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Abstrakt
Název: Vliv chůze naboso na posturální stabilizaci
Cíle: Předmětem mé diplomové práce je zhodnotit okamžitý vliv venkovní chůze na
posturální stabilizaci ve dvou souborech pomocí experimentu. První soubor testovaných
jedinců (probandů) byl podroben chůzi naboso a druhý soubor chůzi v konvenční obuvi.
Chůze probíhala ve venkovních podmínkách. Cílem diplomové práce je posoudit, zda
chůze naboso může mít pozitivní vliv na stabilizační schopnosti probandů. Dalším
cílem je posoudit, zda existuje vzájemný vztah mezi motorickými reakcemi na taktilní
podráždění chodidel a způsobem chůze (v botách/bez bot).
Metody: V této práci byla použita analyticko – komparativní metoda. Byl proveden
experiment ve formě pretestu (3 měření) a posttestu (3 měření) na 30 probandech.
Potřebná data pro analýzu byla získána měřením posturální somatooscilografie (pSOG).
Na plošině Postromedu byl hodnocen posturální provokační test, bylo měřeno zastavení
a výdrž na jedné dolní končetině po dobu 8 vteřin. Křivky oscilace plošiny
zaznamenané akcelerometrem a programem Microswing 5.0 byly vyhodnoceny v
programu Posturomed Commander. Motorické reakce probandů na taktilní podráždění
chodidel byly hodnoceny pomocí klinického testu podle Hermachové. Komparativní
část zahrnuje statistické metody a grafické zobrazení výsledků zpracované v programu
Microsoft Excel 2010.
Výsledky: Bylo zjištěno, že první soubor zvyklý na chůzi bez obuvi ve venkovních
podmínkách má celkově horší kvalitu posturální stabilizace. Zlepšení posturální
stabilizace mezi pretestem a posttestem bylo ale u tohoto souboru výraznější. Ke
statisticky výraznějšímu zlepšení „bosého souboru“ oproti „obutému souboru“ došlo u
menší části hodnocených parametrů pSOG. „Bosý soubor“ měl po intervenci nižší
motorické reakce na taktilní podráždění chodidel než „soubor obutý“.
Klíčová slova: bosé nohy, obuv, exteroceptivní stimulace chodidla, přirozený stereotyp
chůze, podmínky v terénu, stabilita, držení těla

Abstract
Title: An influence of barefoot walking on postural stabilization
Objectives of the thesis: The subject of my diploma thesis is to assess an immediate
effect of outside walking on a postural stabilization in two groups throught an
experiment. First group of tested subjects (probands) walked barefoot and the other
group walked in the conventional shoes. An ambulation took place in outside
conditions. The objective of this work is to judge if barefoot walking can have a
positive influence on stabilization capabilities of individuals. Farther objective is to
judge, if there is a correlation between motor reactions on the tactile stimulation of the
soles of the feet and and two walking´s manners (shod/unshod).
Methods: In this thesis were used a method of anlalysis and a method of comparison in
this thesis. The experiment was made in form of pretest (3 measurements) and posttest
(3 measurements) on 30 probands. Required data for analysis were obtained by
measurements of postural somatooscilography (pSOG). There was evaluated the
postural provocation test on the platform of Posturomed. During test was measured a
stopping and persistance of one leg stand for the period of 8 seconds. Oscillation curves
of platform recorded by an accelerometer and programme Microswing 5.0 were
evaluated in programme Posturomed Commander. Proband´s motor reactions on the
tactile stimulation of their soles of the feet was evaluated by clinical test according to
Hermach. Comparative part includes statistic methods and graphic visualization made in
programme Microsoft Excel 2010.
Results: It was found that first group used to walk barefoot in outside conditions have
worse quality of postural stabilization, but an improvement of postural stabilization
bewteen pretest and posttest was larger in this group. Statisticly greater improvement
between the “barefoot group” and the “shod group” was uncover in lesser part of
assessed parameters in pSOG. After the intervention the „barefoot group“ had lower
motor reactions on the tactile stimulation of their soles of the feet than the „shod
group“.
Keywords: bare feet, footwear, exteroceptive stimulation of the feet, natural gait
pattern, off-road conditions, stability, posture
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ÚVOD

Téma mé diplomové práce „Vliv chůze naboso na posturální stabilizaci“ jsem vybrala,
jelikož je tato problematika aktuální a z důvodu mých vlastní zkušeností s chůzí naboso.
Konkrétně se jedná o chůzi v botách, bez obuvi a vliv těchto dvou rozdílných situací na
pohybový aparát, jeho řízení a posturální stabilizaci, z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.
Vlivem urbanizace dochází ke zpevnění stále většího počtu cest, po kterých se lidé
pohybují, a současně je pro moderního člověka standartní nošení obuvi prakticky po celý den.
Z fylogenetického vývoje tvoří období, kdy se člověk pohybuje po arteficiálním povrchu1 a v
obuvi, jen nepatrnou část. Adaptabilita člověka je na druhou stranu tak dokonalá, že v nynější
době je u velkého počtu civilizovaných lidí představa stráveného dne bez bot nemožná.
Z odborné literatury vychází najevo, že chůze bez bot a s botami eviduje určité rozdíly
stereotypu pohybu i po rovném arteficiálním povrchu, a že změna opěrné plochy (změna
senzorického vstupu přes chodidla – tvrdost podložky, stimulace chodidla aj.) ve vzpřímeném
držení těla má vliv na pohybový projev. Myslím, že je důležité, položit si následující otázky.
Jak se odlišuje chůze naboso a v konvenčních botách ve venkovních nestálých podmínkách a
jaký může mít vliv na pohybový stereotyp chůze a pohyb obecně? Jsou podmínky bez bot
výhodnější pro pohybový aparát, anebo člověku nemají, co nabídnout? Člověk si možná
vytvořil jen další celoživotní pomůcku, bez které se těžko obejde – boty.
Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a empirickou. Teoretická
východiska řeší čtyři hlavní témata – chůzi, funkce nohy, řízení pohybu a posturální
stabilizaci. V práci je psáno o vývoji chůze, charakterizuje se pohybový stereotyp chůze
z kineziologického i biomechanického hlediska a jeho podobnost s chůzí zvířat. Porovnávají
se studie analyzující chůzi naboso s chůzí v různých typech obuvi a dále se věnuje tématům
souvisejícím s chůzí bez bot. Je zde uvedena základní anatomie, biomechanika a důležité
funkce nohy. Popisuje se řízení pohybu a jednotlivé složky pohybu, jež mají významný vliv
na kvalitu pohybového stereotypu chůze a posturální stabilizaci. Vysvětluje se pojem
posturální stabilizace, který není vždy jednotně interpretován, ale má stejný základ. Nakonec

1

Areficiální povrch – uměle vytvořený povrch po kterém se člověk pohybuje venku, jsou to zejména asfaltové,
dlážděné a betonové cesty, v interiéru různé druhy podlah.
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je text zaměřen na posturografii, obecně metodu objektivizující stabilitu u pSOG posturální
stabilizaci.
V odborné literatuře nebyla nalezena žádná podobná studie, jež by hodnotila
bezprostřední vliv bosé chůze ve venkovních podmínkách na motorické funkce.
Praktická část zahrnuje metodologický postup, provedení experimentu, sběr,
zpracování a vyhodnocení získaných dat. V experimentální části bylo zásadní stanovit jakým
způsobem a jaké parametry budou měřeny v souvislosti s nestálými venkovními podmínkami.
Nebyly hodnoceny určité parametry v průběhu chůze, ale bezprostřední vliv těchto dvou typů
chůze na řízení pohybu – posturální stabilizaci měřenou metodou pSOG. Způsob měření do
určité míry napodobuje chůzový stereotyp, jde o kráčení na místě a zastavení na jedné dolní
končetině (dále jen DK). Posléze je hodnoceno toto zastavení, obrazné osmisekundové
„zmrazení kročné fáze chůze“, během kterého se probandi snažili posturálně stabilizovat stoj
na oscilující plošině Posturomedu.
Hlavním cílem této práce je porovnání posturální stabilizace dvou souborů, před a po
intervenci chůzí naboso/v botách. Toto porovnání bude odpovídat na první hypotézu, která
předpokládá pozitivní vliv chůze naboso na řízení posturální stabilizace. Vedlejším cílem je
porovnat motorické reakce probandů na taktilní podráždění jejich chodidel, kdy je předpoklad
méně výrazných reakcí u souboru pohybujícího se bez obuvi.
Kvalitní stabilizační schopnosti jedince hrají důležitou roli ve velmi rozšířených
posturálních bolestech pohybového aparátu. Jako přínos této práce proto považuji odpověď na
první hypotézu a zpracovaní teoretických východisek, jenž probírají některé odlišnosti chůze
bez bot a v obuvi v širším kontextu souvislostí.
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2
2.1

TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

Fylogeneze a ontogeneze chůze
Fylogeneze znamená dle evoluční teorie vývoj druhů organismů, lidský druh se formuje

již několik miliónů let. Způsob lokomoce se u jednotlivých živočichů proměňoval a stále
tento děj pokračuje, zvláště v závislosti na prostředí, ve kterém ten určitý tvor žije.
Kvadrupedální lokomoce (pohyb po čtyřech končetinách) patří mezi bazální způsoby pohybu
z místa na místo. U lidoopů došlo k postupnému přizpůsobení se k bipedální chůzi (pohyb po
dvou končetinách), jež je výrazně efektivnější než chůze po čtyřech. Přechod na chůzi po
dvou dolních končetinách (dále jen DKK) se u předků člověka odehrál asi před čtyřmi
milióny let (Dančová, 2014).
Ontogeneze označuje vývoj jedince od vzniku jeho zárodku až po smrt. Většina dětí
začíná samostatně chodit mezi 12. a 14. měsícem. Počáteční kontakt nohy s podložkou se
může lišit od pata – špička, celé chodidlo, špička – pata. Kolem 18. měsíce života je přibližný
počet buněk mozečku stejný jako u dospělého jedince, v tomto období si děti vyvíjí posturální
kontrolu a rovnováhu potřebnou pro pohyb po dvou končetinách, chůzi. Stereotyp dopadu
nohy na podložku (při chůzi) z paty na špičku se dotváří kolem 3. roku, rychlost a rytmus
chůze se formuje až do 7. roku (Johnston et al., 2014; MacGregor, 2008). Podle Howella
(2012) se klenby nohy vyvíjí až do 8. roku, tlusté tukové polštářky na chodidle ustupují a
funkci přebírá nožní klenba. Véle (2006) dodává, že během ontogenetického vývoje se
nejdříve uskutečňují programy posturální, poté až fázická či obratnostní motorika.

2.2

Lidská versus zvířecí chůze
Lidský druh není ojedinělým živým tvorem pohybujícím se bipedálně. Šimpanzi a

gibboni dokáží chodit po svých zadních končetinách. Tento základní lidský stereotyp pohybu
(chůze) je jedinečný v tom, že probíhá se vzpřímeným trupem a kolenními klouby téměř
propnutými. Další neobvyklým parametrem je, že se ve stoji i ve stojné fázi chůze člověk
dotýká podložky celou plochou chodidla, to samé dokáží jen malý savci, primáti a medvědi.
Lidská chůze je téměř zvláštní ve svém stereotypu položení nohy na zem, kdy jde první pata,
a až poté prsty. Blízcí lidoopi našlapují sice celou plochou nohy, ale prakticky naráz, tedy
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více „naplocho“. Lidská chůze je ale z pohledu výdeje energie ekonomičtější než chůze zvířat
(Alexander, 2010).

2.3

Historie obouvání
Obuv je v dlouhém horizontu vývoje lidského rodu vynález relativně nedávný.

DiMaggio et al. (2015) datují první archeologické nálezy rodu Homo jako 2,8 miliónu let
staré, zbytky druhu Homo sapiens jsou staré asi 190 tisíc let, jak uvádí Rightmire (2009).
První obuv byla pravděpodobně velmi prostá, jeden kus kůže obmotaný kolem chodidla, pruh
kůry či stromového lýka připevněného řemínkem nebo rostlinným vláknem k noze, opánky či
sandále upletené z rostlinných vláken, jak píše Štýbrová (2009). Hlavní funkcí prvotních bot
byla evidentně ochrana před chladem a drsným terénem.
Trinkaus (2005) porovnával robustnost kostěných nálezů ze starší doby kamenné.
Zjistil, že obyvatelé Eurasie ve střední fázi mladého paleolitu (cca 32 – 17 tisíc př. n. l.) měli
v porovnání s lidmi ve středním paleolitu (cca 250-40 tisíc př. n. l.) znatelně menší robustnost
proximálních článků 2. – 4. prstu nohy, ale bez významného snížení mohutnosti celé dolní
končetiny. Tuto informaci považuje za jednu z indicií nasvědčující tomu, že se v
tomto období začaly pravidelně nosit jednoduché typy bot. Mezi ostatní podpůrné důkazy
z tohoto období patří např. otisk boty podobný mokasínům, kresby v jeskyních aj. Přímé
záznamy o prvotních typech obuvi pochází z přelomu mladších a starších čtvrtohor (kolem
10 000 let př. n. l.). Většina kompletně dochovaných vzorků pochází jen ze Severní Ameriky,
jde o jistý typ sandálů, jejich stáří je přesně datováno na období kolem 4600 a 7100 let př. n. l.
V Evropě se téměř žádná obuv z pravěku a starověku nedochovala. Organická hmota jako je
zvířecí kůže a části rostlin, podlehla během tak dlouhé doby úplnému rozpadu, i proto je
mapování historie obouvání obtížné. Boty stejně jako ostatní kusy oblečení reflektují různé
kulturní zvyky, aktuální módu a sociální status. V nynějších civilizaci je permanentní nošení
obuvi normou, i když zde obutí často postrádá svůj původní praktický smysl, ochranu před
extrémními teplotami a těžkým terénem.
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2.4
2.4.1

Anatomie a biomechanika nohy
Kosti nohy
Kotník a noha bývá anatomicky rozdělena na 3 části – zánoží, středonoží a přednoží

(Neumann, 2010).
Na prvním obrázku (obr.) můžeme vidět části a jednotlivé kosti nohy:
I.
II.

Zánoží (hindfoot, rearfoot) = kost hlezenní (talus) + kost patní (calcaneus)
Středonoží (midfoot) = kost krychlová (os cuboideum) + kost loďkovitá (os
naviculare) + kosti klínové (ossa cuneiformia)

III.

Přednoží (forefoot) = kosti nártní (ossa metatarsi) + články prstů (phalanges) (Čihák,
2001).

7 nepravidelných kostí zánoží a středonoží tvoří zánártí nebo-li tarzus.

Obrázek 1 – Kosti nohy a její rozdělení u dospělého člověka (Gore a Spencer, 2004)
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Klouby nohy

2.4.2

Noha je spojena s bércem přes kloub hlezenní, talokrurální kloub nebo-li horní kloub
zánártní je kladkový kloub, ve kterém se stýká tibie, fibula a talus. Dolní kloub zánártní má
dvě hlavní spojení – válcový subtalární kloub (spojení kalkaneu s talem), sféroidní
talokalkaneonavikulární kloub. Funkční jednotkou v této části je tzv. Chopartův kloub nebo-li
mediotarzální kloub viz obr. 2, jenž tvoří kloubní linii esovitého tvaru. Skládá se z štěrbiny
talonavikulární a kloubu kalkaneokuboidního, jenž je podobný sedlovému kloubu. Distálněji
probíhá

druhý funkční

celek

tzv.

Lisfrankův

kloub,

linie

pojímající

skloubení

tarzometatarzální (dále jen TMT) a intermetatarzální. Mezi další klouby patří tuhé
kuneonavikulární spojení, kulovité metatarzofalangeální (dále jen MTP) a kladkové
interfalangeální klouby (dále jen IP). Vzájemná pohyblivost kloubů v obou funkčních celcích
je malá, ale jsou důležité pro správnou pružící schopnost nohy. Výjimkou je 1. TMT kloub,
který není zpevněn tuhými vazy jako ostatní čtyři metatarzy, pohyb je možný do plantární
flexe (dále jen PF), extenze i rotace. Pohyby v prvním TMT a obzvlášť MTP kloubu nohy
v sagitální rovině jsou klíčové pro správný stereotyp chůze viz obr. 3 (Čihák, 2001;Simoneau,
2010; Klouby nohy).
Při popisování pohybu nohy jsou v odborné literatuře termíny supinace (dále jen
SUP)/pronace (dále jen PRON) a inverze / everze zaměňovány. V této práci bude SUP/PRON
označovat pohyby ve frontální rovině kolem dlouhé osy nohy a inverze/everze jako pohyby
sdružené. Inverze = addukce + SUP + PF, everze pohyb protichůdný, tedy abdukce + PRON
+ dorzální flexe (dále jen DF) (Vařeka a Vařeková, 2009; Biomechanika: noha).

Obrázek 2 – Pohyb v Chopartově kloubu na nerovném povrchu
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Vysvětlivky: Chopartův kloub umožňuje PRON a SUP středonoží při stoji na nerovném terénu
(Neumann, 2010)

Obrázek 3 – Strukturální a funkční prvky středonoží a přednoží
Vysvětlivky: A) Příčná klenba je formována kloubním komplexem kostí kuneiformních a kosti
kuboidní. B) Stabilní druhý paprsek je zpevněn zapuštěným 2. TMT kloubem. C) Kombinace PF a
PRON levého 1. TMT kloubu umožňuje přizpůsobit se členitému terénu např. kameni (Neumann,
2010)

2.4.3

Vnitřní svaly nohy
Vnitřní svaly nohy v anglickém jazyce nazývány jako „intrinsic muscles“ mají svůj

začátek i konec přímo na chodidle viz obr. 4. Na hřbetu nohy jsou jen dva extendující MTP a
IP klouby. V plantě jsou svaly rozloženy ve čtyřech vrstvách a jsou anatomicky podobné těm
na rukách, kromě svalu nastavujícím palec a malík do opozice. Inervace svalů planty je
zajištěná rozvětvením nervus (dále jen n.) tibialis za vnitřním kotníkem na n. plantaris
medialis et lateralis, které se o svaly dělí podobně jako na dlani n. ulnaris a n. medialis
(Neumann, 2012; Čihák 2001). Klenerman (1995) označuje jako nejmohutnější svaly nohy
musculus (dále jen m.) abduktor hallucis, m. adductor halucis, m. flexor digitorum brevis, m.
flexor hallucis brevis a m. abduktor digiti minimi. Studium vnitřních svalů nohy je pomocí
běžných metod obtížné. Jejich potenciální funkce byly navrženy na základě geometrie a
napojení na okolní struktury. Během klidného stoje (na rovném povrchu) není patrná jejich
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elektrická aktivita, s výjimkou impulzů s intervaly pět až deset sekund spojených
s udržováním vzpřímeného těla. Simoneau (2010) píše, že vlastní svaly nohy jsou typicky
aktivní od „mid stance“ do „toe off“ fáze (30-60% cyklu chůze) viz kapitola (kap.) 2.5.1.1.
Tyto svaly stabilizují přední část nohy a mediální podélnou klenbu (dále jen MPK), čímž
zajišťují rigidní páku pro ohnutí nohy dolů v konečné fázi stoje.
Véle (2006) tvrdí, že chůze naboso stimuluje svaly planty a palce, zvyšuje jejich
aktivitu. Hlavní příčinou je právě funkce těchto svalů při přilnutí nohy ke členitému terénu a
jeho uchopení, tento úkol je ale v botách omezen. Jelen a kol. (2002) píší, že aktivita vlastních
svalů nohy, DKK i torza těla je podnícena reflexy z plantární strany nohy, čímž člověk
udržuje stabilitu při statických i dynamických pohybech.

Obrázek 4 – Začátky a úpony svalů na plantární straně nohy
Vysvětlivky: červená barva – začátek svalu, šedivá barva - úpon svalu (Schuenke et al., 2006)
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2.4.4

Zevní svaly nohy a kotníku
Zevní svaly nohy a kotníku v anglickém jazyce nazývány jako „extrinsic muscles“

začínající na bérci nebo distálním konci kosti stehenní a upínají se na chodidlo viz obr. 4. Jsou
to svaly mohutnější a delší než vnitřní svaly nohy, generují větší momenty sil a zajišťují
hrubší motoriku. Na anteriorní straně bérce leží svaly extendující a supinující nohu. Laterální
skupina svalů provádí PRON nohy a pomáhá při její flexi. Na dorzální straně jsou svaly
flektující nohu a prsty, jenž vytváří zásadní hnací sílu při propulzi těla v průběhu chůze
(Neumann, 2012; Čihák 2001). Ramanthan et al. (2011) zjistili, že běžné boty s tlustší
podrážkou (2,5 a 5 cm) zvyšují aktivitu m. peroneus longus, svalu, jenž stabilizuje hlezenní a
subtalárního kloub.

2.4.5

Klenby nohy
Klenby nohou jsou velmi diskutovanou částí chodidla, jejich označení bylo vybráno

pro svou vizuální podobnost se statickými stavebními útvary. Ve statickém modelu kleneb je
na jejich vrcholu umístěn stabilizující klenák a zátěž je přenášena na nosné prvky, pilíře.
Spoje mezi jednotlivými částmi, cihlami či kostmi, jsou ale u člověka spojeními vysoce
pružnými, dovolujícími pohyb. V nynější době se upřednostňuje spíše dynamický pohled
např. připodobnění k luku s tětivou držící vypouklý tvar klenby pomocí svalů, šlach a vazů
(Vařeka a Vařeková, 2009; Jelen a kol., 2002).
Odborná literatura nedává jednotný popis kleneb nohy viz dále. Klenutí v podélném
směru se skládá z mnoha oblouků, pro zjednodušení se uvádí pět z důvodu linií
metatarzálních (dále jen MT) kostí. V důsledku zatížení nohy váhou těla se klenby oploští –
zánoží jde do PRON, přednoží a středonoží do SUP a abdukce vůči zánoží. Zevní svaly nohy
a kotníku jsou u zdravého jedince potřebné pro udržení stability, adaptaci na nerovný terén a
dynamický pohyb. Integrita klenby nohy je zajištěna kostmi, vazivovým aparátem a tahem
svalů. Siločáry procházející konstrukcí stavby klenby tvoří její oblouky, jenž jdou od
distálního konce tibie na MT hlavice a dozadu na talus a kalkaneus. Dle tripodního modelu je
maximální zatížení rozmístěno do tří bodů – pod hlavičku 1. a 5. MT kosti a kalkaneu
(Vařeka a Vařeková, 2009; Jelen a kol., 2002).
Watkins (1999) popisuje stavbu kleneb nohy, píše, že MT a tarzální kosti jsou
seskupeny do tvaru dvou podélných kleneb a jedné příčné klenby. MPK tvoří kalkaneus,
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talus, kost navikulární, kosti kuneiformní a první tři MT kosti. Laterální podélná klenba je
mnohem plošší se skládá z kalkaneu, kosti kuboidní, 4. a 5. MT kosti. Příčná klenba jde
napříč nohou z vnitřní na zevní stranu, je tvořena z předních pěti tarzálních kostí a bazí MT
kostí. Přítomné svaly a vazy se velkou měrou podílí na udržování tvaru kleneb, jejichž další
funkcí je zmírnit nárazy při dopadu nohy na zem při aktivitách jako je chůze, běh, skákání aj.
M. fibularis longus a m. tibialis anterior tvoří určitý závěs podporující příčnou klenbu. Tah m.
gastrocnemius a m. tibialis posterior vyvolává mírnou SUP zánoží, jenž stabilizuje nohu.
Klenerman (1995) tvrdí, že hlavní směr tahu svalů účastnících se držení MPK jde kolmo
k Chopartově kloubu, tyto svaly mohou vyvinout značnou flekční sílu na přední část chodidla
a současně tento transverzální kloub stabilizovat. Simoneau (2010) se zmiňuje, že supinační a
pronační pohyb chodidla při chůzi je spojen se změnou výšky MPK. Díky unikátní stavbě
chodidla, konkávnímu tvaru kleneb se může noha plně přizpůsobit členitému terénu a uchopit
ho (Jelen a kol., 2002; Kapandji, 1998). Při chůzi se noha zkracuje a prodlužuje, aktivují se
svaly chodidla a klenutí nohy se zvyšuje, po delším stání se naopak oblouky snižují a dochází
k většímu zatěžování ligamentózního aparátu. Plně funkční klenby pracují při pohybu jsou
dobré tlumiče i pružiny. Podle Véleho (1995) při udržování kleneb zevní svaly nohy a kotníku
jen 1/5 sil, ostatní práci zajišťuje ligamentozní aparát, plantární aponeuróza a vnitřní svaly
nohy.

2.4.6

Pákový mechanismus nohy
V části chůzového cyklu, kdy se pata odlepuje od podložky, soustředí se celá váha těla

a tah svalů na přední část nohy, MT hlavice a bříška prstů. Klenutý tvar chodidla se prohloubí,
a podle EMG záznamů se vnitřní svaly chodidla silně aktivují. Uvolní se plantární
aponeuróza, ale DF prstů jí opět protáhne a zpevní. Noha je v SUP, a ve chvíli kdy se
intertarzální klouby nastaví do „zamknuté“ pozice dosáhne se maximálního efektu pákového
mechanismu chodidla. Prsty jsou drženy v extenzi v MTP a IP kloubech. V této pozici
chodidlo ztrácí všechnu její poddajnost a stává se efektivní pákou. Tento přechod z pomyslné
statické plošiny v páku generuje intenzivní síly působící na přední část nohy (Klenerman,
1995).
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2.4.7

Řídící pozice zánoží
Neumann (2010) poznamenává, že existuje určitá řídící pozice zánoží, subtalární kloub

nepřímo ovlivňuje stabilitu více distálních kloubů, zejména Chopartova kloubu. Maximální
SUP subtalárního kloubu snižuje pohyblivost středonoží a naopak maximální PRON ho
zvyšuje. Schopnost středonoží měnit svou poddajnost má velký mechanický vliv na pohyb
v průběhu stojné fáze chůze. Během PRON subtalárního kloubu se může uvolnit Chopartův
kloub a noha se může lépe přizpůsobit nerovnostem povrchu země (Klouby nohy). Simoneau
(2010) popisuje pohyb subtalarního kloubu při chůzi ve frontální rovině. Během kontaktu paty
s podložkou jde kalkaneus do 2-3° SUP, ihned poté do výrazné PRON až do „mid stance“
fáze (viz kap.2.5.1.1.) a v Chopartově kloubu se distálnější část nohy supinuje vůči zánoží.
V období střední části stojné fáze („mid stance“ fáze) se odehrává opačný děj středonoží
s přednožím se nastavuje do PRON vůči talu s kalkaneem. Rychlá PRON kalkaneu po dopadu
paty na podložku se zapojuje do procesu příjmu zatížení nohy váhou těla, zajišťuje flexibilní a
přizpůsobivou strukturu při kontaktu s okolím. Svaly flektující a supinující nohu pracují
v této části excentricky, jelikož zpomalují převládající kinematiku pohybu a tlumí náraz
dopadající nohy na zem, jak dodává Neumann (2010).

