovatelné 

statisticky významné rozdíly vybraných parametrů posturální stability vzhledem k věku 

dětí) lze tedy považovat za potvrzenou. 

 

Otázka intersexuálních rozdílů úrovně posturální stability mezi skupinou dívek  

a chlapců byla v této práci zpracována na základě mnoha prací, které se tématem 

zabývaly a existenci či neexistenci rozdílů prezentovaly.  

Smith et al. v roce 2012, Stambolieva et al. v roce 2012 i Lee a Lin v roce 2007 

shodně tvrdili, že v dětském věku je posturální stabilita dívek ve srovnání se stejně 

starými chlapci lepší. Její vyšší úroveň je pak nezávislá na existenci antropometrických 

rozdílů mezi chlapci a dívkami.  

Ve skupině dětí, účastnících se tohoto výzkumného šetření, vykazovaly dívky 

shodně ve všech variantách stoje nižší hodnoty parametru TTW než stejně staří chlapci. 

U většiny testovaných skupin ve většině testovaných variant stoje byly nižší i parametry 

delta x a delta y. Výsledky této studie tedy tvrzení uvedená v pracích výše zmíněných 

autorů spíše dokládají.  

Mickleová et al. v roce 2011 pak prezentovali myšlenku, že se tak děje z důvodu 

časnějšího dozrávání systémů důležitých pro posturální stabilitu u dívek.  

Stambolieva et al. k tomu v roce 2012 přidali i myšlenku o lepším využívání informací 

z vestibulárního aparátu u dívek oproti chlapcům stejného věku . 

Smith et al. navíc v roce 2012 dodali, že lepší posturální stabilita u dívek  

je i věcí lepšího soustředění a motivace, stejně jako lepšího zpracování senzorických 

informací. Tato tvrzení lze považovat za velmi pravděpodobné vysvětlení lepší 

posturální stability dívek ve srovnání s chlapci stejného věku. Jejich ověření si však tato 

studie za cíl nekladla, i vzhledem k jejich komplikované prokazatelnosti. 

Ať již byly teorie autorů o příčinách tohoto jevu jakékoli, výše zmíněné studie 

včetně této se shodují na tom, že posturální stabilita testovaných dívek  

je alespoň v některých parametrech lepší, než posturální stabilita chlapců stejného věku.  

Studie Mickleové et al. v roce 2011 toto tvrzení podporuje vlastním zjištěním,  

že intersexuální rozdíly u dětí nebyly signifikantní pro všechny požadované polohy a 

úkoly prováděné během měření, ale pouze pro některé z nich.  
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Ve studii prezentované touto prací byly intersexuální rozdíly ve prospěch dívek 

patrné mj. v parametru TTW. V tomto parametru byly ve skupině desetiletých  

na hladině významnosti p<0,05 statisticky významné rozdíly mezi dívkami a chlapci  

ve prospěch dívek ve stoji spojném s otevřenýma očima, ve stoji na pravé dolní 

končetině a ve stoji na levé dolní končetině. Ve stoji spojném s otevřenýma očima 

nevykazoval parametr TTW statisticky významný rozdíl mezi dívkami a chlapci.  

Ve skupině jedenáctiletých byly na hladině významnosti p<0,05 statisticky významné 

rozdíly mezi dívkami a chlapci ve prospěch dívek ve stoji na pravé dolní končetině  

a ve stoji na levé dolní končetině. Stoj spojný se zavřenýma očima a stoj spojný 

s otevřenýma očima nevykazují statisticky významné rozdíly v parametru TTW  

mezi skupinou dívek a chlapců. 

U většiny testovaných skupin a ve většině testovaných variant stoje byly  

ve skupině dívek nižší i hodnoty parametrů delta x a delta y. V některých variantách 

stoje však byly v těchto parametrech intersexuální rozdíly malé až neznatelné.  

V parametrech poměr x a poměr y jsou pak skupiny dívek a chlapců srovnatelné v obou 

věkových skupinách ve všech testovaných variantách stoje. Měření provedená 

v průběhu této práce tedy tvrzení Mickleové et al. z roku 2011 dokládají. V celkovém 

pohledu na výsledky měření provedeného v průběhu této studie lze tedy říci,  

že existence intersexuálních rozdílů byla u většiny parametrů prokázána, nebyla však 

prokázána u všech sledovaných parametrů.  

Hypotézu č. 2 (Ve skupině dětí ve věku 10-11 let jsou u vybraných parametrů 

posturální stability statisticky významné intersexuální rozdíly) lze tedy považovat za 

nepotvrzenou. 
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Pro otázku zlepšení posturální stability již po pětitýdenní intervenci zvolenými 

metodami nebyly nalezeny odpovídající odborné prameny ke srovnání účinnosti 

předchozích intervencí s intervencí prezentovanou v této práci.  

Nalezené práce, ať již charakteru vědeckého výzkumu či bakalářské  

nebo diplomové práce testovaly probandy po úrazech dolních končetin, probandy různě 

specifikovaných skupin (obézní, se zrakovým či sluchovým postižením, se specifickou 

poruchou učení, děti či dospělé, kteří se sportu věnují na vyšší než rekreační úrovni 

atp.), nebo volily jiné metody ke zlepšení posturální stability dětí.  