2.5
2.5.1

Chůze - základní pohybový vzor člověka
Charakteristika stereotypu chůze
Chůze je základním pohybem našeho každodenního života. Představuje účinný způsob

pohybu člověka směrem dopředu vyžadující sofistikovanou kontrolu z centrálního nervového
systému (dále jen CNS). Tvoří ji řada po sobě jdoucích poklesů a obnovení stability těla, i
přesto chůze za fyziologického stavu působí plynule a harmonicky. Správný stereotyp chůze
vyžaduje dostatečný rozsah pohybu a síly v každém ze zúčastněných kloubů a minimalizaci
energetického výdeje. Omezení pohybu v jakémkoliv skloubení vede ke kinematické
kompenzaci ostatními klouby, může se projevit negativně na kvalitě a efektivitě celkové
lokomoce. Značný počet lidí, jenž nemá pohybovou disabilitu nebo zkušenost se zraněním,
považuje svou schopnost chůze za relativně jednoduchou činnost. I přesto je to pohyb velmi
komplexní vyžadující mnoho současně probíhajících a poměrně rychlých muskuloskeletálních
dějů, ve velkém počtu kloubů a rovinách najednou (Gross et al., 2005; Simoneau, 2010; Véle,
2006). Složitost a mnohotvárnost chůze umožňuje spoust možností, jak může jisté poškození
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či oslabení pohybového aparátu pozměnit normální stereotyp chůze. Analýza chůze a hledání
příčin obtíží je tudíž velmi obtížná.
V kročné fázi chůze se svaly DKK zapojují v otevřeném kinematickém řetězci
(mezera mezi prsty a zemí je v průměru mezi 1,2 – 1,9 cm), v oporné fázi řetězci uzavřeném.
Při přechodu mezi těmito dvěma fázemi se vertikální rychlost položení paty sníží až na
0,05m/s. Z toho důvod je vhodnější popis této části chůze jako „heel contact“ – kontakt či
dotyk paty než „heel strike“ – úder paty (Gross et al., 2005; Simoneau, 2010).
Na každé DK působí padesát svalů, žádný z nich nemá identickou funkci. Tyto svaly
pracují v proměnlivém stupni aktivace, v jednotlivých částech chůzového cyklu. Zapojují se
do pohybu různými způsoby: excentricky, koncentricky nebo izometricky přes jeden či více
kloubů, jako hybatelé distálního či proximálního segmentu kloubu, nebo jejich kombinací
(Simoneau, 2010). Na pohyb DKK navazuje pánev pohybem do rotace, flexe, extenze či
náklonů, ta je spojená s páteří, která se následně střídavě otáčí. Osový aparát je takto průběžně
automobilizován. Torze páteře se promítají až do ramenních kloubů, odkud vychází souhyb
horních končetin (Véle, 2006).
Během chůze jsou kloubní plochy, vazy a šlachy podrobeny značným tahovým,
tlakovým a smykovým silám. Tyto síly se mohou měřit jen nepřímo biomechanickou
analýzou zahrnující modelování a optimalizaci používaných technik. Jejich velikost může být
až překvapivě velká, např. maximum tlakové síly vyvinuté na kyčelní kloub (při rychlosti
chůze 1,4m/s) může mít hodnotu více než 6 násobku tělesné váhy, na talokrurální kloub až 4,2
násobku tělesné hmotnosti. Tahové síly na Achillovu šlachu (při rychlosti chůze 1,5m/s) až 2
násobku hmotnosti těla (Simoneau, 2010).
Pohybový aparát je vybaven různými ochrannými mechanismy, jenž absorbují
opakující se otřesy vznikající v průběhu chůze. Tyto mechanismy zabraňují nadměrnému
zatížení nosných tkání (zejm. kloubů) a osového aparátu, patří sem např. esovité zakřivení
páteře a pružící schopnost kleneb nohy (Véle, 1995; Tichý, 2014).
2.5.1.1

Cyklus chůze
Chůze je periodická aktivita, složená z nepřetržitého opakování kroků. Jedna perioda

je rozdělena na dvě části – stojnou („stance phase“) a kročnou („swing phase“). Přibližně
12 % každého cyklu tvoří stoj na obou DKK, tzv. fáze dvojí opory. Jedna perioda se počítá od
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dotyku paty jedné DK do odlepení prstů od země druhé DK. Délka kroku se určuje
vzdáleností mezi dotyky obou pat. Chůzový cyklus zahrnuje všechny jevy, které se vyskytují
mezi dvěma po sobě jdoucími dotyky paty s podložkou stejnou DK (Gross et al., 2005;
Simoneau, 2010; Véle, 2006).

Tradiční rozdělení cyklu chůze
Níže jsou popsány jednotlivé fáze tradičního rozdělení chůze viz obr. 5 a vliv obuvi na
stereotyp chůze.
Stojná fáze kroku
I.

„Heel contact“ – iniciální kontakt paty se zemí (neutrální pozice v hlezenním kloubu,
0° DF)

II.

„Foot flat“ – kontakt celou plochou nohy, váha rozprostřená na celé noze (5° PF
v hlezenním kloubu)

III.

„Mid stance“ – střední část stojné fáze (5° DF v hlezenním kloubu)

IV.

„Heel off“ – konečná část stojné fáze, pata se zvedá z podložky (10° DF v hlezenním
kloubu)

V.

„Toe off“ – propulzní fáze, odvinutí prstů od země (15° DF v hlezenním kloubu)

Období mezi „heel off“ a „toe off“ se také nazývá tzv. „push off“ fáze nebo-li odraz z nohy.
Kročná fáze kroku
I.

„Early swing“ – počáteční rychlý pohyb DK, „švih“, akcelerační fáze (5° PF
v hlezenním kloubu)

II.
III.

„Mid swing“ – střední část švihu DK (neutrální pozice v hlezenním kloubu)
„Late swing“ – koncová část švihu DK, decelerace (neutrální pozice v hlezenním
kloubu) (Gross et al., 2005; Simoneau, 2010; O´Sullivan et al., 2014)
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Obr. 5 Tradiční rozdělení cyklu chůze (Simoneau, 2010)
Zde jsou popsány základní funkce nohy a vliv obuvi jednodušeji ve třech částech chůze:
Dopad na patu – noha přebírá váhu těla, ale současně vyvažuje nerovnosti terénu (Howell,
2012). Patní tukový polštářek je bohatě inervován Vater-Paciniho tělísky, nervovými
zakončeními informujícími tělo o vibracích, tlaku a tahu v měkkých tkáních. Při pomalé bosé
chůzi je deformace paty nohy blízko hranice bolesti. U bosé chůze je přítomná tendence
došlapovat více „naplocho“ a na větší plochu nohy. V „tvrdé“ konvenční botě se reakční síly
země (dále jen GRF) rozloží do větší plochy (pevné podrážky), síla nárazu může být tím
pádem větší bez přítomné ochranné bolesti paty. Tento fakt přispívá ke změně stereotypu
běhu, příp. chůze v botách, v porovnání se situací bez nich (Wearing et al., 2014).
Stojná fáze – v této části se hmota těla se posouvá postero-anteriorně nad nohou.
V konvenční obuvi se mění kontaktní plochy, styčná plocha není noha – zem, ale méně
flexibilní podrážka – zem. Během kontaktu nohy s podložkou se síly chodidla i reakční síly
země rozkládají do větší plochy (tvrdší podrážky). V botách jde střed rozložení tlaku (centre
of pressure – COP) jednodušeji od paty k prstům. Bez bot se přenáší ze středu paty, po zevní
straně chodidla k pátému prstu a přes bříška prstů k palci. Bosá noha se v této fázi částečně
drží země a dopomáhá tělu zachovat rovnováhu. V běžných botách není noha v kontaktu se
zemí, prsty jsou často v extenčním postavení, což může snižovat celkovou stabilitu těla
(Howell, 2012).
Odrazová fáze – méně neohebná a tvrdší podrážka bot zamezuje flexi v MTP kloubech,
což je často kompenzováno odpružením přední části boty. Maximální místo zatížení má být
23

fyziologicky pod hlavici 1. MT kosti, u obutých se často přesouvá pod hlavici 2. a 3. MT
kosti. Bez konvenční obuvi se prsty ohýbají výrazněji, zvláště palec (až do 75° extenze), ten
by měl současně vyvinout největší sílu při odtlačení se od podložky (Howell, 2012).
2.5.1.2

Reakční síly země
V průběhu chůze vznikají síly mezi plantární stranu chodidla a podložkou, a to

pokaždé když jedinec udělá krok. Chodidlo působí určitou silou na zem, a dle třetího
Newtonova zákona akce a reakce, země stejnou silou, ale opačným směrem na nohu. Tato
GRF (reakční síly země) je známá pod anglickým pojmem „ground reaction forces“.
Vertikální složka GRF je ve dvou fázích chůzového cyklu na svém vrcholu, kdy je zatížení
nohy vyšší než tělesná hmotnost. Jsou to situace, kdy je potřeba buď zpomalit klesající těžiště
těla (centre of mass – COM) při dopadu nohy na zem, anebo naopak ho zrychlit na konci
stojné fáze chůze. Antero-posteriorní složka představuje smykové síly jdoucí paralelně
s opornou plochou, při „heel contact“ fázi jde reakční síla země dozadu (posteriorně). V této
chvíli je potřebné dostatečné tření, aby noha nepodklouzla. Velikost horizontálních GRF je
vyšší při delších krocích, rychlejší chůzi a větším úhlu mezi DK a podložkou, maxima
odpovídají asi 20% tělesné váhy během dotyku paty podložky a na konci stojné fáze. Velikost
medio-laterálních sil je relativně malá, méně než 5% tělesné hmotnosti, ale stejně jako u
předo-zadní složky závisí tato smykové síla na pozici COM a chodidla (Simoneau, 2010).
Konvenční boty, především ty s tvrdou a málo ohebnou podrážkou mění výrazně kontakt
mezi chodidlem a zemí, chodidlo se formuje primárně podle podrážky, ale ne dle povrchu, po
kterém se pohybuje. Pozměňuje se rozložení tlaků nohy na podložku, tedy i GRF, jak píše
Howell (2012). Bosá noha může „zabořit" prsty do země, uchopit terén díky aktivaci
přítomných svalů, zvýšit tření a zajistit, tak stabilní oporu.
2.5.1.3

Pohyb a kontrola těžiště těla (COM)
Přirozené cyklické posuny těla vytváří z těla obrácené kyvadlo, které obstarává

opakující se lehké výkyvy potenciální a kinematické mechanické energie. Rychlost chůze
v rámci cyklu kolísá, největší je ve fázi „dvojí opory“ a naopak se snižuje při opoře o jednu
DK a vysokém postavení COM (Simoneau, 2010). Při pomalejším pohybu COM či tempu
chůze se výrazněji zatěžují posturální svaly a jsou kladeny vyšší nároky na stabilizaci
vzpřímeného držení těla (Véle, 2006). V průběhu chůze vyvolává působení gravitační síly
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v COM rotaci všech kloubů DK, vznikají v nich torzní momenty sil, na což reagují svaly svou
kontrakční aktivitou. Při chůzi se COM přesunuje lineárně díky sumaci úhlových rotací
jednotlivých kloubů DKK, ne jako u auta, které se pohybuje dopředu v důsledku prostého
otáčení čtyř kol. Hlavní rotace probíhají v sagitální rovině, tedy flexně – extenční motorika,
důležitý pohyb, i když v menší míře probíhá ve frontální i horizontální rovině (Simoneau,
2010).
2.5.1.4

Efektivita pohybu
Šetření energie při chůzi je dosaženo optimálním vychylováním COM, správně

řízeným pohybem a plným využitím přenosu energie mezi jednotlivými segmenty. Při
fyziologické chůzi jde COM (ležící cca 1cm před tělem prvního křížového obratle) po
myšlené sinusoidě ve vertikální i horizontální rovině s minimální amplitudou. Zvýšení
výchylek COM při chůzi představuje zvýšení energetického výdeje, vyšší látkovou výměnu,
následně sníženou výkonnost a časnější únavu organismu. Tyto parametry souvisí s určitou
ustálenou sestavou dějů posturálního přizpůsobení jedince. Zvýšený výdej energie může
ukazovat na jistou odchylku od „běžného“ stereotypu chůze a abnormální zatížení těla.
Metabolicky nejefektivnější rychlost chůze je přibližně při 1, 33m/sek, což zhruba odpovídá
volně vybranému tempu obutých jedinců na ulici (Gross et al. 2005; Simoneau 2010).
Simoneau (2010) píše, že nejlepší držení těla při chůzi vyplývá z potřeby minimálního
množství vydané energie. Některé laboratorní studie ukázaly, že bosý běh může být
efektivnější než běh v normální sportovní obuvi, spotřeba kyslíku byla cca o 4% nižší, jak
píše Warburton (2001).

2.5.2

Problematika chůze bez obuvi

2.5.2.1

Chůze naboso a vliv obuvi na stereotyp chůze a funkci nohy
Dr. Howell (2012) tvrdí, že každá bota ovlivňuje funkci nohy. Neumann (2010)

popisuje nohu a hlezenní kloub jako jeden propojený celek tvořící dynamickou styčnou
plochu mezi DK a zemským povrchem. Evoluční historie lidského druhu nám ukazuje, že
pohyb bez bot je pro člověka stále biologicky přirozenou situací. Sandler a Lee (2016) píše o
tzv. živé botě, kterou tvoří noha, která je funkčně přizpůsobená na chůzi bez obuvi v terénu.
„Podrážku“ této přirozené boty tvoří silná a velmi odolná kůže. Hübshmann (1972) tvrdí, že
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nejsvrchnější vrstva kůže tvoří zrohovatělé buňky tzv. stratum corneum, tloušťka této rohové
vrstvy se přizpůsobuje zevním podmínkám. V místech, kde je vystavena výraznému
mechanickému zatížení například tlakovému a smykovému, sílí a je pevnější. U přirozeně
bosých lidí vzniká silná vrstvy zrohovatělé kůže a v podkoží se tvoří větší tukové zásoby, jež
působí jako tlumiče nárazů. Tlustý zrohovatělý vrstevnatý dlaždicový epitel pokožky, snižuje
nocicepci při tlakovém zatížení malými předměty v rozmezí desetin milimetru např. hranou
kamínku, a to díky jeho rozložení do větší plochy (Rašev, 2016; Čihák, 2004).
D´Aoutab et al. (2009) zjistil, že nejnovější studie podporují tvrzení, že nynější
konvenční obuv hrubě nerespektuje normální tvar chodidla a jeho funkci. Můžeme říci, že
postupně mění biomechanické funkce nohy a její morfologii.
Howell (2012) píše, že v různých klasických typech obuvi má noha tendenci jít do
„houpavého“ pohybu po tvrdé podrážce a více „dupat“ při dopadu na zem. Dalším negativním
parametrem je váha obuvi. Při průměrné délce kroku 70cm a váze obuvi např. 1kg člověk za 7
km chůze nazvedá přibližně jednu tunu zátěže (hmotnost bot). Vyšší teplota, vlhkost (v
důsledku omezeného odpařování potu z nohy), horší cirkulace vzduchu charakterizuje
prostředí v uzavřených botách. Tsai a Lin (2013) ve své studii ukázaly, že i tenká vrstva látky
(ponožky) na nohách oproti čisté chůzi naboso snižuje jistotu chůze u starších jedinců.
Atletická obuv ovlivňuje kinestézii, zhoršuje povědomí o pozici nohy, jak dokazují Robbins
et al. (1995) ve své studii.
Rossi (2002) píše, že v průběhu 1. a 2. světové války se v Americe stala první pevná
obuv mnohým mladým mužům ze zchudlých vesnických oblastí příčinou vyloučení
z vojenského výcviku. Tato obuv jim způsobovala výrazné otlaky, bolesti nohou, čímž hrubě
narušila jejich schopnost pohybu. Naopak Sikhiové, proslulí pro svou statečnost, si v
Britských armádních silách vydobyli možnost chodit bez bot, jak byli zvyklí, jelikož jim
robustní britské boty také způsobovali bolest a omezovali jejich chůzi.
Howell (2012) odkazuje na průzkum na indickém venkově, ve kterém se porovnávalo
přes dva tisíce dětí ve věku 4 – 13 let. Tzv. plochá noha se u obutých vyskytovala třikrát
častěji než u těch, co boty nenosily. V nedávné studii hodnotil Steinberg (2014) více než 1330
tanečnic z civilizované společnosti mezi 8. až 16. rokem, a téměř 40% děvčat mělo deformitu
nohy – oboustranný vbočený palec tzv. hallux valgus.
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2.5.2.2

Kinematické a kinetické rozdíly mezi chůzi naboso a v botách

Franklin et al. (2015) zkoumali ve svém systematickém přehledu (v originále systematic
review) kinematické, kinetické parametry a rozdíly ve svalové aktivaci při chůzi běžné obuvi
a bez bot. I když si kinematické parametry v některých studiích vzájemně odporují, můžeme
říci, že při bosé chůzi dochází k následujícím fenoménům:
zkrácení délky kroku, ale naopak zvýšení frekvence (kratší krok je spojen s nižším
varózním momentem v kolenním kloubu v počáteční fázi stoje, to může být důležitou
informací při léčbu artrózy kolenního kloub a tzv. „mediálního kompartmentu“)
při počátečním kontaktu chodidla se zemí noha našlapuje více naplocho – vzniká větší
kontaktní plocha, mění se úhel v hlezenním kloubu a noha je ve větší PF, což
pravděpodobně vede ke snížení maximální vertikální GRF (porovnáno s atletickými
botami, sandály a žabkami)
většímu rozsah pohybu chodidla do everze, addkce a torze nohy (porovnáno s běžnými
uzavřenými botami a sandály)
vychýlení COP během chůze je vyšší v medio-laterálním a naopak nižší v anterioposteriorním směru (porovnáno s atletickými botami, sandály a žabkami)
u lidí zvyklých na chůzi v botách dochází k výraznějšímu rozšíření přední části nohy
při zatížení DK ve stojné fázi chůze oproti stavu v (porovnáno s konvenčními botami)
maxima plantárních tlaků pod patou a MT kostmi jsou nejnižší u lidí chodících
přirozeně bez obuvi
vyšší flexe kolenního kloubu během počátečním kontaktu se zemí, posléze v průběhu
stojné fáze naopak menší (porovnáno s žabkami, sandály a atletickými botami)
Morio et al. (2009) porovnával relativní pohyb přednoží vůči zánoží u bosé chůze a chůze
ve dvou typech sandálů (s rozdílnou tuhostí podrážky). V obou typech obuvi byla omezena
PRON/SUP a abdkce/addukce přednoží a míra tuhosti podrážky sandálů měla na tyto torzní
pohyby nohy vliv. V „push off“ fázi se neobutých probandů více různila rychlost a směr
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rotací (kolem podélné osy nohy) přední části nohy relativně vůči zadní části nohy, v „obutém
stavu“ převažoval inverzní pohyb přednoží vůči zánoží .
Wirth et al. (2011) ve své studii zjistili, že se při chůzi bez bot mírně zvyšuje aktivita
zádových a krčních svalů – m. iliocostalis v bederní oblasti, m. sternocleidomastoideus a
„extenzorů krku“, stejnou tendenci měli i m. longissimus, mm. multifidi v bederní oblasti a
horní část m. trapezius, ale již bez statistické významnosti. Dančová (2014) porovnávala
aktivitu svalů DKK při chůzi po běžeckém trenažéru a chůzi po trávě, zjistila, že se stereotyp
pohybu jemně odlišuje. Největší rozdíly byly nalezeny u svalu m. gluteus medius, jenž je
laterálním stabilizátorem pánve ve stoji na jedné DK. Výsledky měření dynamického pohybu
člověka v laboratorních podmínkách musíme tedy brát s určitou rezervou a ohledem na
členitý venkovní terén.
Z psychologického hlediska mohou boty s podpatky zvyšovat atraktivitu a sebedůvěru
žen. Podpatek, i relativně nízký, je u běžných bot velmi běžný. Howell (2012) tvrdí, že
jakékoliv nadzvednutí paty vůči přední části nohy snižuje možnost protažení Achillovy šlachy
a po určité době vede k jejímu zkrácení. Tato šlacha je nejdelší (12-15cm), nejmohutnější a
nejsilnější šlachou v těle s marginálním významem pro propulzní pohyb při chůzi, jak
popisují Bianchi a Martinoli (2007). Čím vyšší je podpatek, tím ale nastává výraznější posun
COM směrem dopředu. Pokud by bylo tělo jeden pevný předmět, 2cm vyvýšení paty by ho
vychýlilo ho přibližně o 10° vpřed. Podpatky mají velký vliv i na kolenní klouby, ve stoji bez
bot je váha rozložena rovnoměrněji jak v rámci chodidel, tak v kolenních kloubech. Již 5cm
nadzvednutí paty zvyšuje zatížení jejich přední části (femoropatelárního kloubu, mediálního
kompartmentu kolenního kloubu) o 23 %. I ve studii, kde nosili probandi své běžné
konvenční boty (bez vysokého podpatku) byly kolenní klouby zatěžovány více, asi o 12% než
při chůzi bez bot. Vyšší frekvence nošení bot s podpatkem může tedy úzce souviset s bolestmi
a degenerativními změnami kolenních kloubů. Vysoké podpatky podporují zvýraznění
páteřních zakřivení (zejm. zvýšenou bederní lordózu), jež vedou k zhoršené schopnosti
tlumení nárazů při chůzi (Howell, 2012).
Morio (2009) píše, že v odpružených botách má člověk horší možnost opory nohy o pevný
bod. Musí potom zvýšit síly vytvořené DKK, aby měl stabilnější oporu. Čím více je bota
polstrovaná, tím méně efektivní je přenos sil mezi nohou a podložkou. Hughes dodává, že
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základní argument prof. Daniela Liebermana zní, že odpružení a polstrování bot zmenšuje
vnímání chodidla.
Další výhodou přímého kontaktu nohy se členitým terénem může být právě jeho
různorodost, na kterou jsou lidské tkáně uzpůsobené. Neumann (2010) zdůrazňuje rozdíl
lidské tkáně od materiálů technických přístrojů. Přístroje pracují nejlépe pod souvislým a
shodně se opakujícím zatížením, naopak viskoelastické tkáně (kosti, chrupavky, svaly a
šlachy) nesnáší dobře konstantnost a uniformitu zátěže, která je spojená s pohybem v tvrdších
typech obuvi.
Podle Franklina et al. (2015) ovlivňuje obuv kinematiku i kinetiku chůze okamžitě, ale i
v delším horizontu. Ukázalo se, že dlouhodobé používání konvenčních bot vede
k strukturálním a funkčním změnám nohy. Ke sníženému rozšíření přednoží pod váhou těla a
zúžení nohy, pravděpodobně v důsledku nedostatečného prostoru v botě. Zdá se, že chůze ve
více flexibilní a lehčí obuvi se přibližuje více pohybu bez bot. Přirozeně bosonozí lidé mají
anatomicky širší nohu a její vzhled se zpravidla liší od té „nohy obouvané“.
2.5.2.3

Propagátoři pohybu bez bot a jeho rozšíření v novodobé civilizované společnosti
V nedávné historii patřil mezi nadšence pro pohyb bez obuvi např. Socratés, Jonathan

Chapman, Patrik Henry, Abrahám Lincoln a Steve Jobs (Famous People who went barefoot).
Howell (2012) zmiňuje také výborné sportovní výkony v bosém běhu na olympiádě, běloška
Zola Pieterse a černoch Abebe Bikila závodili bez obuvi, a oběma se povedlo překonat
tehdejší světový rekord. V nynější době existují ve Spojených státech amerických školy, které
podporují u svých studentů bosou chůzi, jak píše Neukom (2007).

Bosý pohyb se

v civilizovaném světě těší stále většímu veřejnému zájmu. Někteří spíše zahraniční trenéři
zahrnují do struktury tréninku různých sportů bosou část, jak popisuje Howell (2012).
První „bosonohý park“ vznikl asi před 15 lety v Německu, v České republice je nyní
kolem dvaceti oficiálních míst vytvořených záměrně pro vyzkoušení si pohybu bez bot po
různorodém terénu, další nové speciální parky, stezky a chodníky vznikají stále v ČR i celé
Evropě (Howell, 2012; Stezky pro bosé nohy v ČR, 2013).
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2.5.2.4

Léčení podle Kneippa
Sebastián Kneipp, německý farář z 19. stolení, byl propagátor léčby přírodními zdroji.

Správně určená vodoléčebná terapie, životospráva a tělesný pohyb tvoří hlavní tři body
prevence „kneippováním“, jenž směřuje k rovnováze mezi tělesnými a duševními činnostmi
organismu, upevnění zdraví a vyšší odolnosti vůči chorobám. Základem jeho léčby byla
hydroterapie, kde zdůrazňoval otužování a terapii nohou (koupele, šlapání vody).
Upozorňoval na velmi častý špatný oběh krve, jak u chudokrevných hubených pacientů, tak u
otylejších jedinců s častými kardiovaskulárními chorobami. Bosou chůzí povzbuzoval
proudění krve v organismu (Kneipp: Léčení podle Kneippa, 2008).
S.

Kneipp

doporučoval

začít

s otužováním

již

od

kojeneckého

období.