V dostupných databázích jsem, bohužel, mezi pracemi publikovanými v českém, 

německém či anglickém jazyce nenalezla práci, která by se zabývala vlivem intervence 

založené na senzomotorické stimulaci a cvičení na míči na posturální stabilitu dětí 

školního věku. Z tohoto důvodu nebylo možné relevantní srovnání výsledků této studie 

s jinou, již existující prací.  

K výzkumu prováděnému v rámci této diplomové práce lze konstatovat,  

že ve všech typech stoje došlo ke zlepšení v parametrech delta x, delta y, a TTW. 

Parametr TTW vykazoval na hladině významnosti p<0,05 statisticky významné rozdíly 

mezi hodnotami zjištěnými při vstupním měření a při výstupním měření ve všech 

typech stoje. 

Parametry poměr x a poměr y vykazovaly drobné zlepšení, lze však říci, že jsou 

u počátečních a koncových měření téměř srovnatelné. 

Jak výsledky ukazují, intervence provedená v rámci této diplomové práce měla  

u zúčastněných probandů za následek zmenšení amplitudy výchylky COP v ose X i ose 

Y a zkrácení trajektorie COP.  

Hypotézu č. 3 (U skupiny dětí ve věku 11 let lze pomocí intervence v délce 5 

týdnů identifikovat statisticky významné zlepšení vybraných parametrů posturální 

stability) lze tedy považovat za potvrzenou. 
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11 Závěry 

Obsahem této práce byla problematika posturální stability, její deskripce  

u vybrané skupiny dětské populace a zjištění efektu cvičení s prvky senzomotorické 

stimulace dle Jandy a Vávrové a cvičení na míčích na posturální stabilitu dětí školního 

věku.  

K cílům stanoveným v této práci byly následně na základě dřívějších studií 

různých autorů stanoveny tři hypotézy. Finální statistické vyhodnocení hypotéz bylo 

provedeno na základě statistického zkoumání parametru TTW.  

Vzorek pacientů byl vybrán tak, aby počet dívek a chlapců stejného věku byl 

stejně velký. Pro následnou intervenci byly vybrány děti ochotné ke spolupráci 

navštěvující společně jednu školní třídu, jejichž zákonní zástupci dali souhlas 

k experimentu.  

Hypotéza č. 1, tj. otázka existence identifikovatelných rozdílů mezi posturální 

stabilitou desetiletých a jedenáctiletých dětí byla v této práci jednoznačně potvrzena.  

Ve skupině probandů, kteří se účastnili tohoto výzkumného šetření, vykazovaly 

jedenáctileté děti ve srovnání s desetiletými nižší průměrné hodnoty v měřených 

parametrech delta x, delta y, TTW ve všech užitých variantách stoje. V parametrech 

poměr x a poměr y byly obě skupiny srovnatelné. U parametru TTW byly nalezeny  

na hladině významnosti p<0,05 statisticky významné rozdíly ve prospěch skupiny 

jedenáctiletých ve všech typech stoje.  

Z toho vyplývá, že mezi skupinou desetiletých a jedenáctiletých jsou 

signifikantní rozdíly v úrovni posturální stability ve prospěch jedenáctiletých.  

Hypotéza č. 2, tj. otázka intersexuálních rozdílů úrovně posturální stability mezi 

skupinou dívek a chlapců byla v této práci potvrzena pouze u některých parametrů, 

proto je považována za nepotvrzenou. 

Ve skupině probandů, kteří se účastnili se tohoto výzkumného šetření, 

vykazovaly dívky shodně ve všech variantách stoje nižší hodnoty parametru TTW  

než stejně staří chlapci. U většiny testovaných skupin ve většině testovaných variant 

stoje byly ve skupině dívek nižší i parametry delta x a delta y. V některých variantách 

stoje však byly v těchto parametrech intersexuální rozdíly malé až neznatelné.  
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V parametrech poměr x a poměr y jsou pak skupiny dívek a chlapců srovnatelné v obou 

věkových skupinách ve všech testovaných variantách stoje. 

V parametru TTW byly ve skupině desetiletých na hladině významnosti p<0,05 

statisticky významné rozdíly mezi dívkami a chlapci ve prospěch dívek ve stoji spojném 

s otevřenýma očima, ve stoji na pravé dolní končetině a ve stoji na levé dolní končetině. 

Ve skupině jedenáctiletých byly na hladině významnosti p<0,05 statisticky významné 

rozdíly mezi dívkami a chlapci ve prospěch dívek ve stoji na pravé dolní končetině  

a ve stoji na levé dolní končetině. V ostatních variantách stoje nevykazoval parametr 

TTW signifikantní rozdíly mezi skupinou dívek a chlapců. 

Hypotéza č. 3, tj. otázka existence signifikantního zlepšení posturální stability 

již po pětitýdenní intervenci zvolenými metodami byla touto prací potvrzena. 