Nejpřirozenějším způsobem otužování označoval právě bosou chůzi v mokré trávě, studené
vodě, po kamení či sněhu. Říkal, že i relativně blízcí předkové žili život mnohem bohatší na
změny teplot, bydleli ve vzdušných hliněných obydlích a celý rok se myli v chladné vodě
nejbližšího potoka či řeky. Bosá chůze až po lýtka ve vodě (nejprve vlažné, později studené)
bojuje dle S. Kneippa proti problémům s močovým měchýřem, ledvinami, odvádí plyny ze
žaludku, ulehčuje dýchání. Terapii chůzí naboso ve venkovním terénu využíval při nemocech
nervového systému, nespavosti, nervozitě s návalem krve do hlavy, bolestech hlavy, „trvale“
studeným nohách, častých bolestech v krku, astmatu, tuberkulóze, ischiatu, dně i revmatoidní
artritidě (Kneipp: Léčení podle Kneippa, 2008).
2.5.2.5

Tradiční čínská medicína a noha člověka
Dle tradiční čínské medicíny začínají a končí na noze párové jinové (jater, ledvin,

sleziny) a jangové dráhy (žaludku, močového měchýře a žlučníku). Dále se na ní promítají
reflexní zóny celé páteře, hrudníku, ramenních kloubů, hlavy a krku, zóny močových cest,
tkání a kostí pánve až ke kolenním kloubům, zóny endokrinních žláz, dýchacích orgánů,
srdce, trávicího traktu a lymfatické soustavy (Marek a kol. 2003, Marquardtová 2009).
Právě na noze se podle akupresury, jedné z metod čínské medicíny, nachází druhý
nejvýznamnější mikrosystém těla. Masáž chodidla může mít pozitivní vliv na látkovou
přeměnu živin organismu, cévní soustavu – hlavně prokrvení DKK, stabilizaci krevního tlaku,
CNS – zlepšení psychického rozpoložení a pohybový systém – snížení bolestí zad a DKK, jak
se zmiňuje Marek a kol. (2003).
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2.6 Řízení pohybu a jednotlivé složky motoriky
2.6.1

Centrální nervový systém a pohybové programy
Nervové buňky tvoří složitě propojenou síť, podobně jako obvody v počítačích

(hardware). Výrobce utvoří určitý charakter počítače, firmware, u lidí jde o geneticky
fixované programy – základní funkce CNS. A nakonec software – programy, které se může
počítač nebo člověk „naučit“, u lidí v podobě nových pohybových vzorů a programů.
Odchylky od normy mohou vznikat jak v struktuře základních funkcí CNS, tak naučených
vzorech a programech (Véle, 2006). Podle Kračmara a kol. (2016) jsou ale změny v nošení
obuvi a úpravy komunikací z evolučního hlediska velmi mladé na to, aby mohly pozměnit
bazální pohybové programy.
2.6.1.1

Posturální a fázická složka motoriky
Véle (2006) popisuje dvě složky hrubé motoriky (využívající i svaly mohutnější),

které se vzájemně doplňují – posturální a fázickou, obě jsou geneticky fixovány. Hrubá
motorika kooperuje při cíleném manipulačním pohybu horní končetiny současně s jemnou
vysoce obratnou motorikou ruky. Na DK je možná obdobná situace, která je navíc ztížená
důležitou opornou funkcí při lokomoci např. chůzi. Rašev (2007) píše, že kdykoliv se posouvá
COM, musí CNS ještě před provedením pohybu odhadnout potřebnou míru stabilizace těla
příslušnými svaly. Při řízení motoriky je vždy prvotní stabilizující složka, jež udržuje
segmenty těla proti působení gravitační síly a poté dynamická složka, fázická, zajišťující
změnu jejich pozice. Z pohledu kybernetiky můžeme tyto dvě složky motoriky, posturální a
fázickou přirovnat k programům v softwaru počítače, které jsou již geneticky ukotvené
v CNS.
2.6.1.2

Narušené posturální funkce – posturální dysfunkce (PD)
Podle Raševa (2011) označuje pojem posturální dysfunkce (dále jen PD) zhoršené

stabilizační funkce organizmu, jenž vznikají v důsledku změny zpracování potřebných
vstupních informací v CNS viz kap. 2.6.2. PD jsou nejčastější příčinnou bolestí pohybového
aparátu současného civilizovaného člověka. Často dochází k minimalizaci pohybové
variability, k monotónnímu pohybu a opakujícím se polohách těla např. při kancelářské práci
(sezení u počítače) a celkově ke snížení pohybových aktivit. Malé přenášení COM zvyšuje
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nároky na správné zapojení segmentálních (intersegmentálních) svalů viz kap. 2.6.4.1., při
jejichž špatné funkci se nadměrně aktivují povrchové polysegmentální svaly převážně
izometricky. K tomu dokází i při malých výchylkách COM nebo přesouvání malých břemen
(končetiny, knížka v ruce, boty) ve stoje a sedě. Nadměrně se zatěžují svalové a ostatní
pojivové tkáně a posléze se objevuje tzv. posturální bolest. Pokud tato porucha trvá dlouho
může vyústit ve funkční obtíže např. s páteří tzv. vertebrogenním obtížím, jenž můžeme
označit za „epidemii současné civilizované společnosti“.
PD může mít hlavní příčinu, jak v centrálních, tak periferních oblastech, být funkčního
či strukturálního charakteru. Nevratné destrukční děje v CNS mohou vznikat bezprostředním
mechanickým poraněním, zánětlivým procesem, krvácením či nedokrvením a následnou
nekrózou nervové tkáně. Funkční změny jsou četnější a zpravidla reverzibilní, vznikají na
základě změny zpracování informací a následné odchylce od normálního pohybového
programu uloženého v CNS zejména subkortikálně. Důvod může být komoce mozku, vysoké
horečky, nadměrný stres a nedostatečná relaxace a v neposlední řadě dlouhodobé opakující se
nadměrné zatížení posturálního stabilizačního systému. Mezi další příčiny může zařadit tzv.
whiplash syndrom krční páteře (Rašev, 2011).
Bond (2007) píše, že naše smysly nám zprostředkovávají potřebné informace z okolí
k orientaci v prostoru, pokud je ale tato orientace zhoršená, dochází ke kompenzaci
nadměrnou svalovou stabilizací. Např. bolest v určité části těla vyžaduje její znehybnění, tedy
vyšší stabilizaci postižené oblasti. Neumann tvrdí (2010), že problémem není schopnost
zpevnit se/stabilizovat v každé situaci svou podstatou nestabilní systém, ale učit se ovládat
nestabilitu.
2.6.1.3

Jemná motorika
Jemná motorika (obratná, dovednostní aj.) je záměrná, cílená pohybová aktivita,

prováděná hlavně pomocí krátkých hlouběji uložených svalů, na nohách se jí říká
„pedipulace“. Jemná motorika není geneticky fixována, vzniká na základě zkušenosti a učení.
Tyto drobné svaly jsou schopny pracovat obratně a cíleně formou jemné motoriky podobně
jako na rukách.

Díky těmto koordinačně složitějším pohybům se noha může efektivně

přizpůsobovat okolním podmínkám a nerovnostem. Do pedipulace patří úchopové funkce,
schopnost vnímání tvaru a teploty terénu. Jemná motorika umožňuje rozlišovat drobné změny
terénu jako míru tvrdosti a texturu. Chůze po členitém terénu stimuluje stereognostické
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vnímání chodidla, které je předpokladem pro správnou diferenciaci pohybů. Méně kvalitní
somatosenzorické funkce nohy vedou k neobratnosti a zpomalení jejich manipulačních
schopností (Vyskotová a Macháčková, 2013).
Kvalitní koordinace a síla zvláště svalů mezikostních (mm. interossei) a odtahovače
palce (m. abduktor hallucis) je výhodná při opoře o DK a propulzních pohybech těla, rozšiřují
totiž opornou bázi (base of support – BOS) – plochu ohraničenou zevními hranami opěrné
plochy viz obr. 6. (Vyskotová a Macháčková, 2013; Biomechanika: statická a dynamická
rovnováha, rovnovážné polohy, stabilita).

Obrázek 6 – COG: průmět COM do opěrné báze (Biomechanika: statická a dynamická
rovnováha, rovnovážné polohy, stabilita)
Vysvětlivky: BOS – opěrná báze; COG – průmět společného težiště těla do opěrné báze;
COM – celkové těžiště těla (hypotetický bod, do kterého je soustředěna hmotnost celého těla)

2.6.2

Sensomotorický systém
Senzorické vstupy mají vliv na podobu pohybu, regulují ho. V poslední době často

používaný pojem ve fyzioterapii „senzomotorika“ dává právě důraz na senzorický vstup,
který vyúsťuje v motorický projev, průběžně ho upravuje a zasahuje do jeho řízení (Véle,
1995).
2.6.2.1

Tři úrovně řízení senzomotoriky
V CNS se nachází tři úrovně řízení senzomotorického systému viz obr. 7. První je

míšní úroveň (základní pohybové vzory – krokový mechanismus a funkce úchopu, alfa
motoneurony – a/synchronní svalový záškub), druhá subkortikální úroveň (posturální
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programy, nastavení dráždivosti a napětí svalů ve svalových řetězcích, přizpůsobení se
zevním i vnitřním podmínkám), kam patří retikulární formace, mozkový kmen, bazální
ganglia, hypo/thalamus, mozeček (Rašev, 2007; Véle, 2006). Véle (2006) píše, že při
udržování rovnováhy má důležitou roli mozeček, podílí se na orientaci v čase a prostoru. Díky
tzv. dopředné vazbě (feed forward), dokáže na krátký čas předpovědět okolní podmínky.
Eccles přirovnal mozeček k sochaři, neboť odstraňuje nadbytečnou aktivací svalů a také
pomáhá se svalovou koordincí a timingem, čímž se podílí na ekonomičnosti motoriky. Třetí
úrovní je mozková kůra (vznik představy pohybu, vjemy přechází do povědomí, asociační
funkce), jež je do jisté míry nadřazená dvou předešlým.

Obrázek 7 – Schematické zobrazení řízení senzomotoriky (Rašev, 2007; Ambler, 2011)
2.6.2.2

Vstupní informace – receptory
Skrz naše smysly, senzorické systémy vnímáme nás samotné i okolní svět. Tyto vjemy

jsou ovlivněny kvalitou, intenzitou, trváním podnětu a místem, kam působí. Podle lokalizace
můžeme receptory rozdělit na exteroreceptory – kontaktní v kůži, dálkové (zrak, sluch),
proprioreceptory (svalová vřeténka, Golgiho šlachová tělíska a kloubní receptory) a
interoreceptory (mechanoreceptory, chemoreceptory), jak se dozvídáme od Ambléra (2011).
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Noha je při chůzi prvotním článkem těla vstupujícím do výrazné interakce se zevním
prostředím, je zdrojem mnohých výše zmíněných informací. Dostatečná senzorická aference
např. z nohy je zásadní pro správné řízení a funkci motoriky. Náš vědomý senzuální
(smyslový) obraz reality představuje již jen určitou selekci důležitých podnětů pro daného
jedince, jak píší Vyskotová a Macháčková (2013).
Povrchové čití zajišťuje senzorické informace z povrchových částí těla, řadíme sem
částečně specifické receptory – dotyková tělíska Meissnerova, tlaková Paciniho tělíska,
tělíska na chlad, teplo a bolest. Organismus člověka je schopný adaptace, zpravidla po delším
působení podnětu a zejména u receptorů pro tlak. Prah citlivosti receptorů je individuální a je
závislý na aktuálním stavu organismu. Hluboké čití nebo-li propriocepce oznamuje tělu
zprávy o postavení a charakteru pohybu jednotlivých segmentů těla, vibracích, stereognozii a
orientaci v gravitačním poli (Ambler, 2011, Kolář a kol., 2009). Rašev (2007) píše, že
proprioreceptory informují CNS o změnách délky a napětí svalů a šlach, zasílají jí akcelerační
a decelerační data z kloubů.
Lewit (2001) píše, že se změnou aferentních signálů se současně upravuje tonus tkáně,
a že právě chodidlo strádá pro malý počet fyziologických podnětů, na které je evolučně
navyklé. Chodidlo je jednou z částí těla s největším počtem aferentních receptorů. Senzitivita
chodidla a jiné části těla bývá u lidí často rozdílná, i když je jedinec zdravý.
2.6.2.3

Úloha aferentních signálů v CNS
Jak píše Kolář a kol. (2009), vzruch (také impluz, změna elektrického potenciálu

membrán) postupuje z podrážděných receptorů po vzestupných senzitivních drahách
periferních nervů do ganglií zadních kořenů míšních, v míše se utváří lemniskální,
spinothalamický a spinoretikulární systém. Impulzy pokračují thalamokortikálním traktem až
do postcentrální mozkové kůry. Přijatá informace se v kortexu zpracuje a eferentní
motorickou drahou na ní CNS odpovídá, v senzomotorice ve formě aktivace určitým svalů.
Véle (2006) píše, že základní funkční a stavební jednotkou pohybového systému je
tzv. motorická jednotka. Tvoří jí soubor kontraktilních svalových vláken inervovaných
jednou motorickou nervovou buňkou, motoneuronem, který sídlí v předním rohu míšním.
V míše tento motoneuron komunikuje s drahami z centrálních i periferních oblastí, jež mají
vliv na jeho dráždivost. V případě překročení prahu dráždivosti této nervové buňky se vyšle
impulz jejím dlouhým výběžkem (axon, neurit) ke svalovým vláknům, kde vzniká jejich
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dočasné zkrácení. Při aktivaci svalu se motorické jednotky zapojují asynchronně, tedy ne
všechny naráz, ale postupně. Excitabilita motoneuronu je také závislá na psychickém stavu a
stavu limbického systému jedince. Neurity přenáší i chemické látky, jenž pomáhají udržet
dobrou trofiku svalu.
Vyskotová a Macháčková (2013) popisují následek narušení somatosenzorického čití:
 nedostatečné zpětnovazební informace narušují kvalitu pohybu, což může mít
negativní vliv na schopnost přizpůsobení se okolním podmínkám
 změny somatického čití mají vliv na konečnou podobu motorického projevu
2.6.2.4

Vliv aference z nohou na posturální kontrolu
Důležitá role vstupních senzorických informací pro posturální kontrolu je dobře

známá, vizuální, vestibulární a proprioceptivní informace byl již rozsáhle studovány.
V poslední době se potvrzuje i důležitá funkce podnětů z nohou (Hadders-Algra and Carlberg,
2007).
Kavounoudias et al. (2001) hodnotili vliv stimulace kožních hmatových receptorů a
svalových proprioreceptorů na posturální funkce pomocí mechanické vibrace aplikované na
plosku nohy. Při dráždění přední části nohy mělo lidské tělo tendenci naklánět se dozadu,
vznikla tedy specifická posturální reakce. Celkové snížení senzorického vstupu z plosek
nohou (v důsledku jejich ochlazení) zvyšuje výkyvy těla, pohyb COM u stojícího jedince.
Z klinických zkušeností se potvrzuje, že distální senzorická neuropatie chodidel narušuje
posturální kontrolu.

2.6.3

Charakteristika držení těla/ postury
Ve 20. století bylo držení těla (také postura) bráno jen jako výsledek reflexních dějů a

napětí svalů těla, v nynější době se na něj pohlíží jako na velmi komplexní proces zahrnující
aktivitu celého nervového systému (Hadders-Algra and Carlberg, 2007). Držení těla patří do
posturální, tedy více statické funkce motoriky, označuje udržování segmentů těla proti
působení zevních sil, neustálé vyvažování zaujaté polohy v určité výchozí i konečné pozici.
Toto tzv. zaujetí postury je součástí jakékoliv pohybu a polohy těla, již R. Magnus tvrdil, že
následuje pohyb, více dynamickou část motoriky, jako stín (Rašev, 2007; Véle, 2006; Kolář a
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kol., 2009). Bond (2007) pohlíží na posturu jako na držení těla během dynamického pohybu,
který provází člověka celým životem a je jeho obrazem. Lidské tělo jsou svou podstatou
nestabilní, neboť je vytvořené pro pohyb, je ale schopné vypořádat se s vlivem gravitace,
udržet rovnováhu a neupadnout. Wright a Rothenberg (2011) píší, že se výsledné držení těla
se vytváří na základě propojení vnímání a akce dané osoby, je to neustálý „kompromis“ mezi
snahou vedoucí k aktivitě a stabilitě. Shumway-Cook and Woollacott (2012) tvrdí, že je
zajišťováno posturální kontrolou a zahrnuje řízení určitých pozic těla v prostoru ze dvou
důvodů – stability a orientace. Termín postura často označuje, jak biomechanické uspořádání
těla, tak jeho orientaci v prostoru.
2.6.3.1

Správné držení těla
Shumway-Cook and Woollacott (2012) říká,

že neexistuje univerzální definice správného držení
těla (postury). Postura je pojem velmi široký a často
nejasný, je popisován různými definicemi. Brennan
(2014) tvrdí, že správné držení těla neoznačuje
ideální tvary, kterých se musí dosáhnout nebo jiné
změny v pohybových návycích. Podle Brennana je
nejdůležitější naučit se vnímat vlastní tělo. Magee
(2002)

říká,

že

předpokladem

korektního

vzpřímeného držení těla je minimální svalová
aktivita a zatížení všech kloubů, tedy ekonomičnost
polohy. Jeho kvalitu dále definuje podle držení
hlavy, paží a ramenních kloubů, hrudníku, břicha,
zakřivení

páteře,

pánve,

kyčelních

kloubů,

kolenních kloubů, nohou a jejich prstů. Haladová a
Nechvátalová (1996) hodnotí posturu podle Kleina,
Thomase a Mayera, kteří ji dělí na držení výtečné,
dobré, chabé a špatné. Mají určených pět oblastí těla,
podle kterých se orientují – držení hlavy, tvar
hrudníku a břicha, postavení lopatek a zakřivení
páteře. Bond (2007) označuje šest oblastí těla
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Obrázek 8 – Šest posturálních zón člověka
dle Bonda (Bond, 2007)

důležitých pro dobrou stabilitu viz obr. 8 – svaly zúčastněné na dýchání, břicho, pánevní dno,
ruce, chodidla a hlava. První tři klíčové oblasti jsou struktury, které svírají střed těla a skrz
které se stabilizuje zevnitř. Poslední tři pomáhají v orientaci a vytváří určitý vztah se světem
kolem.
American college of sport medicine (2006) zmiňují, že držení těla během fyzické
zátěže má vliv na aktivitu srdečně-cévního systému.

2.6.4

Stabilita, instabilita a posturální stabilizace
Definice stability a instability se různí ve vědních oborech, v rámci medicíny i

samotné fyzioterapie, a to na základě jednotlivých konceptů. Pojem stabilita znamená obecně
zajištění rovnovážné polohy, stálost; instabilita nevyrovnanost určitého systému, jeho
nestálost (Pavlů, 2015). O stabilitě můžeme mluvit ve statickém i dynamickém pohybu,
ovlivňují ji biomechanické (fyzikální) a neurofyziologické faktory. Mezi biomechanické
faktory patří opěrná plocha a BOS (tvar a její vlastnosti), charakter styčných ploch – tělo/
podložka, hmotnost jedince, poloha COM, konfigurace segmentů těla (Kolář a kol., 2009;
Véle, 1995). Véle (1995) píše, že „bezpečné přilnutí nohy k terénu je zárukou stability a
jistoty stoje a chůze.“
Při pohybu se COM nemusí promítat do oblasti BOS. Do prostoru BOS musí směřovat
výslednice všech působících sil (reakční, třecí a setrvačné síly apod.), jinak vzniká vysoce
nestabilní situace, u člověka dochází k pádu (Kolář a kol., 2009). Setrvačné síly, přítomné
v průběhu dynamického pohybu, napomáhají řízení rovnováhy, jak píše Rašev (2007).
Neurofyziologické faktory jsou zajištěny multisenzorickou integrací proprioceptivních,
tlakových, zrakových a sluchových informací z vestibulárního aparátu, pokožky, svalů,
kloubů, očí a uší. Významnou roli hrají i psychické vlivy a stav vnitřního prostředí (Véle,
2014; Kolář a kol., 2009).
Vleeming et al. (2007) tvrdí, že jsou teorie stability založené na principu úspory
energie. Systém dosáhne stabilní pozice, pokud vydá co nejnižší možnou energii. Jakékoliv
vychýlení se z optimální pozice zvyšuje pohyb COM a energetický výdej zvyšuje. Je nutné
zmínit, že stabilní vzpřímené držení těla může být udržováno jen díky drobným opakujícím se
výchylkám muskuloskeletálního systému do různých směrů a v různých souhrách tak, aby
žádná struktura nebyla nepřetržitě zatěžována. Použití termínu klasické stability je u viskoelastického systému nepřesné. I když jsme schopni zaujmout vysoce stabilní pozici, nemůže
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být držena po dlouhou dobu. Tkáně lidského těla jsou visko-elastické a v důsledku
mechanické záteže se znatelně deformují.
U tělesného systému nemůžeme hovořit o „tvarové stabilitě“ (v technice používáno
pro pevné tělesa), jak tvrdí Véle (2006), ale o vysoce činné stabilizaci určité pozice těla „s
polotekutým obsahem“ na pevné podložce. Pro udržení stabilní polohy těla je potřebná
koordinovaná svalová práce, která vyrovnává neustálé výkyvy tížnice jdoucí z teoretického
COM promítající se do BOS. Tímto způsobem se zajišťuje rovnovážný stav (Jelen a kol.,
2002; Karas a Otáhal, 1991).
Pavlů (2015) popisuje, že Kaltenborn – Evjenth hodnotí stabilitu podle kvality svalové
kontroly, což odpovídá definici Maitlandovy „funkční instability“. Maitland dále odlišuje
„strukturální instabilitu“, která zase odpovídá Kaltenbornově pohledu na hypermobilitu
(zvýšený rozsah kloubní pohyblivosti nad fyziologickou normu). Celková instabilita se
projevuje zvýšenými výchylkami trupu, vyšším pohybem COM. Kolář a kol. (2007) popisuje
posturální stabilitu jako „kontinuální zaujímání stálé polohy“. Každý aktivní pohyb v určitém
segmentu vyvolá stabilizační reakci (svalovou) v celém pohybovém aparátu, kterou nazývá
posturální reaktibilitou.
Rašev (2014) řadí řízení rovnovážné polohy (stability) pod pojem posturální
stabilizace. Tvrdí, že není jejím synonymem, jelikož nezahrnuje tzv. anticipaci (feed
forward) – přednastavení potřebné svalové aktivity na základě očekávané akce. Kolář a kol.
(2009) popisují posturální stabilizaci jako aktivní, tedy svalové držení jednotlivých segmentů
těla proti působení zevních sil, kdy hlavní roli zastává gravitační síla. Tato stabilizace má za
úkol dostatečně zpevnit kloubní spojení a zajistit koordinovanou aktivitu svalových skupin
s opačnou funkcí tzv. agonistů s antagonisty. Při posturální stabilizaci znamená „nastavování
určitých částí těla do „punkta fixa“ pro pohyb „punkta mobile“ na nezbytně dlouhou dobu a
vhodnou intenzitou“, jak říká Rašev (2014). Kolář a kol. (2009) píše, že termíny „punktum
fixum“ – fixovaný segment a „punktum mobile“ – pohyblivý segment, se používají při popisu
tzv. uzavřeného či otevřeného kinematického řetězce (dále jen KŘ). Otevřený KŘ je častý u
pohybů horní končetiny, kdy se distální segment hýbe vůči „fixovanému“ segmentu
proximálnímu. Uzavřený KŘ je typický pro DK průběhu její stojné fázi při chůzi, kdy je
distální segment pevně opřen o podložku a proximální se hýbe. „Chodidlo, na kterém stojíme,
je nutné pokládat za klíčovou oblast pohybové soustavy, která svou vysokou aferencí ovlivňuje
statiku těla mechanicky a zejména reflexně“ (Lewit, 2001, s. 294).
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Véle (2006) podtrhává důležitost aferentních informací chodidel v průběhu
dynamického pohybu. Říká, že v této vysoce nestabilní situaci, dynamickém pohybu, se
rozložení tlaku na plantární straně nohy velmi proměňuje a CNS na tyto změny reaguje
jistými stabilizačními funkcemi.
Posturální reakce mají za úkol stabilizovat a „přibržďovat“ veškeré motorické chování.
Tyto reakce vznikají na základě koaktivace svalů (synergistické aktivace) zamezující
nadbytečným výchylkám COM, jež mohou vést k pocitům nejistoty, bolestem, případně
změně pohybového stereotypu Tyto synergistické aktivace označují svaly, které jsou při
držení určité polohy segmentu aktivovány ve stejnou chvíli, ale s opačným tahem. Drobné
výchylky těla v součinnosti s intersegmentální stabilizací, viz následující kap. 2.6.4.1., jsou
fyziologické, zvyšují vstupní informace a zamezují nevýhodné dlouhodobé izometrické
aktivaci (Rašev, 2007; Véle, 2006). Ta může dle Véleho (2006) způsobit bolestivé městnání
krve ve svalu, později ischemické a strukturální změny.
2.6.4.1

Svalstvo těla a stabilizační funkce
Karas a kol. (1990) píší, že příčně pruhované svaly těla tvoří přibližně 45% hmotnosti

těla, z nichž 55% připadá na svalstvo DKK. Z celkové hmotnosti těla tvoří hmotnost nohy jen
cca 1,6 %.
Svalstvo těla můžeme ve vztahu k stabilizačním funkcím rozdělit na dvě skupiny –
intersegmentální a polysegmentální svaly. Intersegmentální muskulatura nastavuje jemně
(malou silou) pozici v segmentu, řadíme se např. mm.interspinosi, intertransversarii, m.
transversus abdominis, m. vastus medialis. Krátké polysegmentální působí větší silou a patří
sem např. mm. semispinalis, iliocostalis. Nakonec dlouhé polysegmentální svaly generují síly
největší, při dynamickém pohybu jsou hlavními hybateli segmentů, jsou to např. m. trapezius,
m. levator scapulae, m. latissimus dorzi. Diferencovaná aktivita intersegmentálních svalů
vytvoří určitou „výchozí pozici“ těla již v průběhu plánování pohybu (Rašev, 2007; Rašev,
2014)
Véle (2006) v souladu s Panjabim rozeznává dva typy stabilizace - vnitřní
segmentovou, kam patří krátké a hluboko uložené stabilizační/tonické svaly, jenž jsou
uloženy blízko kloubu. Jako druhou vnější sektorovou nebo celkovou stabilizaci, kde pracují
delší a silnější fázické svaly uložené povrchově. Při očividných titubacích těla se aktivují tyto
povrchové svaly, jenž se snaží se vracet COP ke středu BOS. Bond (2007) vidí celé tělo
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pokryté svaly ve vrstvách, podobně jako jednotlivé vrstvy oblečení. Povrchové svaly zajišťují
viditelný pohyb, zatímco hluboké vrstvy vytváří podporu pro klouby a vnitřní orgány.
Kontrakce hlouběji uložených svalů je zásadní pro dobrou stabilitu, která je potřebná při
řízení našeho pohybu.
2.6.4.2

Svalové řetězce – vztah nohy a hlubokého stabilizačního systému
Noha je součástí mnoha svalových řetězců a obvykle tvoří jejich první nebo poslední

článek, i proto je její funkce pro celkový pohyb klíčová. Do řetězce propojujícího hlavní svaly
hlubokého stabilizačního systému a svaly povrchové patří podle dr. Lewita (2001) pánevní
dno, bránice, m. transversus abdominis, mm. multifidi, dlouhé svaly v oblasti zad, m. psoas,
přitahovače stehna, můžeme sem zařadit i svaly v oblasti pletence ramenního, žvýkací svaly,
„hamstringy“ a chodidlo. Další řetězce jsou již specifičtější, patří k určité části těla a problém.
Řetězec, jenž jde mezi chodidlem, fibulou a m. biceps femoris je v nejbližším spojení
skrz pánevní dno k hlubokému stabilizačnímu systému. Při předsunutém držení těla je tah na
distální část DK zřetězen přes m. biceps femoris, m.gluteus maximus a m.rectus abdominis.
Lewit a Lepšíková. (2008) píší, že se zhoršená funkce kleneb nohy se může řetězit podobně
jako dysfunkce stabilizačního systému trupu a vytvářet spoušťové body, tzv. trigger pointy.

2.7

Posturografie
Posturografie je jednou z metod, jež se snaží objektivizovat rovnováhu člověka. Je

metodou vyšetřující schopnost pacienta udržet se v rovnováze (stabilní pozici) pomocí
rovnovážných/ stabilizačních reakcí, a tím udržovat tzv. posturální stabilitu/stabilizaci. Tyto
vyrovnávací reakce jsou automatické posturální reakce řízeny subkortikálně z CNS.
Z posturografického vyšetření můžeme dále zjistit, jakou měrou se podílí jednotlivé
senzorické systémy na kontrole rovnováhy, a to vyloučením zraku nebo změnou
proprioceptivní informace z podložky – pěnová guma, vibrační stimulace (Kolář a kol., 2009;
Rašev, 2007). Dle Bigelowa a Bermeho (2010) zaznamenává posturografie COP a zobrazuje
záznam snahy pacienta udržet průmět jeho COM v BOS, v angličtině známý jako „center of
gravity“ (COG) viz obr. 6. Posturografie je prostředek, jenž umožňuje měření reakčních sil
vyvinutých na plošinu, kdy základní silou je síla tíhová. Druhotné reakční síly vytváří aktivní
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svaly, jenž své silové působení přenáší na plošinu. Jednotlivé reakční síly – předozadního,
stranového a vertikálního směru jsou detekovány tenzomentry nebo je měřen pohyb plošiny
pomocí akcelerometru (Kolář a kol., 2009; Rašev, 2007).
Existují dva hlavní typy posturografického vyšetření „statické a dynamické“. Fried a
Arnold (1987) označují statickou posturografii za pouhou objektivizaci Rombergova
příznaku, pacient ani plošina se při vyšetření nehýbe. Kolář a kol. (2009) poukazuje na fakt,
že se mohou vyšetřovat i jiné statické polohy např. stoj na jedné DK, tandemový stoj. U
dynamického posturografického vyšetření je pacient v pohybu může chodit, různě
modifikovat chůzi, otáčet se v prostoru aj. Během pohybu pacienta může být pohyblivá i
plošina. V případě různých výchylek základny vzniká zpravidla posuvný pohyb
v předozadním (anterioposteriorním) nebo stranovém (mediolaterálním) směru, příp. je možné
naklonit plochu podél horizontální osy (Kolář a kol., 2009).
Podle Joela et al. (1998) testuje dynamická posturografie schopnost jedince udržet
rovnováhu pomocí efektivního využití vizuálních, vestibulárních a somatosenzorických
vstupů, stejně dobře jako kvalitu zpětné vazby – potlačování nebo nahrazování nesprávných či
nepřesných informací z našich smyslových orgánů těmi správnými. V obou případech se
hodnotí doba vyrovnávacích rovnovážných reakcí pacienta. V „dynamickém“ stoji na plošině,
jenž se vychyluje s vyšetřovaným, dochází k obnovení stability různými pohybovými
strategiemi

(Shumway-Cook

and

Woollacott,

2012).

Mezi

nejčastěji

využívané

posturografické systémy patří Kistler, AMTI, Bertec a NeuroCom, Equitest, Smart-Balance
Master (Kolář a kol., 2009; Timothy, 2014).
2.7.1

Vliv změny senzorického vstupu na dynamickou posturografii
Brian et al. (1999) zjistili, že mechanická stimulace okrajů plosky nohy zlepšuje

posturální stabilizační reakce vyvolané nepředvídatelnými výchylkami plošiny, na které
jedinec stojí. Kompenzační krokové reakce člověka způsobené náhlými pohyby plošiny jsou
také ovlivněny kvalitou vstupních informací z nohy, jak píší Perry et al. (2000). Maurer et al.
(2001) hodnotili reakce probandů na náklony plošiny. Tyto náklony plošiny vyvolávali PF a
DF nohy, žádné opakující se posturální reakce studie neprokázala.
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2.7.2

Využití posturografie v klinické praxi
Kolář a kol. (2009) popisují posturografii jako vyšetření, které se využívá především u

pacientů s poruchami rovnováhy k objektivizaci míry balančního deficitu. Statické vyšetření
klidného stoje se používá u dětí s horší posturální kontrolu např. po mozkové obrně, menšími
vývojovými poruchami aj. (Hadders-Alga and Carlberg, 2008). Dynamické vyšetření je často
hodnoceno u lidí se závratěmi krčního etiologie, migrén a osob s vysokou pravděpodobností
pádů, Parkinsonovou chorobou, roztroušenou sklerózou, mozečkovými či vestibulárními
poruchami, periferními neuropatiemi apod. (Timothy, 2014). Během vyšetření je vždy potřeba
přihlížet k základní diagnóze pacienta a výsledkům ostatních vyšetření, neboť posturografie
není přímo diagnostickou metodou. Důležité využití posturografie je při dlouhodobějším
sledování pacienta např. vlivu léčby na jistou poruchy stability (Kolář a kol., 2009).

2.7.3

Posturomed
Posturomed (viz obr. 9) je přístroj, který se

využívá k léčbě nefyziologických posturálních
reakcí, zvláště zhoršené stabilizace segmentů těla,
jež jsou pro udržování korektního vzpřímeného
držení těla důležité. Přístroj byl vyvinut v roce
1993 Dr. Raševem ve spolupráci s firmou Haider
Bioswing v Německu. Posturomed představuje
nový druh aktivní posturální terapie. Využívá se
při léčbě bolestí pohybového aparátu (příčina
hlavně v patologických posturálních reakcích),
stabilizaci nosných kloubů a jako prevence –
zlepšení svalové koordinace (Melecký, 2008;
Rašev, 2007; Rašev, 2011).
Nejdříve se plošina Posturomedu využívala
jen k výše zmíněným terapeutickým účelům,
později i pro diagnostiku. Proto byl zaveden
standardizovaný test „3 kroky – stoj na jedné
noze“, kdy pohyb plošiny detekuje akcelerometr
(Rašev, 2011).
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Obrázek 9 – Posturomed (Lajnerová, 2010)

Od ostatních „nestabilních ploch“ zaměřených na terapii senzomotoriky se
Posturomed odlišuje ve dvou faktorech – má tři stupně instability a pomocí specifických
výkyvných prvků ovlivňuje kmitání plošiny (nejprve zvýrazňují výkyvy plošiny i při
sebemenším přesunu COM, ale posléze pomáhá s jejich utlumením). Míra instability plošiny
a náročnosti cvičení má být přizpůsobená pacientovi, aby se docílila převážně aktivace
hlubších segmentálních svalů, a ne delších svalů polysegmentálních (Melecký, 2008; Rašev,
2011).
2.7.3.1

Reliabilita techniky měření zdravých jedinců na Posturomedu
Studie od Boeer et al. (2010) hodnotí reliabilitu techniky měření na nestabilní plošině

Posturomedu – vlastnosti stoje a rovnovážné kapacity zdravých probandů. Určuje standartní
hodnoty pro stoj na jedné noze a opakované měření. 55 zdravých probandů (37± 15let) bylo
testováno při stoji na jedné DK. Sledoval se celkový pohyb plošiny v milimetrech,
vyrovnávající rovnovážné pohyby (dále jen VRP) a poměr nezdařilých pokusů. 12 osob se
nechalo změřit znovu za jeden měsíc. Zdravý jedinci měli 2x větší VRP v anterioposteriorním směru (40.7 ± 26 mm) než v medio-laterálním směru (17.4 ± 8 mm). 8% pokusů
se nezdařilo z důvodu velké nestability ve stoji. Mladší osoby (25± 2roky) vykazovaly menší
VRP než starší (59± 11roky) osoby (49.2 vůči 64.7mm, p = 0,006). Osoby s vyšší fyzickou
aktivitou měli nižší VRP. Opakovaný test ukázal průměrné rozdíly 3.9 ± 6.1mm. V diskuzi
dochází Boeer k závěru, že se plošina Posturomedu může použít k vyšetření schopnosti stoje a
charakteristických znaků stoje na jedné DK. Měření na Posturomedu je možné opakovat.

2.7.4

Posturálni somatooscilografie (pSOG)
Posturalni somatooscilografie (pSOG) je specifický druh dynamické posturografie na

silové ploše Posturomed. Hodnotí záznam projekce COP na nestabilní plošině při
standardizovaných pohybech a polohách těla. MUDr. Rašev (UK FTVS – katedra rehabilitace
a fyzioterapie) a Ing. Sládek (Technická univerzita Praha) vyvíjeli pSOG od roku 1995. Rašev
(2011) píše, že tato metoda slouží k vyšetření stavu řízení stabilizace motoriky. Hodnotí
oscilační pohyby plochy Posturomedu vznikající při interindividuálním motorickém chování
během tzv. posturálního provokačního testu kráčení/zastavení (step/stand test). Tento test
zvyšuje nároky na posturální stabilizaci a zřetelněji nám demonstruje spolupráci svalstva
trupu „intersegmentálních a polysegmentálních svalů“. V případě, že je pohyb prováděn
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ekonomicky a je koordinovaný, nebývá přítomna těžká dysfunkce řízení pohybu a posturální
destabilizace. Naopak, když je přítomná porucha, pohyb je neekonomický, nekoordinovaný,
dochází k přetížení polysegmentálních dlouhých svalů trupu např. m.SCM, m.scalenii,
m.latissimus dorsi, m.rectus femoris aj.
Během provokačního testu pSOG se sleduje kráčení na místě s přesně určeným
pohybem končetin a stabilizací stoje na jedné DK. Nejdůležitější částí testu zastavení a výdrž
na jedné DK, což trvá 8 sekund. Balanční plocha je během tohoto vyšetření maximálně
nestabilní, protože obě brzdičky jsou uvolněné, jak popisuje Rašev (2011).
PSOG se skládá ze čtyř částí, Rašev (2011) – 1. vyšetřovací plochy Posturomed (80x
80cm), 2. akcelerometru připevněného na spodní ploše Posturomedu, 3. měřícího boxu
(Messbox 120) a krabičky se zeleným a červeným tlačítkem (spínač) viz obr. 10 a 4. počítače.
Do počítače se přenáší nasbíraná data, která jsou vyhodnocena v programu Posturomed
Commander, jenž byl speciálně vypracován pro tuto metodu Melecký (2008).

Obrázek 10 – Měřící box (vpravo) a spínač se zeleným a červeným tlačítkem (vlevo)
2.7.4.1

Stoj na jedné dolní končetině – koordinační strategie
Wang et al. (2013) popisují ve svéo studii dvě koordinační strategie při udržování

rovnováhy ve frontální rovině při stoji na jedné DK. Probandi měli otevřené oči, a buď
nejvíce zatěžovaly hlezenní a kolenní kloub stojné DK při tzv. kotníkovo – kolenní strategii,
nebo využívali vícekloubovou koordinaci – hlezenní kloub na stojné DK a horní končetiny
(krk, levé/pravé rameno a loket).
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Diagnostická kvalita nástroje

2.7.4.2

Testovaní posturální stabilizace motoriky ve vztahu k bolesti zad a evaluace dysfunkce
posturálního řízení motoriky metodou posturální somatooscilografie.
Toto jen první studie, ve které se objevila nová diagnostická metoda pSOG. Jejím
autorem je MUDr. Rašev (2011), který se při způsobu provedení i hodnocení tohoto
„provokačního testu“ kráčení/zastavení snažil propojit své dlouholeté klinické zkušenosti i
odborné znalosti. V této disertační práci se zabýval typickými příklady bolestí hybného
sytému, které úzce souvisí s posturálními problémy nazývanými tzv. posturální dysfunkce.
Hlavním cílem práce bylo potvrdit platnost této metody, určit empirickou a teoretickou
validitu.
V prvním souboru se testovalo 24 posturálně zdravých probandů a ve druhém souboru
28 probandů s klinickými příznaky výrazné PD. V prvním souboru byly parametry
vypovídající o kvalitě posturální stabilizace výrazně lepší než výsledky u pacientů s PD, po
léčbě se i tito „slabší“ pacienti posturálně stabilizovali. MUDr. Rašev tvrdí, že metoda pSOG
je vhodnou volbou pro rychlou objektivizaci posturálních dysfunkcí.
2.7.4.3

Studie využívající diagnostický nástroj posturální somatooscilografii
V roce 2010 byla zpracována práce stejnou metodou jako je pSOG, ale v době kdy

ještě nebyla oficiálně validizována MUDr. Raševem. Bc. Lajnerová (2010) porovnávala ženy
s konstituční hypermobilitou a v kontrolním souboru ženy bez ní. Výsledky nebyly zcela
jednoznačné, ale byla patrná tendence k lepším výsledkům u kontrolního souboru. Dále ve
spolupráci s MUDr. Raševem z katedry fyzioterapie FTVS UK vznikly další studie hodnotící
vliv určitého onemocnění/ intervence/ charakteru sportu na posturální stabilizaci, kdy se
využívala metoda pSOG. Patří sem 9 následujících diplomových prací, jejichž velikosti
souborů jsou malé, ale i tak nám mohou nasměrovat v této problematice dál:
Bc. Kolář (2011) hodnotil vliv poranění předního zkříženého vazu (dále jen LCA) na
posturální stabilizaci. Výsledky měření ukazují na změněné stabilizační schopnosti
operovaného kolenního kloubu po LCA i druhostranné DK oproti kontrolnímu zdravému
souboru.
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Bc. Indrová hodnotila (2012) sledovala stejně jako Bc. Berger vliv tapování m. vastus
medialis u probandů po plastice LCA. Ve studii Indrové se stabilizační parametry zhoršily, u
Bergera naopak zlepšily.
Bc. Šimíková (2013) sledovala vliv předsunutého držení hlavy, její probandi s
předsunutým držením měli trochu horší posturální stabilizaci než probandi bez této patologie.
Jednoznačné výsledky však nezískala.
Bc. Traplová (2013) si vybrala vliv přetrženého předního zkříženého vazu před a po
operační rekonstrukci. Operační rekonstrukce přetrženého předního zkříženého měla pozitivní
vliv na jejich posturální stabilizaci. S porovnání se zdravými probandy je zejména schopnost
jejich dlouhodobé stabilizace výrazně horší.
Bc. Korábová (2013) hodnotila vliv změny hmotnosti prsou. Vybrala si poněkud
nevšední téma práce, ale výsledky prokazují, že redukční operace prsů u probandek
s gigantomastií zlepšila jejich schopnost posturální stabilizace.
Bc. Sahánková (2014) sledovala vliv hypermobility hlezenního kloubu, nezjistila
statisticky významný rozdíl mezi souborem s lokální poúrazovou hypermobilitu hlezenních
kloubů a konstituční hypermobilitu na DKK. U lokální hypermobility byly horší výsledky při
dlouhodobé stabilizaci.
Bc. Čajka (2015) zjistil, že skupina trailových běžců2, jenž měřil, měla lepší kvalitu
posturální stabilizaci než soubor atletů, který trénuje intenzivně na rovném ovále.
Bc. Brožková (2015) hodnotila vliv tréninku na slackline3 na posturální stabilizaci.
Zjistila, že první trénink nevyvolal zlepšení, jelikož se dosáhlo podobného zlepšení i u
kontrolního souboru, který netrénoval a byl v klidu. Dlouhodobější trénink na slackline, měl
ale pozitivní vliv na stabilizační schopnosti probandů.

2

Trailový běžec – běžec, který se nepohybuje po zpevněných cestách, ale po přírodním členitém terénu

3

Slackline - textilní pruh o šířce několika centimetrů a délce minimálně 5m s napínacím setem, díky němuž se
napíná a umisťuje do určité výšky na zem. Po popruhu se chodí a dělají různé pohybové aktivity.
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3

3.1

CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY

Cíle práce
Prvotním cílem této diplomové práce je zpracování dostupné literatury a sepsání

teoretických východisek práce, které se zabývají problematikou chůze bez bot/ v botách,
řízením motoriky a posturální stabilizací.
Hlavním cílem mé diplomové práce je zhodnotit okamžitý vliv venkovní chůze na
posturální stabilizaci ve dvou souborech, kdy jeden se pohybuje naboso a druhý
v konvenčních uzavřených botách. Posoudit to, zda chůze bez bot může pozitivně ovlivňovat
posturální stabilizaci probandů. Dále chci dokázat, zda existuje určitá korelace mezi mírou
motorické reakce na taktilní podráždění chodidel a způsobem chůze (v botách/bez bot).

3.2

Úkoly práce
 Rešerše odborné literatury
 Stanovení metodického postupu
 Provedení experimentu a sběru dat
 Zpracování a vyhodnocení potřebných dat
 Interpretace získaných dat – diskuze, formulace závěrů a doporučení pro praxi
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3.3

Výzkumné otázky
 Jaký vliv bude mít intervence chůzí naboso na posturální stabilizaci probandů z BS?
 Jaký vliv bude mít intervence chůzí v konvenčních botách na posturální stabilizaci
probandů z OS?
 Bude přítomný vzájemný vztah mezi způsobem intervence (chůze naboso/ v botách) a
motorickou reakcí na taktilní podněty aplikované na plantární straně chodidel?

3.4

Hypotézy
1. hypotéza:
Předpokladem je, že v průběhu testování probandů dojde ke zlepšení posturální
stabilizace u obou souborů. Domnívám se ale, že toto zlepšení bude výraznější u BS
oproti OS, a to díky intervenci chůzí naboso ve venkovním terénu.

2. hypotéza:
Předpokládám, že po intervenci chůzí bez bot budou mít probandi z BS méně
výraznou motorickou reakci na taktilní podněty aplikované na plantární straně
chodidel než probandi z OS, kteří intervenci absolvují v obuvi.
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4
4.1

METODIKA PRÁCE

Obecná charakteristika práce a metodologického postupu
Tato diplomová práce je svou strukturou empiricko-teoretická práce. V teoretických

východiscích práce je zahrnuta problematika chůze v obuvi/ bez bot a posturální stabilizace.
Písemná rešerše používá odbornou literaturu (monografické publikace, jednotlivé studie,
závěrečné práce atd.) a ostatní informační zdroje (internet, naučná literatura aj.) od
zahraničních i českých autorů. Praktická část je založená na výzkumném šetření
experimentálního charakteru a zpracována formou analyticko-komparativní studie. Bylo
zkoumáno 30 probandů, na nichž bylo provedeno klinické testování.
Byl získán souhlas od etické komise pod jednacím číslem 131/2015 viz příloha č. 1.
Probandi byli nejdříve seznámeni s průběhem experimentu, a následně podepsali informovaný
souhlas (Příloha č. 2 – Vzor Informovaného souhlasu). Zahraniční probandi dostali
informovaný souhlas přeložený do anglického jazyka. Účast všech probandů v experimentu
byla dobrovolná.

4.2

Popis výzkumných souborů
Na základě záměrného výběru byly utvořeny dva výzkumné soubory (28 ± 5 let).

Probandi byli získáni z řad studentů FTVS, známých a dalších lidí sehnaných přes sociální sít
Facebook (z následujících 3 skupin: Bosá turistika – diskuzní fórum www.bosaturistika.cz,
Bosonožci a bosonožky, Bosonožci). Kritéria pro zařazení do tohoto výzkumného šetření byl
dobrý zdravotní stav, čímž je míněno: nepřítomnost neurologických onemocnění a aktuálních
ortopedických či interních problémů, nedávných traumat pohybového aparátu, intenzivních
bolestí zad, prodělaných infekčních či zánětlivých onemocnění CNS či medikace ovlivňující
stabilitu. V době měření byli všichni probandi bez bolesti, v posledních 6 měsících neměli
žádné vleklé bolesti pohybového aparátu. V tab. 4 a 5 jsou zaznamenány úrazy pohybového
aparátu za posledních 10 let, autonehody, otřesy mozku a horečky. Společný rys vetší části
probandů byli občasné tzv. posturální bolesti zad mírné až střední intenzity (bolesti, jenž se
objeví po delším monotónním sezení či stání a se změnou polohy nebo s pohybem se zlepší),
jež jsou kvantifikovány v 1. a 2. tabulce. Výše zmíněné parametry byly zjištěny na základě
dotazníku za cílem bližšího popisu souborů, přítomných nezávislých proměnných, jež mohou
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ovlivňovat kvalitu posturální stabilizace probandů. Nutno se zmínit o „bosém“ probandovy č.
2 (BP2), který měl před 10 lety problémy s krční páteří (bolesti hlavy, závratě), od té doby je
ale bez obtíží, proto byl ve studii ponechán. Všichni probandi pocházeli z moderní
civilizované společnosti, 25 probandů mluvilo českým jazykem (české občanství), zbylých 5
mluvilo plynně anglicky (zahraniční občanství). U probandů nebyl brán ohled na jejich
předchozí a aktuální míru fyzické aktivity, jež může mít také vliv na stabilizační schopnosti
probandů.
První soubor byl nazván jako obutý soubor (dále jen OS). Do OS byli zařazeni jedinci,
kteří nebyli zvyklý chodit bez bot ve venkovních podmínkách. OS prošel v experimentu
intervencí chůzí v botách. Druhý tzv. bosý soubor (dále jen BS) (intervence chůzí naboso)
zahrnoval probandy do určité míry adaptované na venkovní chůzi bez bot viz tab. 3.
Výzkumu se zúčastnilo 30 dospělých probandů. Z důvodu špatné spolupráce byl jeden
„obutý proband“ č. 6 (dále jen OP11) vyřazen z celého experimentu. OP6 a OP13 měli
poškozená naměřená data pSOG. OP6 měl všechna data narušená, byl vyřazen. 0P13 byl
v studii ponechán, jelikož měl poškozené jen 5. měření. OS byl při měření pSOG tvořen z 13
probandů (9 mužů, 4 ženy) s průměrným věkem 25,7 let, tělesnou výškou 178,9, tělesnou
váhou 71,3 a BMI 22,3 viz tab. 1. BMI – body mass index se používá k určení normality (18,5
– 25) tělesné hmotnosti člověka, BMI = hmotnost/výška2. Motorická reakce na taktilní
podráždění chodidel byla hodnocena u 14 probandů z OS (10 mužů, 4 ženy). BS byl tvořen z
15 probandů (11 mužů, 4 ženy) s průměrným věkem 25,6 let; tělesnou výškou 179,2 cm,
tělesnou váhou 69,2 kg a BMI 21,5 viz tab. 2. V první a druhé tabulce jsou také vyčísleny
intenzity tzv. posturální bolesti zad (PBZ) probandů, které se objeví po delším monotónním
sezení či stání a se změnou polohy nebo pohybem se zlepší (intenzita na stupnici 1-10, kdy 1
označuje nejmenší možnou bolest a 10 nejvyšší představitelnou bolest).
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Tabulka 1 – Antropometrické hodnoty OS a intenzity posturálních bolestí zad
Probandi

Věk

Tělesná
výška

Tělesná
BMI
hmotnost

Pohlaví

PBZ

OP1
OP2
OP3
OP4
OP5
OP6
OP7
OP8
OP9
OP10
OP12
OP13
OP14
OP15

23
23
23
23
24
24
24
25
26
27
28
29
29
29

189
169
175
185
173
179
179
189
164
168
186
187
169
197

72
54
74
75
56
91
61
85
61
65
69
70
77
80

♂ (muž)
♂
♀(žena)
♂
♀
♂
♂
♂
♀
♀
♂
♂
♂
♂

2
2
4
5
0
3-4
1
0
3
2
5
3
0
0

25,5 let

179, 2 cm 71,7 kg

22

179,2 cm

21,5

Aritmetický
s 0P6

průměr

Aritmetický průměr bez
25,6 let
0P6, 0P11

20,16
18,91
24,16
21,91
18,71
28,4
19,04
23,8
22,68
23,03
19,94
20,02
26,96
20,61

69,2 kg

Vysvětlivky: PBZ – posturální bolest zad

Tabulka 2 – Antropometrické hodnoty BS a intenzity posturálních bolestí zad
Probandi

Věk

Tělesná
výška

Tělesná
BMI
hmotnost

Pohlaví

PBZ

BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
BP13
BP14
BP15

23
23
24
24
24
25
25
26
26
26
27
28
30
30
33

169
167
169
171
187
173
188
193
165
172
166
190
170
178
177

63
59
60
75
86
61
86
84
68
57
68
80
60
73
68

22,06
21,16
21,01
25,65
24,59
20,38
24,33
22,55
24,98
19,27
24,68
22,16
20,76
23,04
21,71

♀
♀
♀
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♀
♂
♂
♂
♂
♂

1
3
2-3, 6
1
1-2
2
0
1
1-2
0
3
3-4
0
0
0

Aritmetický průměr

26,3 let

175,7 cm

69,9 kg

22,6

Vysvětlivky: PBZ – posturální bolest zad, PBZ u BP3 – po delším stání bez bot intenzita PBZ 2-3,
v běžných botách až 6.
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Informace v třetí tabulce jsou sepsány na základě ústního rozhovoru s probandy z BS,
byl nahráván na diktafon (Iphone 6).
Tabulka 3 – Ústní rozhovor s probandy z BS – zkušenosti chůzí bez obuvi
Probandi Zkušenosti z "bosým" pohybem
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
BP13
BP14
BP15

Chodí bez obuvi hlavně po přírodním terénu v teplejších dnech v létě, ale i na jaře či na
podzim, v parcích, okolí domova a po zahradě.
Začal častěji chodit bez bot před 3 roky především v přírodě, v zimě venku bez bot
nechodí.
Chodil naboso občas již v dětství, intenzivněji začala chodit před 4 roky, a to v přírodě i
v městě.
Chodí pravidelně bez bot zejména po přírodním terénu v teplejším období.
Chodí pravidelně cca 1 rok venku (příroda i město) a i v interiéru.
Chodí pravidelně bez bot více než 6 měsíců (i v „barefoot obuvi“5) v přírodě i ve městě.
Chodí i běhá naboso v přírodě posledních 8 let každý druhý den cca 2 hodiny (červen –
srpen).
Chodí naboso po různém přírodním terénu již od dětství, intenzivněji začal chodit
(později i běhat) před 2 roky.
Začal chodit a běhat bez bot před 5 lety po různém přírodním terénu, a občas i ve městě.
Již od dětství chodí bez bot v teplejším období hlavně po přírodním terénu a nejvíce
v okolí domova a po zahradě.
Již od dětství chodí pravidelně bez bot v měkčím přírodním terénu a zejména v létě.
Poslední 3 až 4 roky chodí naboso v přírodě, kdykoliv je možnost.
Šel poprvé venku bez bot na konci roku 2013, poté celý rok 2014 prochodil v „barefoot
obuvi“. Od února r. 2015 se pohybuje více méně bez obuvi, začal i běhat bez bot.
Poslední 1,5 – 2 roky chodí pravidelně v přírodě (pokud není drsný terén) a občas i ve
městě bez obuvi.
Již v dětství začal v létě chodit po přírodním terénu naboso, nyní chodí pravidelně
v přírodě i v interiéru.

4

Barefoot obuv = svou konstrukcí se snaží přiblížit, co nejvíce chůzi naboso (barefoot – bosý,
naboso). Bota má následující parametry – tenkou a vysoce ohebnou podrážku do všech směrů,
rozšíření špičky boty pro potřebný pohyb prstů a nízkou váhu. Tzv. barefoot bota nemá patní tlumič
nárazů, zvýšenou patu či odpruženou přední části boty – nulový sklon mezi patou a špičkou nohy či
podporu klenby (Barefoot obuv vs minimalistická obuv – Vivobarefoot, 2012-2016).
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Tabulka 4 – Anamnestické údaje OS s možným vlivem na kvalitu posturální stabilizace
Probandi

Úrazy

OP1

DisHl PDK(před 8 lety)

Autonehoda
mozku (OM)

otřes Teploty
40st.