S probandy vybranými pro výzkumné šetření spojené s třetí hypotézou jsem 

pracovala formou pětitýdenní intervence obsahující deset cvičebních jednotek. 

V závěrečném hodnocení nebyly hodnoceny děti s příliš vysokou absencí v hodinách 

s intervencí či chybějící při závěrečném měření.  

Výsledky výzkumného šetření, provedeného v rámci této práce, ukazují,  

že ve všech typech stoje bylo patrné zlepšení v parametrech delta x, delta y, a TTW. 

Parametr TTW vykazoval na hladině významnosti p<0,05 statisticky významné rozdíly 

mezi vstupními a výstupními hodnotami ve všech typech stoje. Parametry poměr x  

a poměr y vykazovaly drobné zlepšení, lze však říci, že jsou u vstupních a výstupních 

měření téměř srovnatelné. 

U většiny probandů bylo patrné zlepšení hodnot měřených parametrů, děti byly 

dostatečně motivované, spolupráce na tomto experimentu děti bavila, některé  

se pokoušely o podobná cvičení i doma. 

 

Hypotézy stanovené touto prací byly hodnoceny pouze testy zaměřenými  

na statickou rovnováhu. V dalších výzkumech by bylo vhodné testování rozšířit  

i o dynamické testy posturální stability. 

Pro vyšší statistickou výpověď práce by bylo vhodné do budoucna rozšířit 

šetření na větší vzorek probandů. Bylo by také vhodné v intervenci pokračovat delší 

dobu a poté měření zopakovat.  
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Tuto práci lze tedy považovat za jakýsi návrh pro budoucí, déle trvající studie, 

které by měly možnost kontinuálně pracovat s větší skupinou dětí po dobu alespoň 

několika měsíců. 
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Příloha 2: Vzor informovaného souhlasu 

Informovaný souhlas 

 

Vážená paní/vážený pane,  

nabízím Vám tímto účast Vašeho dítěte na projektu diplomové práce Posturální stabilita 

dětí školního věku. 

Cílem této diplomové práce je deskripce vybraných parametrů posturální stability 

skupiny dětské populace a zjištění efektu cvičení s prvky senzomotorické stimulace  

dle Jandy a Vávrové a cvičení na míčích na posturální stabilitu dětí školního věku. 

Realizace měření bude probíhat ve spolupráci s Laboratoří sportovní motoriky FTVS 

UK. 

Na začátku a konci výzkumu bude provedeno měření posturální stability žáků  

přímo v budově Vaší školy. Samotný výzkum bude trvat 5 týdnů. Žáci budou rozděleni 

do dvou skupin, z nichž jedna bude po dobu pěti týdnů provádět v hodinách tělesné 

výchovy rehabilitační cvičení. Druhá (kontrolní) skupina nebude ovlivňována.   

Měření posturální stability je neinvazivní. Jde o měření stability na desce, snímající 

výchylky těžiště měřené v různých polohách. Následná rehabilitační cvičení –  

např. prvky senzomotorické stimulace a cvičení na míčích – jsou také neinvazivní  

a s minimálním rizikem. Tato cvičení budou uzpůsobena věku dětí, nebudou nepříjemná 

ani bolestivá.  

Získaná data budou použita pouze pro potřeby diplomové práce, nebudou nijak 

zveřejněna ani jinak zneužita. 

 

Souhlasím s účastí žáka na projektu výše uvedené diplomové práce. 

 

Jméno žáka Datum narození Podpis zákonného zástupce Datum 
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Příloha 6: Pojmy  

COM (Centre of mass) – Těžiště těla 

Ekvivalent tělesné hmoty soustředěné do jednoho bodu v Global reference system 

(GRS). Je váženým průměrem COM všech tělních segmentů ve 3D prostoru.  

Jde o pasivní proměnnou řízenou kontrolním systémem rovnováhy. (Winter, 1995) 

 

COG (Centre of gravity) 

Vertikální projekce COM na podložku. (Winter, 1995) 

 

COP (Centre of pressure) 

Bodové umístění vertikálního reakčního vektoru síly země. Představuje vážený průměr 

všech tlaků v oblasti opěrné plochy, která je v kontaktu s podložkou. COP je naprosto 

nezávislé na COM. Některé práce chybně ztotožňují COP s COG (Winter, 1995). 

V případě stoje na jedné dolní končetině leží COP v oblasti kontaktu nohy s podložkou. 

Ve stoji na obou dolních končetinách je COP umístěno v oblasti mezi ploskami. Jeho 

poloha je pak závislá na relativním zatížení každé nohy.  Je také možné, jsou-li obě 

dolní končetiny v kontaktu s podložkou, nalézt samostatné COP pod každou z plosek. 

Při nárůstu aktivity plantárních flexorů se COP posouvá dopředu  (Winter, 1995). 

Někteří autoři jsou přesvědčení, že rychlost výchylky COP je nejlepším ukazatelem 

posturální stability člověka za různých okolností (Smith et al., 2012). 