OP3
DisHl bilat. (před 9 lety), natr. MCL
(před 6 lety)

v dětství
A (před 2 roky)

OP7

před 4 měsíci

OP8
OP9

3-5x DisHl bilat. (naposledy před 3
lety)
A (v dětství)

OP10
OP13

nad

OM (před 3 lety)
3x OM (naposledy před 2,5
lety)
A (v dětství)

OP2

OP6

(A),

2x DisHl PDK (naposledy před 7 lety)
5x A (naposledy před 2 lety)

OP14

Vysvětlivky: DisHl – distorze hlezenního kloubu, bilat. – oboustranně, natr. MCL – natržený mediální
kolaterální vaz, PDK – pravá dolní končetina,

Tabulka 5 – Anamnestické údaje BS s možným vlivem na kvalitu posturální stabilizace
Autonehoda
mozku (OM)

Probandi

Úrazy

BP2

Zlom. 2. nártní k. LDK (před 7 lety)

BP4

DisHl LDK.(naposledy před 2,5 lety)

BP7

3x DisHl PDK (před 5-10 lety)

BP8

DisHl PDK (před 3 roky)

BP10

2x zlom. 1. nártní k. (před 17 a 5 lety)

BP11

DisHl PDK (před 5 lety)

OM (před 7 lety)

(A),

otřes Teploty
40st.

nad

před 1,5 rokem
v dětství

OM (v dětství)

BP12

OM (v dětství)

BP13

OM (v dětství)

BP14

OM (v dětství)

v dětství

Vysvětlivky: DisHl – distorze hlezenního kloubu, LDK – levá dolní končetina, zlom. – zlomenina, k. –
kosti, dist. – distální, čl. – článek
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4.3
4.3.1

Použité metody
Posturální provokační test kráčení/zastavení na Posturomedu
Základní informace o metodě pSOG byly již popsány v teoretické části. Obecně

můžeme říci, že tento test hodnotí kvalitu koordinace mezi segmentální a polysegmentální
stabilizaci při pohybu napodobujícím chůzový stereotyp. Hodnotí se zastavení se na jedné DK
a obrazně řečeno „zamrznutí“ ve stojné fázi chůze (= 8s výdrž). Jde o standardizovaný způsob
krokování na místě s následnou výdrží na jedné DK na nestabilní plošině Posturomedu. Ke
stabilizaci zde nepřispívají setrvačné síly, jež jsou přítomné při běžné chůzi (Rašev 2011,
Traplová, 2013). U probandů s horšími stabilizačními schopnostmi dochází podle Raševa
(2010) k dřívějšímu vyplýtvání posturálních rezerv a časnější únavě oproti jedincům s
korektní stabilizací. Hodnotí se zde okamžité i pozdější posturální reakce při stoji na jedné
DK, opakovaně za sebou, aby se minimalizoval vliv náhodných fenoménů (Rašev 2011).

4.3.2

Vyšetření motorické reakce na taktilní podráždění chodidel dle Hermachové
Metoda léčby pohybového aparátu, jež je rozšiřována českou fyzioterapeutkou Clara

Marie- Lewitová (dříve Hermachová) je známá pro snahu o úzké propojení kvality kožního
čití a napětí okolních měkkých tkání (kůže, podkoží, svaly).
Lidské tělo potřebuje při kontaktu se zevním prostředím dostatečný počet podnětů a následně
vjemů, aby mohlo adekvátně reagovat na měnící se podmínky. Reaktibilita na taktilní
podněty, dráždivost nohy, nám dává informace o míře svalového napětí, o koordinačních
kvalitách a ekonomičnosti pohybových reakcí. Ve stoji a chůzi je opěrná plocha dospělého
člověka relativně malá, tvoří ji nohy v kontaktu s podložkou. Přecitlivělost na příchozí (zevní)
podněty, snížený práh dráždivosti kožních exteroreceptorů, se často pojí se zvýšeným napětím
kůže, podkoží a svalů. Nižší reaktibilita, vyšší práh kožních exteroreceptorů, se pojí s menším
napětím měkkých tkání. Nedostačující počet vstupních informací z nohy může souviset s
nesprávnou reaktibilitou chodidla a vysokým napětím okolních měkkých tkání (Hermachová
2001, Hermach 2007). V testu dle Hermachové se dráždí ploska chodidla ostřejším
předmětem, hranou nehtu, stimulují se jak kožní mechanoreceptory, tak nociceptory. Popis
testu je uveden v následující kapitole.
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Průběh celého experimentu

4.4

Experiment probíhal na podzim r. 2015 a na jaře r. 2016 v Praze v Hrdlořezích
(Českobrodská 48/19, první patro činžovního domu) v bytě v neprůchozí místnosti. Testování
probíhalo v průběhu dne mezi 9.00 a 19.00 hodinou. V době experimentu byl v bytě klid,
okna i dveře do místnosti byly v případě potřeby zavřeny pro zajištění většího ticha při
testování. Celkový počet probandů byl 29 (21 mužů, 8 žen).
V den měření přišli všichni probandi obutí (celý den se před měřením pohybovali venku v
obuvi) a přiměřeně oblečeni (pohodlné/ sportovní oblečení). Probandi měli přijít odpočatí, bez
pocitu hladu, ale současně ne ihned po těžkém jídle. V den testování a jeden předchozí den
neměli být po výjimečných sportovních výkonech či konzumaci drog. Probandi neměli žádné
akutní onemocnění, ani si nevzali v den měření léky proti bolesti. Probandi neznali hypotézy
studie.

4.4.1

Měření posturální stabilizace probandů metodou pSOG

Příprava
Měřící osoba viděla praktickou ukázku posturálního provokačního testu od MUDr.
Raševa, ale neměla předchozí zkušenost s měřením této metody, proto si před měřením
probandů vyzkoušela měření na 10 jiných jedincích.
Probandi byli nejdříve obeznámeni o průběhu celého experimentu a zainstruováni k
měření provokačního testu. Byl jim předveden způsob kráčení (naboso bez ponožek), poté si
ho vyzkoušeli sami a jejich pohyb byl zkorigován podle následujících pravidel:
 Výchozí pozice těla – klidný stoj na jedné DK. Tělo je „vzpřímené“ s hrudníkem
v horizontální rovině a lopatkami lehce staženými dolů. Pánev a ramenní pletence se
mají udržovat také v horizontální rovině, a v co největším klidu (i během pohybu).
Celé DKK jsou ve středním postavení mezi zevní a vnitřní rotací.
 Kročná fáze (švihová DK) – Se zvednutím DKK se zvedá i noha do DF. Bérec je
v průběhu pohybu kolmo k plošině Posturomedu. Kolenní kloub se nedotýká mediální
(sagitální roviny). Celá DK se pohybuje ve středním postavení mezi zevní a vnitřní
rotací.
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 Stoj na 1 DK (zvednutá DK) – chodidlo je vzdálené od plochy Posturomedu o cca
10cm u probandů do 185 cm, u vyšších jedinců do 15cm (na přední části posturomedu
je pro lepší orientaci připevněn theraband). Kolenní kloub se nedotýká mediální
(sagitální) roviny. Celá DK je ve středním postavení mezi zevní a vnitřní rotací.
Proband se snaží o minimum vybočujících pohybů pánve a lopatek od mediální
(sagitální) roviny. Při návratu DK na plošinu se první dotýká přední část chodidla,
poté až pata.
 V průběhu měření hledí probandi před sebe.
Jakmile probandi techniku kráčení pochopili, byly přidány i doprovodné tóny k plné
synchronizaci pro nadcházející měření. Důraz byl kladen na rytmus kráčení, který byl
udržován pomocí tónů viz obr. 11., frekvence 0,9 Hz, která odpovídá frekvenci klidné chůze.
Příprava je označena tóny F, A, C (klidný stoj na jedné DK) a následující tři tóny F, F, F,
označující položení nohy na plošinu (Rašev, 2011). Celé zaučení trvalo max. 2-3 minuty.

Obrázek 11 – Časový průběh jedné sekvence při vyšetření pSOG (Rašev, 2011)
Pretest – měření posturálního provokačního testu před intervencí
Aktuální stav organismu (psychické rozpoložení, únava, stav hydratace, plynatost aj.)
ovlivňuje posturální stabilizaci. Ke zjištění výchozího stavu probanda a sníženému řízení
posturální kontroly byli probandi před 1. měřením zklidněni pomocí 10 minutového sezení a
následného 10 minutového lehu na zádech. Poté se začalo s měřením na plošině Posturomedu.
Výchozí pozicí na Posturomedu byl stoj na LDK s přidržením se zábradlí. S instrukcí
k puštění se opory bylo zapnuto měření, ozvaly si tři přípravné tóny, tři „kročné“ a poté začala
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osmi sekundová výdrž na pravé DK. Následoval opět stejný zvukový doprovod a krokování
začalo opačnou končetinou s výdrží na levé DK. Tento model se v rámci jednoho měření
opakoval 5x. Při jednom měření bylo zaznamenáno pět osmisekundových stojů na každé DK.
Dohromady byla provedena tři měření (mezi 1. a 2., 2. a 3. měřením byly půl minutové
pauzy). Celý pretest zahrnuje 15 zastavení s výdrží na každé DK. Přesné načasování kroků
podle tónů (s tónem dopadnout kročnou nohou na plošinu) není možné, proto sám vyšetřující
potvrzoval chvíli došlapu na plošinu stlačením zeleného tlačítka na spínači viz obr. 10. Měřící
osoba tedy určovala přesný okamžik začátku měření. V případě velmi instabilní situace, kdy
se proband musel opřít horními či DKK o Posturomed (zábradlí, zvednutou nohou o plošinu),
byl pokus označen zmáčknutím červeného tlačítka za neplatný. Náhradní pokus byl přidán
automaticky na konci měření. Při sedmi a více chybných pokusech by byl jedinec vyřazen,
pro silnou nestabilitu s možnou vestibulární afekcí (při měření se tento případ neobjevil).
Intervence chůzí naboso/ v botách
OS absolvovala intervenci chůzí v botách ve své běžné pohodlné obuvi (šlo o
uzavřené boty s relativně tuhou tlustší podrážkou a bez podpatku). Nešlo o boty typu tzv.
barefoot obuvi již popsané v poznámce pod čarou v kap. 4.2 na straně 53. Druhý BS
absolvoval trasu bez obuvi. Před chůzi naboso byla celá trasa zkontrolována, aby se
minimalizovalo riziko poranění (v experimentu k žádnému porušení integrity kůže nedošlo).
V průběhu chůze se venkovní teplota vzduchu pohybovala mezi 15 – 20 °C, nebyly přítomné
srážky, silný vítr a terén byl suchý (nebylo měřeno po delším období sucha, kdy by byla zem
vyprahlá ani po předchozích deštivých dnech s vlhkou zemí). Jandová (2009) píše, že při
lehké nebo středně náročné fyzické činnosti je 15-17°C optimální teplota.
Intervence začala vyjitím z bytu v Českobrodské (první poschodí – 20 schodů), poté se
pokračovalo trasou viz obr. 12 dlouhou 2,05 km. První polovinu trasy (cca 1030 m) tvořil
arteficiální terén (asfaltová cesta, místy s malými kamínky), druhou část trasy (cca 1020 m)
tvořil terén přírodní (udusané hliněná cesta). Celá trasa byla v rovinatém území. Probandi
z obou souborů šli svým přirozeným tempem jako při „běžné procházce“. Po bosé procházce
si probandi omyli nohy v připravené vodě (indiferentní teploty) a osušili si je ručníkem.
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Obrázek 12 – Trasa venkovní chůze (Seznam.cz, 1996-2016; OpenStreetMap)
Vysvětlivky: červená čára s body – trasa venkovní chůze; velký červený bod – počáteční a koneční
bod (Českobrodská 49/18); modré šipky – směr trasy

Posttest – měření posturálního provokačního testu po intervenci:
Ihned po procházce následovaly opět 3 měření posturálního provokačního testu
kráčení/ zastavení (s půl minutovými pauzami). Měření byla provedena stejným způsobem
jako před intervencí, ale bez předchozího zaučení a zklidnění.

4.4.2

Hodnocení motorické reakce na taktilní podráždění chodidel
Po naměření dat na Posturomedu následovalo vyšetření dráždivosti chodidla, bylo

provedeno tzv. vyšetření taktilního vnímání dle Hermachové (2001). Výchozí poloha byla leh
na zádech se zavřenýma očima a mírně podloženými kolenními klouby. Poté bylo provedeno
neočekávané nepříjemné (ne bolestivé) přejetí nehtem palce po pokožce chodidel v jejich
střední linii proximo-distálně od paty k prstům současně na obou DKK.
Reakce probandů byla hodnocena podle místního i vzdáleného motorického projevu
(posouzení motorické reakce bylo hodnoceno subjektivně a vyžadovalo zkušenost
vyšetřujícího, ten ve své praxi takto testoval více než padesát pacientů). Podráždění plosek
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nohou bylo vykonáno 3x po sobě (3-5 s pauzy), mimo probandů u kterých byla reakce velmi
přemrštěná již u 1. pokusu a byla očividiná zvýšená dráždivost nohy (výrazná DF nohy, flexe
v kolenních a kyčelních kloubech a souhyb trupu). Běžná odezva na nepříjemný nečekaný
dotyk je rychlé oddálení (ucuknutí) podrážděné části těla. S opakováním má také dojít
k snížení reakce, k adaptaci na podnět. Třetí možností je nepřítomnost odpovědi, kdy reakce
na podráždění chybí. Podle výše popsaného charakteru odpovědi na podráždění byli probandi
rozděleni do tří skupin, 0 – nepřítomnost reakce, 1 – normální reakce (DF nohou a příp. mírná
flexe v kolenních a kyčelních kloubech s opakováním podnětu se reakce snížily), 2 – zvýšená
reakce (výrazná flexe kolenních a kyčelních klubů se souhybem trupu).

4.5
4.5.1

Analýza dat
Posturomed Commander – zpracování dat z Posturomedu
Oscilace Posturomedu byla detekována akcelerometrem připevněným na spodní straně

plošiny, naměřené signály prostupovaly přes měřící box do počítače – programu Microswing
5, jenž byl v režimu „Stand Schritt – Messung (Rašev 2011).
Po shromáždění potřebných dat v počítači od všech probandů byly nahrány do
programu Posturomed Commander. Tento program je nezbytnou součástí metody pSOG. Byl
vytvořen ve spolupráci MUDr. Raševa a Ing. Romana Meleckého (ČVUT katedra
kybernetiky) a je detailně rozebrán v Meleckého diplomové práci z roku 2008. V tomto
programu byla data analyzována a byly vyhodnoceny charakteristické veličiny vypovídající o
kvalitě krátkodobé i dlouhodobé posturální stabilizace (Rašev, 2011; Melecký, 2008).
4.5.1.1

Popis hodnocených parametrů pSOG
Program Posturomed Commander zpracoval křivky oscilace plošiny Posturomedu

během 8 sekundového zastavení a výdrže na jedné DK. Z více než 300 parametrů
analyzovaných signálů, bylo vybráno 7 konečných, které mají mít vypovídající hodnotu o
úrovni posturální stabilizaci jedince. Konečným sedmi zvoleným parametrům se také říká
„příznaky“, některé parametry vypovídají o krátkodobých, jiné o dlouhodobých stabilizačních
schopnostech probanda (Melecký, 2008; Lajnerová, 2010). Rašev (2011) následně popisuje
konečných 7 parametrů:
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1. Koeficient útlumu kmitů
2. Koeficient utlumené energie
3. Průměrné procento ustálení porovnané s maximální amplitudou (výkmitem)
4. Souhrnný parametr krátkodobé stabilizace
5. Počet ustálení pod hranicí 10 %
6. Počet ustálení nad hranicí 15 %
7. Průměrná diference vůči ideální obálce
Parametr 1: koeficient útlumu kmitů (b) ukazuje jakým způsobem je posturální
stabilizační systém schopný utlumit oscilaci plošiny Posturomedu (viz obr. 13), a to ihned po
zastavení kráčení a došlapu na jednu DK (3. krok).
Koeficient získáme logaritmem podílu prvního výkmitu signálu (amplituda – A) a
aritmetického průměru následujících dvou výkmitů, jež jsou vydělené periodou.

Při výpočtu parametru se dále hodnotí počáteční místní maxima obálky u 10 signálů
v ose X a 10 signálů v ose Y. Konečná hodnota je vypočítána z aritmetického průměru těchto
20 signálů. Čím vyšší je konečná hodnota parametru, tím kvalitnější je „krátkodobá posturální
stabilizace“ probanda.

Obrázek 13 – Záznam kmitání plošiny z akcelerometru – ukázka dvou koeficientů útlumu
kmitů
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Vysvětlivky: v levém grafu je stabilizace na dobré úrovni – křivka je strmá, v pravém grafu je
stabilizace špatné úrovni – křivka je oploštělá. Černá přerušovaná čára s křížky zobrazuje
předpokládané utlumení kmitání plošiny (předpokládané stabilizace probanda) na základě prvních tří
výkmitů (Rašev, 2011).

Parametr 2: koeficient utlumené energie (Q) řeší vztah (poměr) průměrných hodnot
energie oscilujícího článku (probanda s plošinou Posturomedu) a ztlumené energie v průběhu
jedné periody. Schopnost většího utlumení plošiny s probandem vyžaduje vyšší spotřebu
energie a ukazuje na lepší stabilizační funkce. Čím nižší je výsledná hodnota tohoto
parametru, tím lepší je stabilizace probanda.

= úhlová frekvence netlumených kmitů, b = koeficient útlumu kmitů viz 1. parametr výše
Parametr 3: průměrné procento ustálení porovnané s maximální amplitudou je
procentuální vyjádření hodnoty bodu na obálce, jež představuje nejnižší velikost výkmitu
signálu vůči počátečnímu největšímu rozkmitu signálu. Obálka je spojnice všech lokálních
maxim amplitud signálů viz obr. 14. Čím nižší je výsledná hodnota tohoto parametru, tím
lepší je stabilizace probanda.

Obrázek 14 – Obálka signálu s označením nejmenšího výkmitu signálu (Rašev, 2011)
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Parametr 4: souhrnný parametr krátkodobé stabilizace shrnuje krátkodobou
stabilizaci probanda. Existují tři klasifikační stupně. Výborná posturální stabilizace je
hodnocená známkou 1, mírně zhoršená stabilizace známkou 2 a výrazně zhoršená stabilizace
probanda známkou 3. Hodnocení 1 dostal proband, jehož počáteční minimální hodnoty
výkmitu signálu nedosáhly 10% maximální hodnoty jeho výkmitu, známku 2, ti s hodnotami
mezi 10 – 15 % a známku 3 ostatní s vyššími hodnotami než 15% maximální amplitudy. Z 20
získaných hodnot tohoto parametru je vypočítán aritmetický průměr. Čím nižší je výsledná
hodnota tohoto parametru, tím lepší je stabilizace probanda.
Parametr 5: počet ustálení pod hranici 10% zohledňuje počet prvotních nejnižších
hodnot signálu na ose X i Y v průběhu všech 10 měření. Tyto hodnoty musí být pod hranicí
10% největšího výkmitu signálu. Bylo hodnoceno 10 hodnot v každé ose, nejvyšší počet je
tedy 20. Čím vyšší počet, tím lepší je stabilizace probanda.
Parametr 6: počet ustálení nad hranici 15%
Tento parametr je podobný 5. parametru. S rozdílem, že zde se počítá počet měření, ve
kterých nejmenší hodnoty signálu překročily 15% hranicí jeho největší amplitudy. Zde platí,
že čím nižší je počet, tím lepší je stabilizace probanda.
Parametr 7: průměrná diference vůči obálce Dr. Raševa
Obálka je již popsána viz parametr 3 a obr. 14. Tzv. ideální obálka MUDr. Raševa je
vytvořená z dat referenčních probandů, které jsou pokládány za ideální (s výbornou posturální
stabilizací).
Tento parametr je vypočítán na základě rozdílů mezi ideální obálkou signálu od Dr.
Raševa s obálkou našich probandů – jde o absolutní hodnoty rozdílů výkmitů signálu. Jsou
zde hodnoceny dlouhodobé stabilizační reakce posturálního systému. Čím nižší je výsledná
hodnota tohoto parametru, tím lepší je stabilizace probanda.
Parametr 8 – hodnocení celkové stabilizace
Osmý parametr představuje aritmetický průměr jednotlivých stupňů stability u všech 7
hodnocených parametrů, výsledné číslo je zaokrouhlené na jedno desetinné místo. Na základě
zaokrouhleného čísla se osoba zařadí do jedné ze tří úrovní celkové posturální stabilizace: 1 –
1,4 = stabilní, 1,5 – 2,4 = méně stabilní, 2,5 – 3 = silně nestabilní.
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Přesné číselné hodnoty parametrů
Lepší stabilizační schopnosti probandů ukazují nižší hodnoty parametrů, mimo 1. a 5.
parametr, kde je lepší stabilizace ohodnocena vyššími hodnotami viz tab. 15.
Klasifikační stupně parametrů
Pro hodnocení výše zmíněných parametrů vytvořil Melecký (2007) rozdělení do tříd –
prahové hodnoty pro 3 stupně stability:
Tabulka 15 – Prahové hodnoty pro klasifikaci jednotlivých paramterů posturální stabilizace
Klasifikační stupně a prahové hodnoty

Parametr

1

2

3

0,9 - 1,9

0,6 - 1,1

0,04 - 0,8

5,1 - 11,2
10,0 - 13,0

11,2 - 16,6
13,1 - 21

16,6 - 28,6
17 a více

1 - 1,45

1,45 - 1,95

1, 95 - 3

méně než 10
0,0 - 2
méně než 35

5,0 - 9,0
2,0 - 6,0
35 - 75

10 a více
6 a více
75 a více

1. Koeficient útlumu kmitů
2. Koeficient utlumené energie
3. Průměrné % ustálení vůči max.
amplitudě
4. Souhrnný parametr krátkodobé
stabilizace
5. Počet ustálení pod hranicí 10 %
6. Počet ustálení nad hranicí 15 %
7. Průměrná diference vůči ideální
obálce

Vysvětlivky: v hlavičce 2. až 4 sloupce znamená označení 1 = stabilní první a nejlepší stupeň stability,
2 = méně stabilní – druhý a středně dobrý stupeň stability, 3= silně nestabilní – třetí a nejhorší stupeň
stability.

V práci je navíc hodnocen jeden nový souhrnný parametr nazvaný jako 8pur. Je
obdobou 8. parametru, s rozdílem, že je do něj zahrnuto jen 5 nejdůležitějších parametrů a
to 1. ,4. ,5. , 6. a 7. Hodnota celku 8pur je získána z aritmetického průměru klasifikačních
stupňů výše zmíněných parametrů.

4.5.2

Následné statistické zpracování
Data získaná z programu programu Postromed Commander byla následně statisticky

zpracována v program Microsoft Excel 2010.
Nejdříve vysvětlím několik základních pojmů a postupů, které byly ve statistickém
zpracování používány. Využita byla jak popisná statistika, tak postupy statistické inference.
Základní statistické charakteristiky Hendl (2006) popisuje následovně:
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Míry centrální tendence:
 Aritmetický průměr nebo-li střední hodnota představuje součet všech
potřebných hodnot (čísel) vydělený jejich počtem.
 Medián označuje hodnotu, jež dělí řadu vzestupně seřazených hodnot (čísel) na
dva stejně početné celky.
Míry rozptýlenosti:
 Rozptyl představuje průměrnou kvadratickou odchylkou měření od střední
hodnoty.
U všech statistických inferenčních metod byla zvolena hladina významnosti (přijatelná
úroveň chyby rozhodování) alfa (α) 5 %. Pokud je hodnota významnosti (p) menší nebo se
rovná hladině významnosti alfa (α) nebo je testovací statistika větší nebo rovna kritické
hodnotě testu, alternativní hypotéza (v této práci H1 či H2) je potvrzena a nulová hypotéza
(H0) zamítnuta (Netrdová, 2016a).
Dále je kapitola rozdělena na dvě části, v první popisuji statistické metody použité u
pSOG (hypotéza 1), v druhé části k hodnocení motorických reakcí na taktilní podráždění
chodidel (hypotéza 2).
4.5.2.1 PSOG - data z Posturomed Commander

V rámci pretestu a posttestu byli udělány tři měření pSOG, z každého z nich vypočítal
Posuromed Commander jednu hodnotu parametru. U každého parametru byly získány
vždy 3 hodnoty před intervencí a tři po intervenci. Z těchto hodnot byl udělán buď
aritmetický průměr nebo medián, v práci jsou tyto hodnoty zpravidla nazývány jako
„průměry“ a „mediány“. Veškeré statistické zpracování pracuje jak s „průměry“, tak s
„mediány“ parametrů. Aritmetický průměr zahrnuje maximální i minimální hodnoty
měření, u mediánu se tyto hodnoty nezapočítávají.
a) zlepšení posturální stabilizace mezi pretestem a posttestem uvnitř souboru
K porovnání změn ve výsledcích dvou následujících celků měření (pretest a posttest)
týchž jedinců byl použit neparametrický test, kontrétně párový Wilcoxonův test, a to kvůli
malému rozsahu obou výběrů (BS – n:15; OS – n: 13) a velkému riziku nepřítomnosti
normálního rozdělení a vlivu odlehlých hodnot (Hendl, 2006; Netrdová, 2016a). Wilcoxonův
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test porovnává střední hodnoty mezi dvěma výběry. Uvnitř každého souboru (BS, OS) byl
porovnáván pretest s posttestem u každého parametru. Bylo hodnoceno, zda došlo po
intervenci ke statisticky významné změně hodnot. Zde testujeme hypotézu (H0), že rozdíly
hodnot pretestu a posttestu jsou shodně rozloženy kolem nuly, a tedy že jejich součet
(kladných a záporných rozdílů) se rovná nule (Netrdová, 2016a).
Podle Netrdové (2016a) byla vypočítána testovací statistika (Z) Wilcoxonova testu:
1. nejdříve byl vypočítán rozdíl hodnot (průměr či medián ze 3 měření) pretestu a
posttestu, Xi = Yi – Zi
2. nulové rozdíly byly vyřazeny
3. rozdíly byly převedeny na absolutní hodnoty a bylo vypočítáno jejich pořadí Ri
4. pořadí původně kladných hodnot Xi bylo sečteno (součet – W)
Níže je uveden konečný vzoreček pro výpočet testovací statistiky:

Hodnota testovací statistiky je porovnána s kritickou hodnotou – 1,96. H0 zamítáme
pokud

.

b) výraznější zlepšení mezi pretestem a posttestem u BS oproti OS
U nepárových dat z BS a OS byl použit tzv. dvouvýběrový t-test, jelikož podle
Hendla (2006) můžeme při porovnání dvou výběrů jejich rozsah sečíst, tedy 15 probandů + 13
probandů = 28. Tento počet je již hraniční hodnotou mezi středním a velkým rozsahem, proto
lze t-test využít i když data nemají normální rozdělení a jsou mírně zešikmena.
Nejprve byl proveden F-test, pro zjištění míry rozdílnosti rozptylů dat obou výběrů.
Na základě výsledků F-testu byl zvolen buď t-test pro různé rozptyly, nebo t-test pro shodné
rozptyly. U F-testu nulová hypotéza říká, že rozptyly (σ) u obou výběrů jsou shodné, tedy
H0: σ12 = σ22. V případech, kdy byla výsledná hodnota významnosti p vyšší než hladina
významnosti α, H0 byla potvrzena a následně byl použit dvouvýběrový t-test pro shodné
rozptyly, při shodné či nižší hodnotě dvouvýběrový t-test pro rozdílné rozptyly (Netrdová,
2016a).
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Dvouvýběrový t-test porovnává střední hodnotu (μ1, μ2) u dvou výběrů – BS a OS:
H0: μ1 − μ2 = 0
H1: μ1 − μ2 ≠ 0
c) rozdíl mezi hodnotami pretestu a posttestu mezi BS a OS
Již výchozí data z pretestu se celkově BS a OS očividně lišila. Proto bylo statisticky
vyhodnoceno, zda existuje významný rozdíl hodnot pretestu mezi OS a BS a stejně tak hodnot
posttestu mezi OS a BS. Proto toho hodnocení byl použit stejný postup jako v bodě b (F-test a
následně dvouvýběrový t-test).
4.5.2.2

Motorická reakce na taktilní podráždění chodidel
K porovnání výsledků hodnocení motorických reakcí na taktilní podráždění chodidel a

způsobu intervence (chůze v botách a bez bot) byl využit Chí-kvadrát test.
V testu se pracuje se třemi tabulkami. První tabulka ukazuje skutečné četnosti
porovnávaných dat a celkové součty hodnot řádků nj a sloupců ni. Druhá tabulka je utvořena z
očekávaných (teoretických) četností za předpokladu nezávislosti, tedy při kterých by nebyl
rozdíl mezi BS a OS významný. Jednotlivé hodnoty do této tabulky získáme vynásobením
celkových součtů skutečných četností vydělených jejich součtem: eij = (nj

*

ni)/ n. Třetí

pomocná tabulka, z níž lze vypočítat testovací statistiku, představuje kvadratickou odchylku
očekávané a skutečné četnosti vydělenou očekávanou četností: kij = (nij

*

eij)2/ eij. “Chí-

kvadrát“ testovací statistiku získáme součtem všech kij. A nakonec vypočítáme míru
pravděpodobnosti, že by hodnota “chí-kvadrát“ testovací statistiky vznikla vlivem náhody
tedy, zda je rozdíl motorických reakcí na taktilní podráždění chodidel mezi soubory statisticky
významný. (Netrdová, 2016b; Volko, 2007-2016).
4.5.2.3

Grafické zobrazení výsledků
Ke grafickému zobrazení důležitých výsledků pSOG jsou využity krabicové grafy

s anténami ve „zjednodušené formě“ pomocí programu Microsoft Excel 2010. Krabicové
grafy s anténami popisují centrální tendenci dat, rozptýlenost dat, jejich zešikmení a odlehlé
hodnoty. „Krabice“ v grafu tvoří 50% dat, má dvě části, které jsou barevně rozlišeny a na
jejich rozhraní leží medián souboru dat. Pokud medián neleží v blízkosti středu krabice, data
jsou zešikmená. Dolní okraj krabice znázorňuje první kvartil, který odděluje 25% nejnižších
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hodnot. Horní okraj je třetím kvartilem, který odděluje 25% nejvyšších hodnot. Dolní konce
„antén“ (vertikálních čar, „vousů“) označují minima a horní konce maxima hodnocených dat
(Hendl, 2006). Extrémně odlehlé hodnoty leží ve vzdálenosti větší než je 1,5 násobek délky
„krabice“ (Čajka, 2015). Extrémní a odlehlé hodnoty zobrazované pomocí koleček a teček
nejsou v této práci znázorněny, jelikož je Miscosoft Excel 2010 nezobrazuje.
K zobrazení výsledků hodnocení motorických reakcí na taktilní podráždění chodidla byl
použit jednoduchý sloupcový graf.
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VÝSLEDKY

5

V první části výsledků je hodnocena posturální stabilizaci probandů. Všechny
naměřená data zpracovaná v programu Postromed Commander jsou uvedená v příloze č. 7 a
to jak přesné hodnoty parametrů, tak jejich klasifikační stupně. Druhá část výsledků
porovnává motorické reakce na taktilní podráždění chodidel mezi soubory. V první i druhé
části zobrazuji výsledky statistického zpracování pomocí tabulek a grafů.

První část – výzkumná otázka č.1 a č.2

5.1

 Jaký vliv bude mít intervence chůzí naboso na posturální stabilizaci probandů z BS?
 Jaký vliv bude mít intervence chůzí v konvenčních botách na posturální stabilizaci
probandů z OS?
5.1.1

Klasifikační stupně parametrů pSOG
Z programu Posturomed Commander byly získány klasifikační stupně jednotlivých

parametrů posturální stabilizace a pur8, všechna naměřená data jsou součástí přílohy č. 7.
Každý parametr má své prahové hodnoty pro tři klasifikační stupně, 1, 2, 3 (1 – stabilní, 2 –
méně stabilní, 3 – silně nestabilní) jak je uvedeno v kap. 4.5.1.1.
Tři měření pSOG byly provedeny v rámci pretestu a tři měření pSOG v rámci
posttestu. Data byla dále zpracována dvěma způsoby, zaprvé byl udělán aritmetický průměr
z každých 3 měření („průměry“) a za druhé byl vypočítán jejich medián („mediány“). Pro
názornost je výpočet zobrazen v tab. 8 a tab. 9.
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Tabulka 8 – Výpočet aritmetického průměru z 3 klasifikačních hodnot pretestu a posttestu u
BP13
Parametr

Pretest
1M

2M

3M

1P

2

1

2

2P

2

2

3P

2

4P

Průměr

Posttest

Průměr

4M

5M

6M

1,67

1

1

1

1

3

2,33

1

2

2

1,67

3

2

2,33

2

2

2

2

3

3

3

3

2

2

3

2,33

5P

2

2

2

2

2

2

2

2

6P

3

3

3

3

2

2

3

2,33

7P

2

2

1

1,67

1

2

1

1,33

8P

2,3

2,3

2,3

2,3

1,6

1,9

2

1,83

Vysvětlivky: 1 = 1. klasifikační stupeň (stabilní), 2 = 2. klasifikační stupeň (méně stabilní), 3 = 3.
klasifikační stupeň (silně nestabilní); 1P – 8P = 1. parametr až 8. parametr, 1M – 6M = 1. až 6. měření

Tabulka 9 – Výpočet mediánu z 3 klasifikačních hodnot u pretestu a posttestu u BP13
Parametr
1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P

1M

Pretest
2M

3M

2
2
2
3
2
3
2
2,3

1
2
3
3
2
3
2
2,3

2
3
2
3
2
3
1
2,3

Průměr
2
2
2
3
2
3
2
2,3

4M

Posttest
5M

6M

1
1
2
2
2
2
1
1,6

1
2
2
2
2
2
2
1,9

1
2
2
3
2
3
1
2

Průměr
1
2
2
2
2
2
1
1,9

Vysvětlivky: klasifikační stupeň 1 (stabilní), klasifikační stupeň 2 (méně stabilní), klasifikační stupeň
3 (silně nestabilní); 1P – 8P = 1. parametr až 8. parametr, 1M – 6M = 1. až 6. měření

a) zlepšení posturální stabilizace mezi pretestem a posttestem uvnitř souboru
Dále byly vypočítány průměrné hodnoty jednotlivých parametrů a pur8, a to jak z
„průměrů“, tak z „mediánů“. U obou skupin a všech parametrů byly vypočteny průměrné
rozdíly mezi pretesty a posttesty viz tab. 10, kde je uvedený příklad z výpočtu 8. celkového
parametru stabilizace u BS.
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Tabulka 10 – BS, 8. parametr - průměrná hodnota pretestu, posttestu a jejich rozdílů
8. parametr
Probandi

Rozdíl

Pretest

Posttest

BP1

2,67

2,67

0

BP2

2,57

2,33

0,23

BP3

2,53

1,7

0,83

BP4

2,43

1,93

0,5

BP5

2

1,53

0,47

BP6

2,37

2,03

0,33

BP7

2,3

1,43

0,87

BP8

2,57

2,27

0,3

BP9

2,63

1,8

0,83

BP10

2,77

2,63

0,13

BP11

2,67

2,3

0,37

BP12

2,53

2,07

0,47

BP13

2,3

1,83

0,47

BP14

1,9

1,47

0,43

BP15

2,2

1,7

0,5

průměr

2,43

1,98

0,45

V tab. 11 a tab. 12 vidíme porovnané průměrné hodnoty jednotlivých parametrů
(pretest, posttest a jejich rozdíl). U BS jsou průměrné hodnoty parametrů, jež byly získány z
„průměrů“ i „mediánů“ pretestu a posttestu horší (vyšší klasifikační stupeň) v porovnání s OS.
V tabulkách můžeme dále vidět, že průměrný rozdíl hodnot mezi pretestem a posttestem byl
vyšší u BS u všech parametrů při hodnocení "průměrů". Při hodnocení "mediánů" byl
průměrný rozdíl vyšší u BS u 1., 2., 5., 7. parametru a celku 8pur.
Ke statisticky významnému zlepšení hodnot při 5% hladině významnosti (=hodnota
testovací statistiky byla vyšší než kritická hodnota – 1,96) došlo u BS při hodnocení
„průměrů“ i „mediánů“ u 8. parametru a 8pur, při hodnocení „průměrů“ navíc u 4. parametru.
Při hodnocení "průměrů" u OS došlo ke statisticky významnému zlepšení u 3., 4., 6., 8.
parametru a 8pur, při hodnocení „mediánů“ jenu u celku 8pur.
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Tabulka 11 – Průměrné hodnoty z „průměrů“ pretestu a posttestu, průměrný rozdíl a testovací
statistika Wilcoxonova testu
BS
Z
Pretest Posttest
"průměrů"

OS

Rozdíl

Testovací
statistika

Pretest Posttest

Rozdíl

Testovací
statistika

1P

1,33

1,18

0,16

0,7

1,18

1,13

0,05

-1,27

2P

2,11

1,91

0,20

0,48

1,82

1,78

0,04

0,25

3P

2,67

2,09

0,58

1,62

2,03

1,53

0,50

1,96

4P

2,98

2,49

0,49

2,44

2,26

1,82

0,44

2,84

5P

2,71

2,22

0,49

0,86

2,03

1,69

0,33

0,87

6P

2,96

2,38

0,58

0,86

2,05

1,56

0,49

2,51

7P

2,24

1,58

0,67

1,62

1,85

1,37

0,47

1,16

8P

2,43

1,98

0,45

3,33

1,95

1,61

0,34

3,38

8pur

2,44

1,97

0,48

3,33

1,87

1,52

0,36

2,55

Vysvětlivky: 1P – 8P = 1. parametr až 8. parametr, oranžové písmo - horší hodnoty parametrů, červené
písmo - vyšší rozdíl mezi pretestem a posttestem, zelené podbarvení - vyšší hodnota testovací
statistiky, tučné černé písmo - hodnota testovací statistiky pod kritickou hodnotou

Tabulka 12 – Průměrné hodnoty z mediánů pretestu a posttestu, průměrný rozdíl a testovací
statistika Wilcoxonova testu (vysvětlivky k tabulce na další straně)
BS
Z
Pretest Posttest Rozdíl
"mediánů"

OS
Testovací
statistika

Pretest Posttest Rozdíl

Testovací
statistika

1P

1,27

1,13

0,13

-2,44

1,08

1,08

0,00

-2,73

2P

2,13

1,87

0,27

-2,7

1,85

1,65

0,19

-1,67

3P

2,67

2,27

0,40

-2

2,00

1,50

0,50

-0,8

4P

3,00

2,67

0,33

-2,38

2,31

1,85

0,46

-0,55

5P

2,80

2,27

0,53

-1,05

2,15

1,69

0,46

0,36

6P

3,00

2,47

0,53

-1,56

2,23

1,46

0,77

0,44

7P

2,20

1,53

0,67

0,16

1,69

1,27

0,42

-1,75

8P

2,43

2,05

0,38

3,33

1,94

1,52

0,42

1,75

8pur

2,45

2,01

0,44

2,44

1,88

1,47

0,41

2,33
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Vysvětlivky: 1P – 8P = 1. parametr až 8. parametr, oranžové písmo - horší hodnoty parametrů, červené
písmo - vyšší rozdíl mezi pretestem a posttestem, zelené podbarvení - vyšší hodnota testovací
statistiky, tučné černé písmo - hodnota testovací statistiky pod kritickou hodnotou

Grafické zobrazení hodnocení celkové stabilizace (= parametru 8) je zobrazeno
v grafu 1. U tohoto parametru znamenají nižší hodnoty lepší výsledky. Celkově nejnižších
hodnot dosáhl OP5. Hodnoty parametru 2,5 a výše dosáhlo u „průměrů“ či „mediánu“ 8
probandů, u OS nikdo. K největšímu zlepšení „průměrů“ a „mediánů“ u BS došlo u BP7, BP3
a BP9. U OS při hodnocení „průměrů“ došlo k největšímu zlepšení u OP13, 0P14, při
hodnocení „mediánů“ u OP4, OP1 a OP14.

Graf 1 – Krabicový graf s anténami – parametr 8 pSOG
Vysvětlivky: P – průměrné hodnoty z 3 měření pretestu či posttestu, M - mediány z 3 měření
pretestu či posttestu
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Grafické zobrazení hodnocení celku pur8 vidíme v grafu 2. U tohoto parametru znamenají
nižší hodnoty lepší výsledky. Celkově nejnižších hodnot dosáhl OP5, kromě mediánu
pretestu, ten měl nižší OP7. Celkově nejvyšších hodnot dosáhl OP10.

Graf 2 – Krabicový graf s anténami – celek pur8 pSOG
Vysvětlivky: P – průměrné hodnoty z 3 měření pretestu či posttestu, M - mediány z 3 měření
pretestu či posttestu

b) + c) výraznější zlepšení mezi pretestem a posttestem u BS oproti OS, rozdíl mezi
hodnotami pretestu a posttestu mezi BS a OS
V tab. 13 a tab. 14 vidíme opět přehledně porovnané průměrné hodnoty jednotlivých
parametrů (pretest, postest a jejich rozdílu). V levé tabulce bylo počítáno s „průměry“, v pravé
tabulce s „mediány“. V posledním sloupci nalezneme p-hodnoty, které stanoví při hladině
významnosti 5%, statisticky významnou odlišnost.
Při hodnocení průměrných hodnot z „průměrů“ a „mediánů“ mezi BS a OS došlo ke
statisticky významnému rozdílu hodnot u 3., 4., 5., 6., 8. parametru a 8pur. Ke statisticky
významnému zlepšení BS vůči OS po intervenci nedošlo u žádného parametru.
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Tabulka 13 – Dvouvýběrový t-test – z „průměrů“ klasifikačních stupňů jednotlivých
parametrů (vlevo)
Tabulka 14 – Dvouvýběrový t-test – z mediánů klasifikačních stupňů jednotlivých parametrů
(vpravo)
Vysvětlivky k tabulkám jsou na další straně.
Z
„průměrů“

1P

2P

3P

4P

5P

6P

7P

8P

8pur

Fáze
měření

Průměry

Průměry

Z
Fáze
„mediánů“ měření

BS

OS

p-hodnota

pretest

1,27

1,08

0,20

posttest

1,13

1,08

0,65

BS

OS

p-hodnota

pretest

1,33

1,18

0,15

posttest

1,18

1,13

0,63

rozdíl

0,16

0,05

0,46

rozdíl

0,13

0,00

0,52

pretest

2,11

1,82

0,12

pretest

2,13

1,85

0,17

posttest

1,91

1,78

0,47

posttest

1,87

1,65

0,30

rozdíl

0,20

0,04

0,33

rozdíl

0,27

0,19

0,72

pretest

2,67

2,03

1,23E-04

pretest

2,67

2,00

2,72E-03

posttest

2,09

1,53

2,90E-03

posttest

2,27

1,50

2,53E-04

rozdíl

0,58

0,50

0,61

rozdíl

0,40

0,50

0,60

pretest

2,98

2,26

3,15E-04

pretest

3,00

2,31

1,90E-03

posttest

2,49

1,82

3,45E-04

posttest

2,67

1,85

3,03E-04

rozdíl

0,49

0,44

0,73

rozdíl

0,33

0,46

0,56

pretest

2,71

2,03

1,08E-03

pretest

2,80

2,15

0,01

posttest

2,22

1,69

1,48E-03

posttest

2,27

1,69

3,29E-03

rozdíl

0,49

0,33

0,43

rozdíl

0,53

0,46

0,77

pretest

2,96

2,05

6,42E-05

pretest

3,00

2,23

2,42E-03

posttest

2,38

1,56

3,70E-04

posttest

2,47

1,46

1,20E-04

rozdíl

0,58

0,49

0,64

rozdíl

0,53

0,77

0,33

pretest

2,24

1,85

0,26

pretest

2,20

1,69

0,07

posttest

1,58

1,37

0,37

posttest

1,53

1,27

0,27

rozdíl

0,67

0,47

0,28

rozdíl

0,67

0,42

0,26

pretest

2,43

1,95

1,19E-04

pretest

2,43

1,94

6,82E-04

posttest

1,98

1,61

4,52E-03

posttest

2,05

1,52

7,73E-04

rozdíl

0,45

0,34

0,28

rozdíl

0,38

0,42

0,74

pretest

2,44

1,87

1,99E-04

pretest

2,45

1,88

5,54E-04

posttest

1,97

1,52

2,88E-03

posttest

2,01

1,47

9,09E-04

rozdíl

0,48

0,36

0,32

rozdíl

0,44

0,41

0,81

1P

2P

3P

4P

5P

6P

7P

8P

8pur
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Vysvětlivky k 13. a 14. tabulce: 1P – 8P = 1. parametr až 8. parametr, oranžové písmo - horší hodnoty
parametrů, zelení tučné písmo - vyšší průměrný rozdíl mezi pretestem a posttestem, světle oranžové
podbarvení- označuje statisticky odlišné hodnoty

5.1.2

Přesné hodnoty parametrů pSOG

V této části jsou porovnávány přesné číselné hodnoty jednotlivých parametrů posturální
stabilizace získaných z programu Posturomed Commander a popsaných viz kap. 4.5.1.1 a
vedených v příloze č. 7. Můžeme říci, že jsou přesnějším zobrazením posturální stabilizace
než klasifikační stupně, u kterých se porovnávají jen 3 hodnoty (1-3). Při vyhodnocení platí,
že nižší hodnota znamená lepší výsledek u všech parametrů, kromě 1. a 5, kdy je tomu
naopak. U některých parametrů jsou data mírně zešikmena, na což jsou ale vybrané statistické
metody uzpůsobeny.
Hodnoty „průměrů“ a „mediánů“ byly získány stejným způsobem jako u dat
zobrazujících klasifikační stupně parametrů.
a) zlepšení posturální stabilizace mezi pretestem a posttestem uvnitř souboru
Dále byly vypočítány průměrné hodnoty jednotlivých parametrů a pur8, a to jak z
„průměrů“, tak z „mediánů“. U obou skupin a všech parametrů se dále vypočítaly průměrné
rozdíly mezi pretesty a posttesty obdobně jako u klasifikačních stupňů.
U BS jsou průměrné hodnoty parametrů, jež byly získány z „průměrů i mediánů“
pretestu a posttestu horší (=1. a 5. parametr nižší, ostatní parametry vyšší hodnoty)
v porovnání s OS viz tab. 15 a tab. 16. V níže vedené tabulce můžeme dále vidět, že průměrný
rozdíl hodnot mezi pretestem a posttestem a testovací statistika byly vždy vyšší u BS v
porovnání s OS. U obou souborů došlo po intervenci ke statisticky významnému zlepšení
hodnot při 5% hladině významnosti u všech parametrů, kromě čtyř případů u OS. Při
hodnocení „průměrů“ u OS nedošlo ke statisticky významnému zlepšení u 2. a 5. parametru.
Při hodnocení "mediánů" u OS nedošlo ke statisticky významnému zlepšení u 2. a 6.
parametru. Ke statisticky významnému zlepšení nedošlo, jelikož hodnota jejich testovací
statistiky byla menší než kritická hodnota – 1,96.
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Tabulka 15 – Průměrné hodnoty z „průměrů“pretestu a posttestu, průměrný rozdíl a testovací
statistika Wilcoxonova testu
Z
„průměrů
“

BS

OS

Pretest

Posttest

Rozdíl

Testovací
statistika

Pretest

1P

1,10

1,26

0,16

3,40

1,28

1,38

0,10

2,40

2P

15,59

12,70

2,89

3,21

12,48

12,19

0,29

0,58

3P

25,58

17,91

7,67

4,29

17,01

13,83

3,18

3,42

4P

2,40

2,04

0,35

4,29

1,93

1,69

0,23

3,31

5P

3,13

5,69

2,56

4,29

6,69

8,91

2,22

1,75

6P

10,87

6,53

4,33

4,29

5,21

2,79

2,41

3,35

7P

79,91

49,04

30,87

4,29

58,90

43,98

14,91

3,56

Posttest Rozdíl

Testovací
statistika

Vysvětlivky: 1P – 8P = 1. parametr až 8. parametr, oranžové písmo - horší hodnoty parametrů, červené
písmo - vyšší rozdíl mezi pretestem a posttestem, zelené podbarvení - vyšší hodnota testovací
statistiky, tučné černé písmo - hodnota testovací statistiky pod kritickou hodnotou

Tabulka 16 – Průměrné hodnoty z mediánů pretestu a posttestu, průměrný rozdíl a testovací
statistika Wilcoxonova testu
BS
Z
„mediánů“

Pretest

Posttest Rozdíl

OS
Testovací
statistika

Pretest Posttest

Rozdíl

Testovací
statistika

1P

1,09

1,25

0,16

4,58

1,27

1,38

0,11

2,04

2P

15,00

12,77

2,22

4,00

12,01

11,83

0,18

0,80

3P

25,36

18,08

7,28

4,29

16,70

13,44

3,26

3,64

4P

2,40

2,07

0,33

4,29

1,96

1,70

0,26

2,40

5P

3,07

5,87

2,80

3,40

6,54

8,58

2,04

2,95

6P

10,87

6,80

4,07

3,33

5,62

2,69

2,92

1,75

7P

75,31

48,82

26,48

4,29

54,97

43,51

11,46

3,13

Vysvětlivky: 1P – 8P = 1. parametr až 8. parametr, oranžové písmo - horší hodnoty parametrů, červené
písmo - vyšší rozdíl mezi pretestem a posttestem, zelené podbarvení - vyšší hodnota testovací
statistiky, tučné černé písmo - hodnota testovací statistiky pod kritickou hodnotou
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a) + c) výraznější zlepšení mezi pretestem a posttestem u BS oproti OS, rozdíl mezi
hodnotami pretestu a posttestu mezi BS a OS
V tab. 17 a tab. 18 vidíme opět porovnané průměrné hodnoty jednotlivých parametrů
(pretest, postest a jejich rozdílu). V levé tabulce bylo počítáno s „průměry“, v pravé tabulce s
„mediány“. V posledním sloupci nalezneme p-hodnoty, které stanoví při hladině významnosti
5%, statisticky významnou odlišnost.
Při hodnocení průměrných přesných hodnot parametrů, jenž byly získány z „průměrů“
a „mediánů“ bylo zjištěno, že mezi BS a OS došlo ke statisticky významnému rozdílu hodnot
u 3., 4., 5. a 6. parametru. Ke statisticky významnému zlepšení BS vůči OS po intervenci
došlo u 3., 6. a 7. parametru (při hodnocení „průměrů“) a u 3. a 7. parametru (při
hodnocení „mediánů“).
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Tabulka 17 – Dvouvýběrový t-test z „průměrů“ přesných hodnot jednotlivých parametrů
Tabulka 18 – Dvouvýběrový t-test z mediánů přesných hodnot jednotlivých parametrů
průměry
Z
„průměrů“

1P

2P

3P

4P

5P

6P

7P

Fáze
měření

průměry
Z
Fáze
„mediánů“ měření

BS

OS

phodnota

pretest

1,09

1,27

0,147

posttest 1,25

1,38

0,349

0,416

rozdíl

0,16

0,11

0,604

12,48

0,060

pretest

15,00

12,01

0,053

12,70

12,19

0,632

posttest 12,77

11,83

0,386

rozdíl

2,89

0,29

0,073

rozdíl

2,22

0,18

0,154

pretest

25,58

17,01

1,68E-03

pretest

25,36

16,70

1,22E-03

posttest

17,91

13,83

3,98E-03

posttest 18,08

13,44

1,48E-03

rozdíl

7,67

3,18

0,008

rozdíl

7,28

3,26

0,014

pretest

2,40

1,93

1,22E-05

pretest

2,40

1,96

5,01E-05

posttest

2,04

1,69

8,71E-05

posttest 2,07

1,70

8,13E-05

rozdíl

0,35

0,23

0,094

rozdíl

0,33

0,26

0,428

pretest

3,13

6,69

2,69E-04

pretest

3,07

6,54

9,12E-05

posttest

5,69

8,91

1,83E-04

posttest 5,87

8,58

8,98E-04

rozdíl

2,56

2,22

0,659

rozdíl

2,80

2,04

0,332

pretest

10,87

5,21

1,88E-05

pretest

10,87

5,62

7,58E-05

posttest

6,53

2,79

2,32E-04

posttest 6,80

2,69

7,71E-05

rozdíl

4,33

2,41

0,045

rozdíl

4,07

2,92

0,246

pretest

79,91

58,90

0,066

pretest

75,31

54,97

0,069

posttest

49,04

43,98

0,346

posttest 48,82

43,51

0,319

pretest

30,87

14,91

0,033

rozdíl

11,46

0,040

BS

OS

phodnota

pretest

1,10

1,28

0,125

posttest

1,26

1,38

0,387

rozdíl

0,16

0,10

pretest

15,59

posttest

1P

2P

3P

4P

5P

6P

7P

26,48

Vysvětlivky: 1P – 8P = 1. parametr až 8. parametr, oranžové písmo - horší hodnoty parametrů, zelení
tučné písmo - vyšší průměrný rozdíl mezi pretestem a posttestem, světle oranžové podbarveníoznačuje statisticky odlišné hodnoty, tučné červené písmo - statisticky významné zlepšení BS oproti
OS
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Grafické zobrazení průměrných procent ustálení porovnaných s maximální amplitudou
(= parametr 3) u obou souborů vidíme v grafu 3. U 3. parametru znamenají nižší hodnoty
lepší výsledky. BS má celkově data více rozptýlená a má vyšší maximální hodnoty. Všechny
maximální hodnoty patří BP 10, druhé nejhorší výsledky má BP2. Současně u těchto dvou
probandů došlo k největšímu zlepšení mezi pretestem a posttestem u BP10 o 17,1 u BP2 o
18,1 (oba rozdíly z „průměrů“), BP10 o 16,2 a BP2 o 16,5 (oba rozdíly z „mediánů“). U
„průměrů“ ze z OS nejvíce zlepšil OP13 o 7,2 a u „mediánů“ OP4 o 8,7.

Graf 3 – Krabicový graf s anténami – přesné hodnoty 3. parametru pSOG
Vysvětlivky: P – průměrné hodnoty z 3 měření pretestu či posttestu, M - mediány z 3 měření
pretestu či posttestu
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Grafické zobrazení počtů ustálení nad hranici 15% (= parametr 6) u obou souborů vidíme
v grafu 4. U 6. parametru znamenají nižší hodnoty lepší výsledky. Maxima hodnot patří opět
BP10. Největšího zlepšení u „průměrů“ mezi pretestem a posttestem dosáhl BP9 o 9,6 z OS
BP13 o 6,3. Maximální zlepšení z „mediánů“ je 7 u oboru soborů. V grafu vidíme výrazné
rozdíly stabilizace u pretestu BS oproti ostatním měřením, zejména posttestu OS.

Graf 4 – Krabicový graf s anténami – přesné hodnoty 6. parametru pSOG
Vysvětlivky: P – průměrné hodnoty z 3 měření pretestu či posttestu, M - mediány z 3 měření
pretestu či posttestu
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Grafické zobrazení průměrné diference vůči obálce Dr. Raševa (= parametr 7) od obou
souborů jsou zobrazeny v grafu 5. U 7. parametru znamenají nižší hodnoty lepší výsledky.
Data z pretestu jsou u BS více rozptýlená. Maxima hodnot pretestu patří opět BP10, u
posttestu BP2. 4 probandi měli u pretestu vyšší hodnoty než 100 (BP1, BP2, BP10, BP11).
Tito 4 probandi dosáhli u „mediánů““ a „průměrů“ z posttestu největšího zlepšení v rozmezí
41,7 až 84,6. Hodnotu mezi 90 až 100 měli dva probandi z BS (BP8, BP12). Celkově
nejvyšší hodnota u OS byla 89,57.