Standardně jsou však měřeny i další parametry, a to velikost antero-posteriorní  

a latero-laterální (neboli medio-laterální) výchylky COP, plocha opsaná trajektorií 

výchylky COP či tzv. path length, tj. délka „cesty“, kterou COP vykoná za určitou dobu 

měření 

(Ferdjallah et al., 1999). 



 

 

 

Příloha 7: Stoj spojný, otevřené oči, dle věku  

 

 
Delta x 10 

(mm) 

Delta X 11 

(mm) 

Delta y 10 

(mm) 

Delta Y 11 

(mm) 

TTW 10 

(mm) 

TTW 11 

(mm) 
Poměr x 10 Poměr x 11 Poměr y 10 Poměr y 11 

Průměr 11,86 8,96 13,79 11,05 193,29 120,79 1,00 0,99 1,09 1,06 

Směrodatná 

odchylka 
5,89 4,24 6,47 5,08 39,86 35,91 0,09 0,16 0,10 0,18 

Varianční 

rozpětí 
31,14 19,61 24,63 26,04 123,04 167,40 0,45 0,65 0,42 0,76 

Tabulka 17: Stoj spojný, otevřené oči, dle věku 

 

Skupina jedenáctiletých vykazuje ve srovnání s desetiletými nižší průměrné hodnoty v měřených parametrech delta x (75,5%), delta y (80,1%)  

a TTW (62,5%). V parametrech poměr x a poměr y jsou obě skupiny srovnatelné.  

Skupina jedenáctiletých však vykazuje ve srovnání se skupinou desetiletých větší varianční rozpětí souboru ve všech měřených hodnotách, 

s výjimkou parametru delta x.  

Směrodatná odchylka potvrzuje tento trend větší variability souboru jedenáctiletých dětí pouze v parametrech poměr x a poměr y. 

 

 



 

 

 

Příloha 8: Stoj spojný, zavřené oči, dle věku  

 

 
Delta x 10 

(mm) 

Delta X 11 

(mm) 

Delta y 10 

(mm) 

Delta Y 11 

(mm) 

TTW 10 

(mm) 

TTW 11 

(mm) 
Poměr x 10 Poměr x 11 Poměr y 10 Poměr y 11 

Průměr 16,99 13,75 20,42 14,04 286,99 184,33 0,95 1,00 1,10 1,07 

Směrodatná 

odchylka 
9,43 5,43 10,69 5,77 104,96 57,08 0,08 0,12 0,09 0,17 

Varianční 

rozpětí 
33,68 27,04 45,52 23,30 394,93 239,77 0,36 0,51 0,32 0,74 

Tabulka 18: Stoj spojný, zavřené oči, dle věku 

 

Skupina jedenáctiletých vykazuje ve srovnání s desetiletými nižší průměrné hodnoty parametrů delta x (80,9%) delta y (68,8%) a TTW 

(64,2%). V parametrech poměr x a poměr y jsou obě skupiny srovnatelné, skupina jedenáctiletých nicméně vykazuje nepatrně lepší hodnoty  

než skupina desetiletých.  

V případě stoje spojného se zavřenýma očima vykazuje skupina jedenáctiletých menší varianční rozpětí ve srovnání s desetiletými v parametrech 

delta x, delta y a TTW. V parametrech poměr x a poměr y vykazuje menší varianční rozpětí skupina dětí desetiletých.  

Směrodatná odchylka potvrzuje tento trend ve všech sledovaných parametrech. 

 



 

 

 

Příloha 9: Stoj na pravé dolní končetině, otevřené oči, dle věku  

 

 
Delta x 10 

(mm) 

Delta X 11 

(mm) 

Delta y 10 

(mm) 

Delta Y 11 

(mm) 

TTW 10 

(mm) 

TTW 11 

(mm) 
Poměr x 10 Poměr x 11 Poměr y 10 Poměr y 11 

Průměr 58,65 28,72 70,21 43,26 1387,93 738,35 1,06 0,98 1,23 1,25 

Směrodatná 

odchylka 
77,26 23,46 58,76 33,79 1324,17 452,20 0,14 0,11 0,18 0,17 

Varianční 

rozpětí 
297,02 150,24 282,42 140,65 6489,03 2423,98 0,6 0,53 0,71 0,95 

Tabulka 19: Stoj na pravé dolní končetině, otevřené oči, dle věku 

 

Skupina jedenáctiletých vykazuje ve srovnání s desetiletými nižší průměrné hodnoty parametrů delta x (49%), delta y (61,6%) a TTW (53,2%). 

V parametrech poměr x a poměr y jsou obě skupiny srovnatelné.  

Ve stoji na pravé dolní končetině vykazuje skupina jedenáctiletých ve srovnání s desetiletými menší varianční rozpětí v parametrech delta x, 

delta y, TTW. V parametru poměr x jsou obě skupiny srovnatelné. Parametr poměr y vykazuje menší varianční rozpětí ve skupině dětí 

desetiletých ve srovnání s jedenáctiletými. 