Graf 5 – Krabicový graf s anténami – přesné hodnoty 7. parametru pSOG
Vysvětlivky: P – průměrné hodnoty z 3 měření pretestu či posttestu, M - mediány z 3 měření
pretestu či posttestu
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Níže uvádím grafické zobrazení zbylých parametrů. 1. parametr – koeficient útlumu kmitů
je zobrazen v grafu 6. U 1. parametru znamenají vyšší hodnoty lepší výsledky. Všechny
maximální hodnoty (nejlepší výsledky) patří OP5. Nejnižší hodnoty patří BP2, kromě
posttestu z „průměrů“, který má BP9.

Graf 6 – Krabicový graf s anténami – přesné hodnoty 1. parametru pSOG
Vysvětlivky: P – průměrné hodnoty z 3 měření pretestu či posttestu, M - mediány z 3 měření
pretestu či posttestu
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2. parametr - koeficient utlumené energie je zobrazen v grafu 7. U 2. parametru znamenají
nižší hodnoty lepší výsledky. Maximální hodnoty u pretestu z „průměrů“ patří BP2, druhé
nejhorší výsledky má BP10. BP2 dosáhl celkově nejlepšího zlepšení u posttestu a to 15,2 z
„průměrů“ a 13,9 z „mediánů“, u OS OP7 o 6,1 „z průměrů“ a OP13 o 4,5 „z mediánů“.

Graf 7 – Krabicový graf s anténami – přesné hodnoty 2. parametru pSOG
Vysvětlivky: P – průměrné hodnoty z 3 měření pretestu či posttestu, M - mediány z 3 měření
pretestu či posttestu
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4. parametr – souhrnný parametr krátkodobé stabilizace vidíme v grafu 8. U 4. parametru
znamenají nižší hodnoty lepší výsledky. Z BS má u pretestu jediný proband lepší hodnotu než
3 (= nejhorší známka), jde o BP14, který má 2,67 u „průměrů“. Hodnoty 1 (=nejlepší známka)
z „průměrů“ či „mediánů“ posttestu BS nedosáhla vůbec, u OS jí měl OP1 a OP5, u pretestu
navíc OP7.

Graf 8 – Krabicový graf s anténami – přesné hodnoty 4. parametru pSOG
Vysvětlivky: P – průměrné hodnoty z 3 měření pretestu či posttestu, M - mediány z 3 měření
pretestu či posttestu
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V grafu 9 je zobrazen 5. parametr – počet ustálení pod hranicí 10%. U 5. parametru znamenají
vyšší hodnoty lepší výsledky. Data pretestu jsou u OS více rozptýlená. Nejnižší hodnotu 1 u
pretestu má BP9 z „průměrů“. Nejnižší hodnoty posttestu 3 a 1 má BP10, u OS jsou nejnižší
hodnoty posttestu 6 u BP2 a BP15. Nejvyšší hodnoty u postestu má OP5.

Graf 9 – Krabicový graf s anténami – přesné hodnoty 5. parametru pSOG
Vysvětlivky: P – průměrné hodnoty z 3 měření pretestu či posttestu, M - mediány z 3 měření
pretestu či posttestu
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5.2

Druhá část – výzkumná otázka č. 3.
 Bude přítomný vzájemný vztah mezi způsobem intervence (chůze naboso/ v botách) a
motorickou reakcí na taktilní podněty aplikované na plantární straně chodidel?
Při testování motorických reakcí na taktilní podráždění chodidel byl použit test

taktilního vnímání dle Hermachové (2001). Bylo hodnoceno 29 probandů, v BS 15 a v OS 14,
6. proband byl zde ponechán, 11. vyřazen.
10 probandů z OS mělo zvýšenou motorickou reakci na taktilní podněty aplikované na
plantární stranu chodidel, 2 probandi reagovaly „normálně“ a 2 probandi na podnět
nereagovaly žádnou viditelnou motorickou odopovědí. U BS mělo 12 probandů reakci
„normální“, 2 probandi na podnět nereagovaly a 1 proband měl reakci zvýšenou viz tab. 19.
Popis všech tří stupňů motorických reakcí na podráždění chodidla viz kap. 4.4.2.
BS má statisticky významně vyšší výskyt střední motorické reakce na taktilní
podráždění chodidel (normální reakce - 1) oproti OS a to v poměru 12 : 2. Nadměrné
motorické reakce byly v poměru 1:10 (BS:OS) a v případě chybějící reakce byl poměr 2:2
(BS:OS).
Tabulka 19 – Hodnocení motorické reakce na taktilní podráždění chodidel OS a BS
Proband
OP1
OP2
OP3
OP4
OP5
OP6
OP7
OP8
OP9
OP10
OP12
OP13
OP14
OP15

Reakce na podráždění
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
1
1
2
0

Proband
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
BP13
BP14
BP15

Reakce na podráždění
1
2
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

Tabulka vlevo ukazuje výsledky probandů z OS, vpravo z BS. Tři stupně: 0 – nepřítomnost reakce, 1 –
normální reakce (DF nohou a příp. mírná flexe v kolenních a kyčelních kloubech, s opakováním
podnětu se reakce snížily), 2 – zvýšená reakce (výrazná flexe kolenních a kyčelních kloubů se
souhybem trupu).
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Dále byl proveden Chí-kvadrát test, z důvodu statistického testu byly stupně motorické
reakce 0 a 1 zařazeny do jedné skupiny a označeny jako „nižší reakce“, stupeň 2 do druhé
skupiny s názvem „vyšší reakce“. Tab. 20 zobrazuje výpočet Chí-kvadrát testu, v její horní
části jsou skutečné četnosti porovnávaných dat a celkové součty hodnot řádků nj a sloupců ni.
Střední část je utvořena z očekávaných (teoretických) četností, při kterých by nebyl rozdíl
mezi BS a OS významný: eij = (nj * ni)/ n. Součet všech prvků (n) je v tabulkách zvýrazněn
tučným písmem. Pomocná tabulka (testovací kritérium): kij = (nij

*

eij)2/ eij nalezneme ve

spodní části. (Netrdová, 2016b; Volko, 2007-2016). Hodnota chí-kvadrát testovací statistiky
(součet všech kij) – 12,90 je větší než hodnota chí kvadrát kritické hodnoty – 3,84 a p-hodnota
je 0,000329, což je menší než 0, 05 (stanovená hladina významnosti). Nebyl nalezen důkaz
k zamítnutí nulové hypotézy, jenž říká, že neexistuje rozdíl mezi motorickými reakcemi na
taktilní podráždění chodidel probandů z BS a OS. V grafu 10 vidíme porovnání nižších a
vyšších reakcí na výše zmíněné podráždění chodidel.

Tabulka 20 – Chí-kvadrát test – motorické reakce OS a BS na taktilní podráždění chodidel
SKUTEČNÉ ČETNOSTI: nij
Soubor
Nižší reakce
BS
OS
Celkový součet, ni

14
4
18

Vyšší reakce
1
10
11

OČEKÁVANÉ ČETNOSTI při nezávislosti: eij
Soubor
Nižší reakce
Vyšší reakce
BS
OS
Celkový součet

9,31
8,69
18

5,69
5,31
11

POMOCNÁ TABULKA: kij
Soubor
Nižší reakce

Vyšší reakce

BS
OS

2,36
2,53

3,87
4,14
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Celkový součet, nj
15
14
29
Celkový součet
15
14
29

Graf 10 – Sloupcový graf – motorické reakce OS a BS na taktilní podráždění chodidel
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6

DISKUZE
Tato kapitola je z důvodu lepší přehlednosti rozčleněna do více částí a podkapitol.

Díky rešerši dostupné literatury na téma posturální stabilizace a chůze naboso, rozhovorům
s probandy z BS (nahraných na diktafon) a v neposlední řadě osobním zkušenostem, si
myslím, že existuje provázanost mezi chůzí naboso a posturální stabilizací.
Nynější životní styl a jeho vliv na pohybový aparát
V posledních desetiletích došlo k poměrně rychlé změně životního stylu, a to i
prostředí, ve kterém se „moderní“ člověk pohybuje. Velká část povrchu, po kterém se člověk
pohybuje, je arteficiálních. Dalším důležitým a bezpochyby negativním faktorem pro náš
pohybový aparát je monotónnost a nedostatek pohybu a případná obezita či nadváha
civilizované populace. Obezita hraje evidentně významnou roli v různých obtížích spojených
s nohami, s jejich deformitami zejm. poklesem vnitřní podélné klenby – MPK (Jelen et al.,
2013; Tománková a kol., 2014). Neměnnost, stálost, nízká diferenciace pozic pohybových
segmentů těla je z dlouhodobého hlediska pro neuro-muskulo-skeletální systém nevýhodná.
Pro jeho správný rozvoj je potřebná „pestrá“ zásoba posturálních programů tzn. vyšší
diferenciace pohybového projevu. Statické a neměnné držení segmentů těla vede k přetížení
tonických svalů, ligamentózního aparátu a ke zhoršenému oběhu krve v přítomných tkáních
(Véle, 1995). Rašev (2011) píše, že v nynější době jsou právě posturální dysfunkce nejčastější
příčinou bolestí pohybového aparátu. Nowak-Zaleska et al. (2014) udělali zajímavou studii na
více než 600 mladých lidech žijících v Polsku. Byli to studenti Fakulty tělesné výchovy v roce
2000 a 2010. Jeden z výsledků studie poukázal na fakt, že v roce 2000 měli z pohybu větší
potěšení. V roce 2010 byla častějším důvodem pohybových aktivit potřeba socializace.
Nedostatek peněz označily obě skupiny studentů jako hlavní důvod omezující jejich sportovní
aktivity.
Vývoj chůze člověka, adaptace stereotypu chůze na okolní prostředí a konvenční obuv
Když se zamýšlíme nad složitou problematikou chůze, musíme pohlížet na její
fylogenezi a uvědomit si, že se člověk pohybuje po zemském povrchu již téměř 3 miliony let
po dvou DKK (DiMaggio et al., 2015). Pravidelné nošení určitého typu obuvi tvoří
pravděpodobně jen nepatrnou část tohoto dlouhého období, podle Trinkause (2005) přibližně
jedno procento. Dospělý člověk zaujímající vertikální vzpřímenou polohu těla má relativně
90

malou opornou plochu. Nevelká spodní část chodidla má za úkol vytvořit, jak stabilní, tak
vysoce přizpůsobivou styčnou strukturu se zevním prostředím. Nynější „moderní“ člověk
obutý v konvenčních botách s tvrdší podrážkou je jediným žijícím tvorem na zemi, který má
tendenci při bipedální lokomoci dopadat tvrdě na zadní část chodidel. U všech ostatních
živých tvorů, zvířat, pohybujících se po DKK, vidíme tendenci dopadat na přední část nohy
nebo alespoň na celé chodidlo naráz (Alexander, 2010). Je třeba zdůraznit, že tu samou
tendenci shledáváme i u člověka pohybujícího se přirozeně bez obuvi. Proč, tomu ale tak je,
co způsobuje jiný stereotyp chůze u pravidelně obouvajícího se člověka? Tato odchylka se
navíc zvýrazňuje se vyšším tempem chůze nebo v průběhu běhu. Z rozhovorů s probandy
jsme zjistily následující informace. BP9 vnímá při chůzi naboso odlišný nášlap nohy na zem
než při pohybu v běžné obuvi. BP9 říká, že došlapuje více na přední část chodidla, více
zatěžuje „lýtka“ a zřetelněji vnímá, po čem jde. Pro BP8 vnímá při bosé chůzi větší lehkost
pohybu.
Při chůzi jsou u „přirozeně bosých lidí“ přítomna menší maxima plantárních tlaků pod
patou a hlavicemi metatarzálních kostí v porovnání s lidmi zvyklými na chůzi v obuvi
(Franklin, 2015).

Tato informace naznačuje, že kontrola nad pohybem těžiště těla ve

spolupráci s pohybem DKK „bosých“ velmi dobrá, pro pohybový aparát šetrnější.
Pohyb v konvenčních botách vytváří jiné podmínky pro lokomoci v porovnání s chůzi
naboso, a to zejména ve venkovním členitém přírodním terénu. Při bosé chůzi v terénu jsou
kladeny vyšší nároky na kontrolu našeho pohybu, zejména na došlap – kontakt nohy
s podložkou. Tento začátek stojné fáze chůze musí být „opatrnější“ a plně kontrolovaný
v porovnání se situací v konvenčních botách. V situaci bez obuvi se také přirozeně více
chráníme před potencionálním nebezpečím, bolestí až poraněním. Arteficiální i přírodní terén
skýtá jisté nástrahy a „těžší“ typy terénů, a to např. v podobě štěrku, pichlavých rostlin,
ostrých kamenů, větví či jiných tvrdších předmětů nacházejících se v udusané hliněné cestě či
méně přehledné cestě zasypané listím, jehličím, v trávě nebo v řece. V horším případě
můžeme narazit na různé odpadky, sklo aj. Při tomto specifickém, často pomalejším
pokládání DKK na zem můžeme očekávat vyšší nároky na posturálně stabilizační funkce těla,
zejm. trupu. Bosý pohyb oproti chůzi v botách mobilizuje u jedince vyšší připravenost a
pohotovost v reakci na přímý kontaktu nohy se zemí, jenž se neustále proměňuje. Dle Véleho
(1995) tvoří zvýšená „připravenost“ neurofyziologický faktor, jenž pozitivně ovlivňuje
stabilitu, dochází evidentně k zvýšené mobilizaci dostupných stabilizačních funkcí jedince.
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Člověk musí rychle reagovat na přijaté podněty z chodidel, které informují CNS o
vlastnostech zevního prostředí a dle potřeby na ně reagovat svým pohybovým chováním. BP3
nám při rozhovoru sdělil, že když je bez obuvi, pozoruje vyšší pohotovost nohou a celého těla
k dynamickému pohybu. Z mých zkušenosti a mnohé literatury se ale ukazuje, že poranění
integrity kůže ve venkovních podmínkách u bosého pohybu není moc časté, je spíše
výjimkou.
Bosý jedinec musí dobře pracovat se vznikajícími reakčními silami země (GRF)
vertikálního i horizontální směru, jenž působí na jeho chodidlo, chránit své tělo před
poškozením, ale současně tyto vznikající síly efektivně využít v průběhu lokomoce. Dále by
měl bosý člověk umět rychle zpomalit nebo zrychlit pohyb potenciálního těžiště těla (COM) a
pozměnit rozložení tlaků pod nohami na základě charakteru terénu. Rozložení tlaků nohy na
podložku je v konvenčních botách oproti bosému pohybu jiné, jak píše Morio et al. (2009).
Bosá noha může lépe mapovat terén a přilnout ke členitému povrchu (Véle, 1995; Kapandji,
1998). Též může lépe uchopovat povrch země příp. do něj až „zabořit“ prsty, zvýšit tedy
smykové tření mezi nohou a podložkou a zajistit si lepší stabilitu základny např. na strmějším
anebo kluzkém povrchu. Chůze bez obuvi zvýšeně stimuluje svaly chodidla a jeho
stereognostické vnímání, jenž je předpokladem pro správnou diferenciaci pohybu nohy (Véle,
2006; Vyskotová a Macháčková, 2013). Kontrakce „vnitřních“ hlouběji uložených svalů (i
v noze) je nezbytná pro dobrou stabilitu, kterou potřebujeme při řízení našeho pohybu, jak
píše Bond (2007). V důsledku lepšího vnímání okolního terénu bosým chodidlem a výše
zmíněných

důvodů

nám

chůze

ve

venkovních

nestálých

podmínkách

umožňuje

diferenciovanější pohyb a učí nás intenzivněji pracovat s pohybem našeho COM a COP.
Z rozhovorů s probandy byly zjištěny následující informace:
BP5 a BP9 při chůzi naboso zřetelněji vnímá zem, po které se pohybuje. BP6 říká, že díky
bosé chůzi vnímá svou nohu více funkční a lépe vnímá celé chodidlo. BP7 tvrdí, že když se
pohybuje bez obuvi, lépe vnímá celé tělo. BP14 si lépe uvědomuje každý krok a vnímá lepší
schopnost zapojení chodidla do pohybu.
Kvalitní a dostatečně kontrolovaná práce s pohybem COM (i se setrvačnými silami) a
jeho korektní umístění je předpokladem dobré stability, jak píše Kolář a kol. (2009). U
konvenčních bot je často přítomné vyvýšení paty posouvající COM dopředu a silnější
podrážka posouvající COM výše, obě tyto situace ale vedou k snížení stability „základny“
lidského těla, jak doplňuje Véle (1995). BP5 při rozhovoru řekl, že při chůzi naboso pociťuje
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lepší celkovou stabilitu těla, BP14 tvrdí, že při chůzi bez obuvi svoji stabilitu trénuje. BP5
navíc pociťuje lepší dechový stereotyp, který přes bránici úzce souvisí se stabilizačními
funkcemi trupu těla.
Podle prof. Lieberman snižuje odpružení a bohaté polstrování konvenčních bot
vnímání nohy (Howell, 2012; Hughes). Rty, palmární strana rukou, genitálie a chodidla jsou
nejcitlivější a nejvnímavějšími částmi lidského těla. Lidské chodidlo patří mezi oblasti těla
s nejvyšším počtem aferentních receptorů, je zde vysoký počet volných nervových zakončení
(100 – 200 tisíc) a tlakových receptorů, které do CNS přináší informace o zevním okolí a
zpětnou vazbu o průběhu pohybu (Lewit, 2001; Howell, 2012).
Při chůzi v konvenčních botách se při počátečním kontaktu nohy s podložkou, „heel
contact“ fázi chůze, mohou GRF (zejm. vertikální složka) rozložit do větší plochy tvrdé
podrážky oproti situaci bez obuvi. Při stejně silných nárazech posílají mechanoreceptory
z paty při bosé chůzi bolestivé impulzy do CNS, jenž nutí člověka tyto síly snížit např.
zpomalením pohybu těla a nohy při jejím kontaktu s podložkou, zkrácením délky kroku a
rozšířením oblasti chodidla, na kterou jedinec dopadá aj. V konvenční obuvi se tyto bolestivé
impulzy evidentně vysílají až později při intenzivnějších nárazech na podložku (Wearing et
al., 2014). BP5 nám při rozhovoru sdělil, že si při chůzi naboso lépe uvědomuje intenzitu
dopadu nohy na zem než v běžných botách. Véle (2006) dále píše, že při dynamickém pohybu
jsou vstupní informace z chodidla nanejvýš důležité, jelikož CNS uzpůsobuje stabilizační
funkce pohybového aparátu v závislosti na změnách rozložení plantárního tlaku.
Dalším důležitým faktorem pro správné řízení pohybu je dobrá orientace v prostoru,
ve kterém se jedinec pohybuje (Shumway-Cook and Woollacott, 2012; Bond, 2007).
Konvenční obuv mnohdy hrubě nerespektuje přirozený tvar nohy, což může postupně vést
k biomechanickým a morfologickým změnám nohy (D´Aoutab et al., Franklin et al., 2015).
Tato obuv zabraňuje dobrému kontaktu nohy se zevním prostředím (zejm. členitým) a
narušuje jeho vnímání, čímž pravděpodobně zhoršuje výše zmíněnou orientaci v prostoru
(Tsai and Lin, 2013; Robbins et al., 1995; Kavounoudias et al., 2001; Brian et al., 1999,
Perry et al., 2000).
Z nedávné Franklinovy et al. (2015) systematické rewiev vyplívá, že stereotyp bosé
chůze se odlišuje od stereotypu chůze v konvenční obuvi. Vypadá to tedy, že v poslední době
dochází k jisté změně „softwaru“ – pohybového programu chůze (Véle, 2006). Při
rozhovorech s probandy nám BP3 řekl, že chůze bez bot ve městě je jednodušší, nenutí
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člověka tolik měnit stereotyp chůze a nemusí neustále vyvažovat rovnováhu. BP5 vnímá
změnu stereotypu chůze při chůzi naboso. Běžná civilizovaná populace se naučila nový
stereotyp chůze přizpůsobený pohybu v konvenční obuvi a po arteficiálním povrchu. Funkční
(softwarové) odchylky v pohybovém projevu jsou reverzibilní, ale při jejich přetrvání vedou
k změně struktury (Véle, 1995). Tentýž pohyb, v našem případě chůzi, je možné provádět
odlišnými svaly a s rozdílným timingem. Podle Kračmara a kol. (2016) jsou ale změny v
nošení obuvi a úpravy komunikací z evolučního hlediska mladé na to, aby mohly pozměnit
bazální pohybové programy. Otázkou je, jaký pohybový stereotyp je pro lidský organismus
lepší, jaká souhra svalů je pro pohybový aparát šetrnější.
Mezi zásadní rozdíly bosé a „obuté“ chůze patří patrně odlišné vstupní informace a
zpětnovazební informace z nohy a následná změna jeho vnímání. Tyto tři fenomény mohou
narušit kvalitu pohybu, mít negativní vliv na přizpůsobení se okolním podmínkám, jak říká
Vyskotová a Macháčková (2013), a navíc vést ke zhoršené orientaci nohy v prostoru. Noha
tvoří klíčový článek těla, při chůzi jde jako první do kontaktu se zevním pevným prostředím.
Plnohodnotná funkce nohy je důležitá pro zajištění rovnovážné polohy těla, tvoří jeho
základnu. Z rozhovoru s probandem BP8 vyšlo najevo, že díky „bosým“ aktivitám vnímá
svoje nohy více zpevněné a silnější. Morio et al. (2009) píše, že v odpružených botách se musí
zvýšit síla vygenerovaná DKK, aby vznikla stabilnější opora nohy o pevný bod.
S výraznějším polstrováním boty vzniká méně efektivní přenos sil mezi nohou a podložkou.
Větší úspora energie poukazuje na správné řízení pohybu, kdy je přenos energie mezi
jednotlivými segmenty pohybového aparátu plně využit, jak píše Simoneau (2010). Bosý běh
je dle Warburtona (2001) efektivnější než v běžných botách, důležitou roli zde hraje tzv.
pružinová funkce nohy, jenž může být plně využita právě při pohybu bez konvenční obuvi.
Dobrá pružící schopnost kleneb pomáhá také absorbovat otřesy vznikající během
dynamického pohybu, což zamezuje přetížení nosných tkání a osového aparátu (Véle, 1995;
Tichý, 2014).
Předpokladem kvalitní posturální stabilizace jedince je dobrá stabilita, jejíž součástí je
správná orientace v prostoru a dostatečné vnímání vlastního těla i okolí (Wright and
Rothenberg, 2011; Shumway-Cook and Woollacott, 2012; Brennan, 2014; Bond, 2007). Bond
(2007) píše, že v případě zhoršené orientaci v prostředí dochází ke kompenzaci nadměrnou
svalovou stabilizací. Tato nadměrná svalová aktivace vede ke snížení efektivity pohybu,
rychlejší únavě a případnému přetížení pohybového aparátu.
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Jak je již psáno výše, poslední dobou se ve studiích ukazuje, že kvalita senzorického
vstupu z chodidel má velký vliv na řízení pohybu celého těla, jak statického, tak
dynamického. Stejný fenomén se potvrdil i při dynamické posturografii (Brian, 1999;
Perry et al., 2001), u Maurera et al. (2001) nedošlo v důsledku náklonů plošinu, jenž
vyvolávaly PF a DF nohy k žádným opakujícím se reakcím.

6.1

Diskuze k první a druhé výzkumné otázce

Výzkumné otázky č. 1 a č. 2: Jaký vliv bude mít intervence chůzí naboso na posturální
stabilizaci probandů z BS? Jaký vliv bude mít intervence chůzí v konvenčních uzavřených
botách na posturální stabilizaci probandů z OS?
Nošení konvenční obuvi může mít negativní vliv na stabilitu těla a na celkové
pohybové chování. Stabilita je podle Raševa (2014) součástí posturální stabilizace jedince.
Obuv, jež výrazněji omezuje stabilizační funkci nohy, může v rámci kompenzace vést
ke zvýšení stabilizace v nejbližších „dostupných“ segmentech. U DK se může jednat o
hlezenní kloub, kolenní kloub aj. Dále může dojít k zapojení mohutnějších svalů (více
povrchově uložených svalů), než jaké můžeme nalézt na noze. Tato domněnka vlastně
odpovídá modelu zhoršené posturální stabilizace, popisované dr. Raševem, ale s důrazem na
DKK.