Směrodatná odchylka potvrzuje tento trend ve všech sledovaných parametrech s výjimkou poměru y, kde jsou výsledky srovnatelné. 

 



 

 

 

Příloha 10: Stoj na levé dolní končetině, otevřené oči, dle věku  

 

 
Delta x 10 

(mm) 

Delta X 11 

(mm) 

Delta y 10 

(mm) 

Delta Y 11 

(mm) 

TTW 10 

(mm) 

TTW 11 

(mm) 
Poměr x 10 Poměr x 11 Poměr y 10 Poměr y 11 

Průměr 45,12 26,47 54,42 38,72 1080,05 745,77 1,06 1,09 1,17 1,22 

Směrodatná 

odchylka 
58,28 19,74 45,75 26,37 706,16 504,58 0,13 0,11 0,12 0,16 

Varianční 

rozpětí 
280,25 116,40 198,96 125,20 3435,74 2356,14 0,58 0,48 0,54 0,64 

Tabulka 20: Stoj na levé dolní končetině, otevřené oči, dle věku 

 

Skupina jedenáctiletých vykazuje ve srovnání s desetiletými nižší průměrné hodnoty parametrů delta x (58,7%), delta y (71,2%) a TTW (69%). 

V parametrech poměr x a poměr y jsou obě skupiny srovnatelné.  

Ve stoji na levé dolní končetině vykazuje skupina jedenáctiletých ve srovnání s desetiletými menší varianční rozpětí v parametrech delta x,  

delta y, TTW a poměr x. Parametr poměr y vykazuje menší varianční rozpětí ve skupině dětí desetiletých.  

Směrodatná odchylka potvrzuje tento trend ve všech sledovaných parametrech. 

  



 

 

 

Příloha 11: Stoj spojný, otevřené oči, skupina 10 let, dle pohlaví 

 

 
Delta x Ch 

(mm) 

Delta x D 

(mm) 

Delta y Ch 

(mm) 

Delta y D 

(mm) 

TTW Ch 

(mm) 

TTW D 

(mm) 
Poměr x Ch Poměr x D Poměr y Ch Poměr y D 

Průměr 13,19 10,53 14,55 13,03 208,40 178,17 1,00 1,00 1,07 1,11 

Směrodatná 

odchylka 
6,69 4,59 5,26 7,41 36,99 36,79 0,1 0,08 0,07 0,11 

Varianční 

rozpětí 
29,52 21,05 17,40 24,58 104,07 110,15 0,41 0,3 0,24 0,39 

Tabulka 21: Stoj spojný, otevřené oči, skupina 10 let, dle pohlaví 

 

Ve stoji spojném s otevřenýma očima vykazují dívky ve věku deseti let nižší průměrné hodnoty parametrů delta x (79,8%), delta y (89,6%)  

a TTW (85,5%) než stejně staří chlapci. V parametrech poměr x a poměr y jsou obě skupiny srovnatelné.  

Skupina dívek vykazuje menší varianční rozpětí ve srovnání s chlapci pouze v parametrech delta x a poměr x. Parametry delta y a poměr y 

vykazují tendence opačné, tj. menší varianční rozpětí ve skupině chlapců ve srovnání s dívkami. Parametr TTW je srovnatelný u obou pohlaví.  

Směrodatná odchylka potvrzuje tento trend ve všech sledovaných parametrech s výjimkou parametrů poměr x a poměr y, ve kterých jsou 

hodnoty směrodatných odchylek u chlapců i u dívek srovnatelné. 

 



 

 

 

Příloha 12: Stoj spojný, otevřené oči, skupina 11 let, dle pohlaví 

 

 
Delta x Ch 

(mm) 

Delta x D 

(mm) 

Delta y Ch 

(mm) 

Delta y D 

(mm) 

TTW Ch 

(mm) 

TTW D 

(mm) 
Poměr x Ch Poměr x D Poměr y Ch Poměr y D 

Průměr 9,15 8,77 10,52 11,58 126,65 114,93 0,97 1,01 1,08 1,05 

Směrodatná 

odchylka 
4,61 3,82 4,89 5,21 42,14 27,11 0,10 0,2 0,13 0,22 

Varianční 

rozpětí 
19,58 13,33 25,61 17,79 151,75 104,95 0,33 0,65 0,5 0,76 

Tabulka 22: Stoj spojný, otevřené oči, skupina 11 let, dle pohlaví 

 

Ve stoji spojném s otevřenýma očima vykazují dívky ve věku jedenácti let nižší průměrné hodnoty parametrů delta x (95,8%) a TTW (90,7%) 

než stejně staří chlapci. V parametrech poměr x a poměr y jsou obě skupiny srovnatelné. Parametr delta y nabývá u dívek v této skupině vyšších 

(110,1%) hodnot než u chlapců stejného věku.  

Skupina dívek vykazuje ve srovnání s chlapci menší varianční rozpětí v parametru delta x, delta y a TTW. Parametr poměr x a poměr y 

vykazuje menší varianční rozpětí u chlapců ve srovnání s dívkami.  

Směrodatná odchylka potvrzuje tento trend ve všech sledovaných parametrech s výjimkou parametru delta y, ve kterém jsou obě skupiny 

srovnatelné. 

 



 

 

 

Příloha 13: Stoj spojný, zavřené oči, skupina 10 let, dle pohlaví 

 

 
Delta x Ch 

(mm) 

Delta x D 

(mm) 

Delta y Ch 

(mm) 

Delta y D 

(mm) 

TTW Ch 

(mm) 

TTW D 

(mm) 
Poměr x Ch Poměr x D Poměr y Ch Poměr y D 

Průměr 20,55 13,44 20,58 20,25 308,52 265,47 0,95 0,95 1,09 1,12 

Směrodatná 

odchylka 
8,95 8,50 7,34 13,21 90,62 113,55 0,08 0,07 0,1 0,08 

Varianční 

rozpětí 
25,99 33,68 26,27 45,52 269,14 394,93 0,29 0,30 0,32 0,23 

Tabulka 23: Stoj spojný, zavřené oči, skupina 10 let, dle pohlaví 

 

Ve stoji spojném se zavřenýma očima vykazují dívky ve věku deseti let nižší průměrné hodnoty parametrů delta x (65,4%) a TTW (86%)  

než stejně staří chlapci. V parametrech delta y, poměr x a poměr y jsou obě skupiny srovnatelné.  

Skupina dívek vykazuje ve srovnání s chlapci menší varianční rozpětí pouze v parametru poměr y. Ve všech ostatních parametrech je varianční 

rozpětí větší ve srovnání s chlapci. Výjimku tvoří parametr poměr x, v němž jsou obě skupiny srovnatelné. 

Směrodatná odchylka je u chlapců ve srovnání s dívkami nižší u parametrů delta y a TTW, u ostatních parametrů, tj. delta x, poměr x  

a poměr y, jsou tyto parametry srovnatelné. 

 



 

 

 

Příloha 14: Stoj spojný, zavřené oči, skupina 11 let, dle pohlaví 

 

 
Delta x Ch 

(mm) 

Delta x D 

(mm) 

Delta y Ch 

(mm) 

Delta y D 

(mm) 

TTW Ch 

(mm) 

TTW D 

(mm) 
Poměr x Ch Poměr x D Poměr y Ch Poměr y D 

Průměr 14,04 13,46 15,44 12,65 198,77 169,90 1,00 1,01 1,09 1,06 

Směrodatná 

odchylka 
4,69 6,07 6,69 4,23 60,89 48,91 0,14 0,09 0,15 0,18 

Varianční 

rozpětí 
19,85 27,04 23,34 16,98 218,74 180,93 0,51 0,28 0,55 0,69 

Tabulka 24: Stoj spojný, zavřené oči, skupina 11 let, dle pohlaví 

 

Ve stoji spojném se zavřenýma očima vykazují dívky ve věku jedenácti let ve srovnání s chlapci stejného věku nižší průměrné hodnoty 

parametrů delta x (95,9%), delta y (81,9%) a  TTW (85,5%). V parametrech poměr x a poměr y jsou obě skupiny srovnatelné.  

Skupina dívek vykazuje ve srovnání s chlapci menší varianční rozpětí v parametru delta y, TTW a poměr x. Parametr delta x a poměr y 

vykazuje menší varianční rozpětí u chlapců ve srovnání s dívkami.  

Směrodatná odchylka potvrzuje tento trend ve všech sledovaných parametrech, v parametrech poměr x a poměr y jsou však obě skupiny 

srovnatelné. 

  



 

 

 

Příloha 15: Stoj na pravé dolní končetině, otevřené oči, skupina 10 let, dle pohlaví 

 

 
Delta x Ch 

(mm) 

Delta x D 

(mm) 

Delta y Ch 

(mm) 

Delta y D 

(mm) 

TTW Ch 

(mm) 

TTW D 

(mm) 
Poměr x Ch Poměr x D Poměr y Ch Poměr y D 

Průměr 80,90 36,41 86,88 53,54 1839,68 936,17 1,1 1,02 1,22 1,24 

Směrodatná 

odchylka 
99,60 32,07 77,49 18,54 1748,89 200,13 0,17 0,09 0,22 0,14 

Varianční 

rozpětí 
296,67 152,62 281,60 60,12 6367,84 670,41 0,6 0,29 0,71 0,51 

Tabulka 25: Stoj na pravé dolní končetině, otevřené oči, skupina 10 let, dle pohlaví 

 

Ve stoji na pravé dolní končetině s otevřenýma očima vykazují v průměru dívky ve věku deseti let ve srovnání s chlapci stejného věku nižší 

průměrné hodnoty parametrů delta x (45%), delta y (61,6%) a TTW (50,9%). V parametrech poměr x a poměr y jsou obě skupiny srovnatelné.  

Skupina dívek vykazuje menší varianční rozpětí ve všech sledovaných parametrech.  

Směrodatná odchylka potvrzuje tento trend ve všech sledovaných parametrech, v parametrech poměr x a poměr y jsou však obě skupiny téměř 

srovnatelné. 

 

 



 

 

 

Příloha 16: Stoj na pravé dolní končetině, otevřené oči, skupina 11 let, dle pohlaví 

 

 
Delta x Ch 

(mm) 

Delta x D 

(mm) 

Delta y Ch 

(mm) 

Delta y D 

(mm) 

TTW Ch 

(mm) 

TTW D 

(mm) 
Poměr x Ch Poměr x D Poměr y Ch Poměr y D 

Průměr 33,42 24,03 50,64 35,89 908,72 567,98 1,02 0,93 1,30 1,20 

Směrodatná 

odchylka 
30,84 10,28 39,95 24,06 560,78 190,88 0,13 0,07 0,17 0,15 

Varianční 

rozpětí 
147,92 46,86 133,61 115,25 2272,13 806,03 0,48 0,28 0,81 0,56 

Tabulka 26: Stoj na pravé dolní končetině, otevřené oči, skupina 11 let, dle pohlaví 

 

Ve stoji na pravé dolní končetině s otevřenýma očima vykazují dívky ve věku jedenácti let ve srovnání se stejně starými chlapci nižší průměrné 

hodnoty parametrů delta x (71,9%), delta y (70,9%) a TTW (62,5%). V parametru poměr y jsou obě skupiny srovnatelné. V parametru poměr x 

lze pozorovat horší výsledek u dívek ve srovnání s chlapci. 

Skupina dívek vykazuje menší varianční rozpětí ve všech sledovaných parametrech.  

Směrodatná odchylka potvrzuje tento trend ve všech sledovaných parametrech, pouze u parametrů poměr x a poměr y je srovnatelná. 

  



 

 

 

Příloha 17: Stoj na levé dolní končetině, otevřené oči, skupina 10 let, dle pohlaví 

 

 
Delta x Ch 

(mm) 

Delta x D 

(mm) 

Delta y Ch 

(mm) 

Delta y D 

(mm) 

TTW Ch 

(mm) 

TTW D 

(mm) 
Poměr x Ch Poměr x D Poměr y Ch Poměr y D 

Průměr 61,22 29,03 65,67 43,16 1303,22 856,88 1,05 1,07 1,16 1,17 

Směrodatná 

odchylka 
77,89 14,40 56,38 27,44 914,17 249,04 0,13 0,14 0,15 0,09 

Varianční 

rozpětí 
276,46 55,55 195,56 90,86 3320,33 905,02 0,36 0,54 0,54 0,35 

Tabulka 27: Stoj na levé dolní končetině, otevřené oči, skupina 10 let, dle pohlaví 

 

Ve stoji na levé dolní končetině s otevřenýma očima vykazují dívky ve věku deseti let ve srovnání s chlapci výrazně nižší průměrné hodnoty 

parametrů delta x (47,4%), delta y (65,7%) a TTW (65,8%). V parametrech poměr x a poměr y jsou obě skupiny srovnatelné.  

Skupina dívek vykazuje oproti chlapcům menší varianční rozpětí v parametru delta x, delta y, TTW a poměr y. Parametr poměr x vykazuje 

menší varianční rozpětí u chlapců ve srovnání s dívkami.  

Směrodatná odchylka potvrzuje tento trend ve všech sledovaných parametrech s výjimkou poměru x a poměru y, kde jsou hodnoty srovnatelné. 

 

 



 

 

 

Příloha 18: Stoj na levé dolní končetině, otevřené oči, skupina 11 let, dle pohlaví 

 

 
Delta x Ch 

(mm) 

Delta x D 

(mm) 

Delta y Ch 

(mm) 

Delta y D 

(mm) 

TTW Ch 

(mm) 

TTW D 

(mm) 
Poměr x Ch Poměr x D Poměr y Ch Poměr y D 

Průměr 32,82 20,12 46,20 31,24 911,87 579,67 1,10 1,08 1,28 1,17 

Směrodatná 

odchylka 
26,01 4,72 33,99 11,11 645,19 194,32 0,11 0,10 0,17 0,14 

Varianční 

rozpětí 
110,19 24,27 121,43 48,31 2253,53 643,21 0,41 0,41 0,64 0,50 

Tabulka 28: Stoj na levé dolní končetině, otevřené oči, skupina 11 let, dle pohlaví 

 

Ve stoji na levé dolní končetině s otevřenýma očima vykazují dívky ve věku jedenácti let výrazně nižší průměrné hodnoty parametrů  

delta x (61,3%), delta y (67,6%) a TTW (63,6%). V parametrech poměr x a poměr y jsou obě skupiny srovnatelné.  

Skupina dívek vykazuje ve srovnání s chlapci výrazně menší varianční rozpětí v parametru delta x, delta y a TTW. Parametr poměr x  

a poměr y jsou srovnatelné u obou pohlaví.  

Směrodatná odchylka potvrzuje tento trend ve všech sledovaných parametrech. 

  



 

 

 

Příloha 19: Stoj spojný, otevřené oči, intervenční skupina 

 

 
Delta x Z 

(mm) 

Delta x K 

(mm) 

Delta y 

Z (mm) 

Delta y 

K (mm) 

TTW Z 

(mm) 

TTW K 

(mm) 

 

Poměr x 

Z 

 

 

Poměr x 

K 

 

 

Poměr y 

Z 

 

 

Poměr y 

K 

 

Průměr 8,78 7,33 9,76 8,41 111,71 101,43 0,99 1,00 1,04 1,03 

Směr. odchylka 3,35 1,97 3,67 2,91 17,48 15,60 0,10 0,07 0,20 0,14 

Varianční rozpětí 12,41 6,98 14,49 11,84 60,30 44,86 0,33 0,23 0,68 0,44 

Tabulka 29: Stoj spojný, otevřené oči 

 

Ve stoji spojném s otevřenýma očima vykazuje zkoumaný soubor probandů průměrné zlepšení v parametrech delta x (16,5%), delta y (13,8%)  

a TTW (9,2%). Parametry poměr x a poměr y jsou u počátečních a koncových měření srovnatelné.  

Směrodatná odchylka klesla u všech sledovaných parametrů, stejně jako varianční rozpětí. 

 

 

 



 

 

 

Příloha 20: Stoj spojný, zavřené oči, intervenční skupina 

 

 
Delta x Z 

(mm) 

Delta x K 

(mm) 

Delta y 

Z (mm) 

Delta y 

K (mm) 

TTW Z 

(mm) 

TTW K 

(mm) 

 

Poměr x 

Z 

 

 

Poměr x 

K 

 

 

Poměr y 

Z 

 

 

Poměr y 

K 

 

Průměr 15,39 12,97 13,94 12,41 188,21 168,47 1,05 1,03 1,02 1,01 

Směr. odchylka 6,29 4,60 5,17 4,36 59,05 52,09 0,14 0,11 0,12 0,08 

Varianční rozpětí 24,31 17,65 18,83 16,87 193,28 179,64 0,51 0,42 0,39 0,24 

Tabulka 30: Stoj spojný, zavřené oči 

 

Ve stoji spojném se zavřenýma očima vykazuje zkoumaný soubor probandů signifikantní zlepšení v parametrech delta x (15,7%), delta y (11%) 

a TTW (10,5%). Parametry poměr x a poměr y jsou u počátečních a koncových měření srovnatelné.  

Směrodatná odchylka klesla u všech sledovaných parametrů, stejně jako varianční rozpětí. 

  



 

 

 

Příloha 21: Stoj na pravé dolní končetině, otevřené oči, intervenční skupina 

 

 
Delta x Z 

(mm) 

Delta x K 

(mm) 

Delta y 

Z (mm) 

Delta y 

K (mm) 

TTW Z 

(mm) 

TTW K 

(mm) 

 

Poměr x 

Z 

 

 

Poměr x 

K 

 

 

Poměr y 

Z 

 

 

Poměr y 

K 

 

Průměr 28,43 25,38 51,50 46,69 796,27 745,56 1,01 1,01 1,20 1,16 

Směr. odchylka 12,63 12,77 40,21 41,93 631,38 634,47 0,14 0,09 0,12 0,11 

Varianční rozpětí 41,50 37,52 122,01 130,27 2385,24 2384,66 0,49 0,34 0,49 0,40 

Tabulka 31: Stoj na pravé dolní končetině, otevřené oči 

 

Ve stoji na pravé dolní končetině s otevřenýma očima vykazuje zkoumaný soubor probandů signifikantní zlepšení v parametrech  

delta x (10,7%), delta y (9,3%) a TTW (6,4%). Parametry poměr x a poměr y jsou u počátečních a koncových měření srovnatelné.  

Směrodatná odchylka klesla u všech sledovaných parametrů, stejně jako varianční rozpětí. 

 

  



 

 

 

Příloha 22: Stoj na levé dolní končetině, otevřené oči, intervenční skupina 

 

 
Delta x Z 

(mm) 

Delta x K 

(mm) 

Delta y 

Z (mm) 

Delta y 

K (mm) 

TTW Z 

(mm) 

TTW K 

(mm) 

 

Poměr x 

Z 

 

 

Poměr x 

K 

 

 

Poměr y 

Z 

 

 

Poměr y 

K 

 

Průměr 29,30 25,37 44,62 40,02 836,40 768,38 1,12 1,09 1,28 1,21 

Směr. odchylka 20,14 19,74 35,02 35,60 667,47 653,51 0,11 0,10 0,18 0,15 

Varianční rozpětí 64,25 68,49 124,62 126,28 2179,87 2154,61 0,36 0,35 0,60 0,52 

Tabulka 32: Stoj na levé dolní končetině, otevřené oči 

 

Ve stoji na levé dolní končetině vykazuje zkoumaný soubor probandů signifikantní zlepšení v parametrech delta x (13,4%), delta y (10,3%)  

a TTW (8,1%). Parametry poměr x a poměr y jsou u počátečních a koncových měření srovnatelné.  

Směrodatná odchylka klesla u všech sledovaných parametrů, stejně jako varianční rozpětí. 