Při zhoršeném řízení stabilizačních reakcí jedince je přítomná méně kvalitní

spolupráce mezi segmentálními a polysegmentálními svaly, snižuje se ekonomičnost pohybu
a jeho koordinace (Rašev, 2007; Rašev, 2014).
Při objektivizaci strukturálních změn v hybném systému bylo vytvořeno mnoho
jasných vyšetřovacích a zobrazovacích metod, zato metody určené k objektivizaci řízení
motoriky jsou kapitolou mnohem složitější. Myslím si, že z pohledu fyzioterapie je
nejúčinnějším způsobem léčby právě vstup do procesu řízení motoriky a jeho postupná
přeměna, neboť ta může mít dlouhodobý účinek.
PSOG je vyšetření dynamické, které může o funkcích pohybovém systému vypovídat
lépe než často používané statické posturografie. Pohyb silové plošiny Posturomedu je navíc
doplněn o speciální kmitavými pohyby. Posturální provokační test, „step and stand“ vytváří
velmi instabilní situaci. Má za cíl vyprovokovat řízení CNS k mobilizaci rezerv posturální
stabilizace, jelikož vzniká výrazně náročnější situace (na instabilní ploše) než je v denním
životě běžné. Test akcentuje kvalitu spolupráce mezi segmentální a polysegmentální
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muskulaturou jedince. V podstatě je testován rozfázovaný krok v jakési zmrzlé fázi ve stoji na
jedné DK (Rašev, 2011; Véle, 1995). Stoj na jedné DK představuje významnou část
chůzového stereotypu, utváří více než 85% jeho každého cyklu (Simoneau, 2010). Při běhu se
fáze dvojí opory nevyskytuje vůbec (Véle, 2006).
V této studii byly testované soubory v jistých předem daných kritériích homogenní.
Nebyli po žádném aktuálním či nedávném traumatu (nejdříve 2,5 rok zpět), ale v anamnéze se
v minulosti vyskytují údaje, které mohou mít vliv na kvalitu posturální stabilizace. 4 probandi
z BS a 3 probandi z OS si poranili laterální ligamnetózní aparát hlezna. BP4 říká, že se mu v
důsledku časté chůze naboso a běhu v „pěti prstových botech – Vibram FiveFingers (podobné
svou funkcí „barefoot obuvi) zpevnily kotníky. U BS měli dva probandi zlomeniny nártních
kostí (před 5 a 7 lety), byl zde vyšší počet otřesů mozku 5:2 (BS: OS) a vysokých teplot
v poměru 3:2 (BS:OS). 4 probandi z OS mají v anamnéze autonehodu. OP6, jemuž byla
nakonec hodnocena jen motorická reakce na taktilní podráždění chodidel je také po distorzi
hlezenního kloubu (před 9 lety) a natržení mediálního kolaterálního vazu (před 6 lety). Kromě
tří probandů bylo BMI v normě, průměrné BMI bylo o 1,1 vyšší u BP (21,5 – 22,6). Tzv.
posturální bolesti zad mírné intenzity (1 – 3) byly přítomné u 6 probandů z OS a 8 probandů
z BS, střední intenzity (4 – 6) u 2 probandů z OS, hraniční intenzitu 3 – 4 měl vždy 1 proband
z obou souborů (u OS to byl OP6). BP3 zmínil zajímavý poznatek, po delším stání
v konvenčních botách mývá posturální bolesti zad intenzity 6, pokud tento stoj absolvuje bez
obuvi, bolesti se sníží na intenzitu 2 – 3. Žádné „posturální bolesti nebyli přítomné u 4
probandů z OS a 5 probandů z BS. Subjektivně hodnocené intenzity posturálních bolestí jsou
tedy trochu nižší u BS. BP5 měl dříve intenzivnější bolesti zad, tvrdí, že se zmírnily po 3
týdnech pravidelné chůze bez obuvi. BP13 musel dříve stát celý den v práci (10 hod), což mu
vyvolávalo bolesti zad a chodidel, s „barefoot obuví“ se tyto obtíže výrazně snížily. U BS
bylo tedy více otřesů mozku, průměrné BMI vyšší o 1,1 a u 2 probandů zlomeniny kůstek
chodidla. BP 10 dosáhl celkově nejhorších výsledků posturální stabilizace, proband neměl
žádné posturální bolesti zad – PBZ. BP10 má v anamnéze opakované zlomeniny 1. nártní
kůstky (před 17 a 5 lety), které na kvalitu posturální stabilizace vliv mít mohou. Celkově
nejlepších výsledků posturální stabilizace dosáhl OP7 s PBZ intenzity 1 a autonehodou
v anamnéze. Oba soubory tvořili „normální“ civilizovaní lidé, jenž se větší část svého života
pohybovali v konvenční obuvi. Probandi z BS byli do jisté míry adaptovaní na chůzi bez
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obuvi a intervenci absolvovali naboso. Probandi z OS nebyli zvyklý chodit bez obuvi ve
venkovním prostředí a intervenci absolvovali ve své běžné pohodlné uzavřené obuvi.
V experimentu bylo „zklidnění“ před intervencí zařazeno cíleně. Za prvé jsem chtěla
zjistit určitý výchozí stav probanda, který může být ovlivněn mnoha proměnnými jako je
psychické rozpoložení, motivace probanda, únava, stav hydratace, problémy s plynatostí aj.
Za druhé jsem chtěla snížit řízení posturální kontroly probandů, aby došlo ke zvýraznění vlivu
intervence na toto řízení.
Hypotéza č. 1. zní: Předpokladem je, že v průběhu testování probandů dojde ke
zlepšení posturální stabilizace u obou souborů. Domnívám se ale, že toto zlepšení bude
výraznější u BS oproti OS, a to díky intervenci chůzí naboso ve venkovním terénu. Myslím si,
že existují tři hlavní důvody, proč se výsledky obou souborů po intervenci zlepšily. Vliv na
výsledky mělo za prvé „zklidnění“ před testováním, za druhé učení se na Posturomedu a za
třetí intervence. 20 minutové „zklidnění“ před měřením mělo snížit řízení posturální kontroly
probandů, což by mělo vést k horším výsledkům na začátku měření. Posturomed je i
terapeutický přístroj, mnohonásobné opakování (celkem 30 zastavení s výdrží, 15 na každé
DK) definovaného pohybu na přístroji by mělo vést k lepšímu osvojení si tohoto testu, tedy
lepším výsledkům. Třetím důvodem zlepšení byla intervence venkovní chůzí u BS bez obuvi,
u OS s běžnou uzavřenou obuví. Při dynamickém pohybu se zvyšuje počet vstupních
informací do CNS a potřeba kontroly nad jeho stabilizačními reakcemi. U bosé chůze je počet
vstupní informací přes chodidlo odlišný, zpravidla vyšší a celkový stereotyp pohybu se mění
s tendencí přesněji a rychleji uzpůsobovat stabilizační reakce těla.
Při hodnocení výsledků z pSOG byly zjištěno, že výchozí i konečná úroveň stabilizačních
funkcí BS byla u všech klasifikačních stupňů i přesných hodnot měřených parametrů a celku
pur8 horší než u OS. BS měl tedy celkově horší kvalitu posturální stabilizace. Je možné, že
jedním z důvodů, proč BS chodí často bez obuvi je právě zhoršená posturální stabilizace.
Průměrný rozdíl hodnot mezi pretestem a posttestem byl naopak výraznější u BS.
Kvalita posturální stabilizace vyjádřená klasifikačními stupni i přesnými hodnotami
parametrů (z „průměrů“ i „mediánů“) se mezi BS a OS u pretestu i posttestu statisticky
významně lišila u 3., 4., 5., 6. parametru a u klasifikačních stupňů navíc ještě u 8. parametru a
8pur. Při hodnocení přesných hodnot parametrů došlo po intervenci ke statisticky
významnému zlepšení BS oproti OS u 3. a 7. parametru (počítáno s „průměry“ i „mediány“) a
u 6. parametru (počítáno s „průměry“). U klasifikačních stupňů ke statisticky významnému
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zlepšení BS vůči OS nedošlo. Nebyl nalezen dostatečný počet důkazů k vyvrácení nulové
hypotézy při hodnocení „průměrů“ přesných hodnot parametrů u 3. a 7. parametru a 6. 3.
parametr označuje procentuální vyjádření hodnoty bodu na obálce, jež představuje nejnižší
velikost výkmitu signálu vůči počáteční maximální amplitudě. 7. parametr je podle Raševa
(2011) důležitý, ukazuje nám dlouhodobé stabilizační reakce posturálního systému.
Porovnávají se v něm výkmity signálů probandů v této studii s výkmity probandů s „ideální“
posturální stabilizací. 6. parametr počítá počet měření, kdy nejmenší výkmit signálu překročil
15% hranici maximální amplitudy. Jelikož již výchozí kvalita posturální stabilizace byla mezi
skupinami rozdílná porovnání zlepšení mezi soubory je problematické. BS má větší potenciál
ke zlepšení u posttestu, OS má tuto možnost nižší. Někteří probandi z OS měli již u pretestu
velmi dobré výsledky, proto se nemohli výrazně zlepšit u posttestu např. OP1, 0P5, 0P7,
0P10. S tím souvisí zlepšení u průměrných rozdílů mezi pretestem a posttestem BS, které bylo
téměř vždy výraznější. Je otázkou, zda na zlepšení výsledků BS měla největší vliv chůze bez
bot (intervence) nebo již zmíněné dva vlivy („zklidnění“ a učení).
Čajka (2015) porovnával kvalitu posturální stabilizace (přesná čísla parametrů)
metodou pSOG mezi skupinou trailových běžců (n = 16) a atletů (n = 11). Trailoví běžci se
pohybují po členitém přírodním povrchu, atleti trénují naopak po rovném ovále. Statisticky
významně lepší výsledky měli trailoví běžci u všech parametrů kromě 1. a 5. U probandů se
dělali 3 měření, zajímavé je, že trailoví běžci dosáhly nejlepších výsledku při 2. měření
(kromě 8. parametru), atleti až u 3. měření. Čajka soudí, že lepším výsledkům pSOG u
trialových běžců napomáhá jejich zkušenost s během v terénu při kterém se musí rychle
adaptovat na měnící se podmínky.
PSOG je relativně nová a zatím málo prostudovaná metoda. Má své nedostatky
v technické stránce. Některé úkony, jenž jsou prováděny vyšetřujícím, je možné
zautomatizovat a zamezit tím případným chybám lidského činitele. Mezi tyto úkony patří
práce se snímačem s jeho dvěma tlačítky, zejména manuální označování jednotlivých kroků a
začátku měření stlačením zeleného tlačítka. Tento manuální snímač by mohl být nahrazen
dotykovým snímačem, jak píše Rašev (2010). Celé měření by pro měřícího poté bylo výrazně
jednodušší. Dále by bylo vhodné do celého příslušenství včlenit jisté označení (barvou na
přední straně zábradlí, natáhnutím gumy či provázku), které by pomáhalo testovaným ukázat
správnou výšku kroků.
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U klasifikačních stupňů se první hypotéza nepotvrdila, ale u přesných hodnot
některých parametrů ano. Jsou jen tři klasifikační stupně, a soudím, že pro hodnocení
jemnějších rozdílů posturální stabilizace by bylo vhodně tuto škálu rozšířit alespoň na 6
stupňů.
Podle Hendla (2006) nemá tento typ experimentu s pretestem a posttestem silnou
interní validitu, nazývá se proto také preexperiment. Hendl (2006) dále píše, že dalším
potenciálním negativem snižujícím reliabilitu testu může být malá zkušenost vyšetřujícího
s touto metodou, přístrojové chyby aj. Intervence v této studii se odehrávala ve venkovním
prostředí, což může také přinést další rušivé proměnné. Ve studiích využívajících metodu
pSOG se vždy pracovalo s malým vzorkem populace, jejich výsledky se proto nedají
zobecnit. I přesto jejich výsledky mohou pomoci s určením norem pro jednotlivá onemocnění
a hlavně s nasměrováním dalšího bádání.
Dle mého názoru může být nová diagnostická metoda posturální somatooscilografie
přínosem pro klinickou praxi, neboť je to jednoduchý a rychlý nástroj poukazující na
porušenou posturální stabilizaci.

6.2

Diskuze ke třetí výzkumné otázce

Výzkumná otázka č. 3: Bude přítomný vzájemný vztah mezi způsobem intervence (chůze
naboso/ v botách) a motorickou reakcí na taktilní podněty aplikované na plantární straně
chodidel?
Podle Bc. Clary-Marie Heleny Lewitové (dříve Hermachové) je zásadním parametrem
odlišujícím chůzi naboso od pohybu v konvenčních botách právě rozdílná aference a vnímání
zevního prostředí přes nohy (Bajerová, 2016). Noha tvoří ve stoji a při chůzi zpravidla
jedinou oporu o podložku, po které se pohybuje, její reaktibilita na zevní podněty je zásadní
pro celkový pohybový projev. V této studii byla hodnocena motorická reakce na taktilní
podráždění chodidel tzv. taktilní vnímání podle Hermachové (2001) a právě u něj se ukázaly
celkem jednoznačné výsledky. Testovaný soubor (n=29) byl sice malý, hodnocení testu bylo
subjektivní a vyšetřující osoba neměla dlouholeté zkušenosti s jeho prováděním, test byl
ovšem relativně jednoduchý na provedení. I tak můžeme mluvit o jisté tendenci, která byla
nalezena. Test byl prováděn u obou souborů po posttestu.
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Hypotéza č. 2 zní: Předpokládám, že po intervenci chůzí bez bot budou mít probandi z BS
méně výraznou motorickou reakci na taktilní podněty aplikované na plantární straně chodidel
než probandi z OS, kteří intervenci absolvují v obuvi. Lewit (2001) píše, že chodidla často
strádají (např. v důsledku častého nošení konvenční obuvi) pro nedostatek aferentních
podnětů, na které jsou evolučně zvyklé. Výsledky tohoto testu, jeho tvrzení potvrzují. Druhá
hypotéza byla potvrzena. Motorická reakce na taktilní podráždění chodidel byla u souborů
odlišná, méně výrazná u BS, byl nalezen statisticky významný rozdíl s hodnotou významnosti
(p) 0,000329. U BS byla přítomná tendence mít vyšší práh dráždivosti kožních receptorů
(mechanoreceptorů, nociceptorů) než OS.
Zakořeněná představa zranitelnosti a křehkosti nohou souvisí pravděpodobně s jejich
vysokou citlivostí a vnímavostí. „Novodobé“ nohy nejsou zvyklé na přímý kontakt
s různorodým venkovním povrchem země a CNS mnohdy interpretuje „každý“ kamínek jako
nepříjemný až bolestivý. Pokud není naše CNS zvyklá na určitý podnět, může ho vyhodnotit
jako potenciálně nebezpečný s nepříjemným až bolestivým vjemem. Podle Roberta F.
Schmidta z knihy „Neuro- und Sinnesphysiologie“ z roku 2015 existuje představa, že
postupné zvyšování intenzity tlaku přechází plynule ve vznik nocicepce (Rašev, 2016). Stálé
nošení obuvi vytváří u člověka novou dovednost, je schopný se bezproblémově pohybovat po
rozmanitých venkovních površích jen v obuvi. Dr. Howell uvádí jeden ilustrativní příklad.
Skupince neslyšících osob byl voperován ušní implantát, v důsledku čehož musel CNS
zpracovat nové a doposud neznámé podněty. Ze začátku byl i slabý zvuk vnímán dříve
neslyšícími jako bolestivý. Závěrečné hodnocení podnětů, které můžeme vnímat, jak
bolestivě, tak bezbolestně, se odehrává v mozkové kůře a nikoliv v uších nebo našich nohách
(Howel, 2012). Je možné, že se práh citlivosti kožních receptorů chodidel pozměňuje podle
četnosti nošení konvenční obuvi, s jejich hojnějším používáním se snižuje. Proband BP9 při
rozhovoru řekl, že si jeho noha dokázala na rozdílný kontakt se zemí při chůzi naboso
zvyknout. Některé těžší povrchy, které dříve vyvolávaly bolest, nyní již bolestivé podněty
nevytváří. Je možné, že v důsledku aktuálního a dlouhodobého nošení obuvi dochází
k modifikaci citlivosti receptorů z CNS, o které píše Bartůňková (2010). U bosých probandů
mohlo mít právě aktuální působení různorodých (mechanických i nociceptivních) taktilních
podnětů při intervenci a vyšší četnost chození bez obuvi než u OS, vliv na adaptaci receptorů
v kůži chodidla a zvýšení prahu jejich dráždivosti. V následném vyšetření motorické reakce
na taktilní podráždění chodidel mohla být i proto u BS přítomná nižší reakce. Proband BP10
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při rozhovoru řekl, že se vždy musí na chůzi bez obuvi několik minut adaptovat, poté ji již
vnímá jako pohodlnou.
U lidí chodících zpravidla v obuvi, tedy u OS, můžeme předpokládat přítomnost slabší a
měkčí vrstvy kůže oproti lidem zvyklým na chůzi bez obuvi, tedy u BS. Při pravidelné chůzi
bez obuvi vzniká výraznější mechanické namáhání pokožky chodidla, což vede k tvorbě
silnější vrstvy kůže, důsledkem čehož kůže zesílí a je pevnější (Sandler a Lee, 2015;
Hübshmann, 1972). Tlustší vrstva zrohovatělé kůže chrání a izoluje nohu před nepříznivými
zevními vlivy. Dochází také k izolaci kožních exteroreceptorů např. Meissnerových a VaterPaciniových tělísek a zejména nociceptorů, což zvyšuje práh jejich dráždivosti. Pro vyvolání
stejné odpovědi na podnět je třeba vyššího stimulu. Tento poznatek se nabízí jako další
vysvětlení výsledků tohoto experimentu. V tom smyslu, že silnější vrstva zrohovatělé kůže
omezí tlakové podněty (např. hrana nehtového lůžka, kamínek) vyvolávající aferentní
informace ze zmíněných receptorů, a to se projeví jako zvýšený práh jejich dráždivosti
(Rašev, 2016).
Lewit (2001) také píše, že citlivost chodidla a jiné části těla bývá v nynější době u lidí
často rozdílná, i když je jedinec zdravý. Zhoršená funkce nohy může být v úzkém vztahu k
bolestem v oblasti pánve a páteře.

6.3

Vztah mezi výsledky hodnocení pSOG a motorickými reakcemi na
taktilní podráždění chodidel
BS měl celkově horší kvalitu posturální stabilizace a stejně tak nižší motorické reakce na

taktilní podráždění chodidel než OS. Existuje vzájemný vztah mezi těmito výsledky?
Hermachová (2001) tvrdí, že míra motorické reakce na podráždění chodidel, jež převažuje u
BS je adekvátní podnětu, naopak u OS dominuje reakce nadměrná a neekonomická pro
pohybový aparát. Stanovení přiměřené reakce na toto podráždění je ale problematické.
Testování pSOG probíhalo u obou skupin naboso, a tak snížené motorické reakce na taktilní
podráždění chodidel a tedy zvýšený práh kožních exteroreceptorů (mechanoreceptory a
nociceptory) mohl vést k méně kvalitní posturální stabilizaci a horším výsledkům pSOG. U
OS tomu bylo naopak, vyšší motorické reakce na podráždění chodidel a snížený práh
dráždivosti kožních receptorů mohl přispět k lepší posturální stabilizaci a výsledkům pSOG.
S rozdílnou dráždivostí chodidla souvisí tloušťka zrohovatělé kůže, která je dle předpokladu
101

silnější u BS. Tato izolace, jež plní podobnou funkci jako podrážka boty, zvyšuje práh
dráždivosti kožních exteroreceptorů. Silnější vrstva pokožky chodidel u BS proto mohla být
příčinou zvýšených výkyvů tížnice jdoucí z COM na Posturomed (do BOS) a vést k horším
výsledkům posturální stabilizace měřené metodou pSOG, protože exteroreceptory nedostávají
přes silnější zrohovatělou kůži stejné impulzy jako přes vláčnou kůži bez silnější vrstvy
rohoviny (Rašev, 2016).

6.4

Další aktuální témata spojené s problematikou funkce nohy a
obouváním

Svalové řetězce a artrózy kloubů nohy
Lewit (2001) píše, že existuje svalový řetězec jdoucí přes chodidlo, fibulu a m. biceps
femoris k pánevnímu dnu (části hlubokého stabilizačního systému) nebo k m. rectus femoris,
kdy při dysfunkci chodidla (trigger pointy, blokády) vzniká mnohdy předsunuté držení těla.
Při narušení funkce jediného článku svalového řetězce dochází k oslabení celého řetězce a
podobně jako vzniká tzv. přenesená bolest, může se přesunout jistá odchylka v pohybu na
vzdálené místo (Véle, 2006). Na tento fakt musíme pamatovat také, jelikož změny nošení
obuvi a úpravy komunikací mohou mít vliv nejen na nohu, ale i vzdálenější oblasti
pohybového aparátu. Zvýšení přísunu exteroceptivních stimulů z plosky nohy, např. bosou
chůzí, může mít tedy odezvu v rámci celého řetězce, do kterého je noha zapojená. BP13 nám
při rozhovoru sdělil, že mu „přechod na bosý pohyb“ snížil bederní hyperlordózu.
Je zajímavé, že i přes vysoké mechanické zatížení nohy nejsou artrózy přítomných
kloubů časté, a to ani u nejvíce zatěžovaného kloubu hlezenního. Deformity chodidla můžeme
označit jako jedny z aktuálních civilizačních onemocnění, jedná se např. o vbočený palec,
kladívkovité prsty, plochonoží aj. (Neumann 2010; Magee, 2002). Velká část antropologů
zabývající se morfologií nohou různých věkových skupin, zastává názor, že lidská noha je
v neuspokojivém stavu. Obzvláště, mluvíme-li o statických deformitách či funkci klenby
(Tománková a kol., 2014).
Klenby nohou
V poslední době je velmi populární problematika klenutí nohou. Případná odchylka
od dané normy bývá řešena doporučením pevných botiček u dětí, předepsáním ortopedických
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vložek a příp. rehabilitací. V určitých případech má obuv a ortopedické pomůcky jasné
opodstatnění, ale platí to spíše jen pro minoritní část obyvatelstva, jak píše Howell (2012).
Výška klenutí nohy není možná u moderního člověka opravdový problém, význam
sníženého klenutí nohy bývá často nadhodnocován. Přirozené chodidlo je silné, pružné a
zajišťuje širokou a stabilní základnu pro všechny funkční lidské pohyby jako je stoj, dřepy,
zvedání se, chůze a běh. Klíčovým problémem bývají spíše slabé a málo flexibilní nohy
(Saxby, 2016; Bajerová, 2016). V konvenčních botách dochází k jasnému omezení
pohyblivosti chodidla (Franklin et al., 2015; Morio et al. 2009), jeho stavba a funkce nám ale
napovídá, že je uzpůsobeno pro velmi diferencovaný pohyb např. po různorodém terénu
(Kapandji, 1998). Vazivo, prostupující celou strukturou svalu, vyžaduje pravidelné a
opakující se protahování, které zajišťuje jeho dostatečnou pružnost. Po déletrvajícím omezení
pohybu určitého segmentu těla se vazivo zkracuje a zabraňuje plnému rozsahu pohybu
svalových vláken, čímž se redukuje sílu celého svalu a jeho prokrvení, jak popisuje Véle
(2006). Noha je svou stavbou velmi podobná ruce, na relativně malém segmentu těla se
nachází nezvykle velký počet kloubních spojení. Rigidní konvenční obuv často omezuje
odrazovou funkci prstů, tato funkce je zpravidla oslabena u příčně ploché nohy (Howell,
2012; Lewit, 2001). V konvenčních botách s neohebnou podrážkou dochází k do jisté míry k
stereotypnímu zatěžování nohy, což není výhodné pro přítomné viskoelastické tkáně
(Neumann, 2010). Tato obuv omezuje schopnost přizpůsobit se terénu a uchopit ho (Véle,
2006; Kapandji, 1998). Noha se formuje podle tvaru podrážky, a ne podle charakteru povrchu
země, kdy nevětší rozpor vzniká právě ve členitém venkovním terénu. S horším přilnutím
nohy k podložce se snižuje stabilita pohybového aparátu, jak píše Véle (1995). Vlastnosti a
sklon styčné plochy mění úroveň stability těla, jak tvrdí Véle (1995), tyto parametry se ve
venkovních podmínkách neustále proměňují a u bosé chůze výrazněji než u chůze v běžné
obuvi. CNS musí na tyto změny nepřetržitě reagovat, čímž může docházet k jistému tréninku
dobré oporné funkce nohy a potřebných stabilizačních reakcí celého těla.
Distorze hlezenního kloubu
Poranění komplexu laterálních ligament hlezenního kloubu je jedno z nejběžnějších
zranění pohybového aparátu vůbec. Toto poranění vzniká náhlým nadměrným inverzním
pohybem nohy. Je již známo, že u běžně obouvající se populace je přítomná vyšší aktivace
m. peroneus longus oproti lidem pohybujícím se pravidelně bez obuvi, jak píše Ramanthan et
al. (2011). Ramanthan ve své studii porovnával vliv tloušťky podrážky (2,5 a 5cm) na aktivitu
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tohoto svalu, jenž pomáhá stabilizovat kotník a subtalární kloub. Po náhlém inverzním
pohybu nohy je m. peroneus longus aktivován jako první. Ramanthan zjistil, že se silnější
podrážkou boty se zvyšuje i míra aktivity tohoto svalu, vzniká tedy více instabilní situace
v oblasti hlezenního kloubu. Výsledky studie přináší velmi důležité informace týkající se
obouvání a přítomného rizika poranění. Tvrzení, že moderní sportovní obuv s tlustou
podrážkou snižuje riziko distorze hlezenního kloubu, není pravdivé. Při došlapu „obuté nohy“
na určitou nerovnost (např. kámen, kořen) má noha omezenou možnost přizpůsobit se této
překážce. Vznikají vyšší stabilizační nároky na nejbližší možný pohybový segment, tedy
hlezenní kloub, příp. kloub kolenní anebo kyčelní.
Subjektivní vjemy z chůze naboso
Lidé se často shodují, že chůze naboso po přírodním terénu je příjemnější,
přirozenější, zábavnější atd. než chůze v konvenčních botách, zejména po přírodním povrchu.
Z rozhovorů s probandy z BS nahrávaných na diktafon jsem zjistila následující informace.
Chůzi bez obuvi jako přirozený pohyb označili BP1 a BP14, jako činnost příjemnou BP13 a
BP15, jako činnost pohodlnou BP4, BP10, BP12. Bosou chůzi označil BP1 a BP4 jako
svobodnější než chůzi v běžné obuvi. BP12 říká, že pohyb chodidla je botou omezen. BP2 a
BP10 mají rádi pocit kontaktu se zemí, BP8 tvrdí, že pro něj představuje další smysl. BP8
dále říká, že chůze bez bot u něj vytváří skvělý pocit. Pro BP11 a BP12 je chůze bez bot
zábavnější než s botami. BP1 cítí při chůzi naboso příjemnou masáž chodidla. BP1 pozoruje u
pohybu bez obuvi uvolněnější chodidlo, BP3 cítí více uvolněné celé tělo.
Z jakého důvodu vyvolává chůze naboso velmi často pozitivní pocity a další pozitivní
výše zmíněné vjemy? Svůj podíl na tom může mít skutečnost, že se lidská chůze většinu času
formovala v těchto zevních podmínkách, jak říká Rightmire (2009) a Trinkaus (2005).
Aktuální názorové proudy mezi odborníky na chůzi bez obuvi
Řada nynějších podiatrů (v zahraničí např. dr. Ray McClanahan a Daniel Howell aj.),
ortopedů, fyzioterapeutů (v ČR např. Bc. Clara-Marie Helena Lewitová; doc. MUDr.
František Véle, CSs., Bc. Lukáš Klingora; Mgr. Štěpánka Hovorková aj.) praktických doktorů
(v ČR např. MUDr. Veronika Savarijová) a jiných odborníků mají na základě mezioborových
výzkumů a svých zkušeností velmi pozitivní pohled na chůzi bez obuvi. Velká část odborné
společnosti nemá na toto téma vyhraněný názor. Není jasné, do jaké míry je zdravé chodit po
relativně tvrdém arteficiálním povrchu, který je v civilizované společnosti všudypřítomný.
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Dále není zřejmé, v jaké míře je vhodné chodit bez obuvi u lidí s vrozenými či získanými
deformitami zejména DKK. V minulosti se také chodilo převážně po tvrdších a nepoddajných
udusaných cestách, v zalidněnějších oblastech se již po staletí lidé pohybují po cestách
dlážděných, jak se zmiňuje Howell (2012). V dnešní společnosti se předpokládá, že pohyb po
tvrdém povrchu bez bot je nezdravý. Rossi (2002) tvrdí, že je tato představa již překonána.
Ještě nedávno se většina bosých dětí žijících v Bombaji, Manile, Mexiko city, Kalkatě,
Jakartě, Bogotě aj. pohybovala celý život po tvrdém povrchu – dlažbě, chodnících či udusané
zemi. Asi před sto lety téměř třicet tisíc rikšů běhalo bez obuvi celé dny po dlážděných či
asfaltových cestách (cca. 20-25 mil denně) a často pracovali desítky let. Obchodní lodě
v Singapuru, Jakartě, Bombaji aj. byly dříve nakládány a vykládány desítkami tisíc bosých
pracovníků, jenž se pohybovali po tvrdých dřevěných prknech s 25-30 kg těžkou zátěží na
ramenou. Nohy výše zmíněných tří skupin lidí byly zpravidla zdravé a velmi silné.
V současnosti se stále část populace od dětství přirozeně neobouvá, ačkoliv se nepohybuje jen
po měkkém terénu, tak tento pohyb nemá negativní vliv na funkčnost jejich nohou a kleneb.
V poslední době se začala problematika pohybu v obuvi a bez ní více řešit, a to i
v České republice, např. na nedávné konferenci Umění fyzioterapie se všichni přednášející
fyzioterapeuté, jeden přítomný ortoped (PhDr. Petra Vondrášková, Ph.D.) a tajemnice
organizace ČOKA (České obuvnické a kožedělnické asociace) souhlasně shodli na
parametrech správné obuvi pro děti. Tyto parametry odpovídají již výše popisované „barefoot
obuvi“ (Bajerová, 2016). Na českém trhu se rozšířil v posledních pěti letech prodej „barefoot
obuvi“.
Konzervativní přístup podiatrů a ortopedů k „obouvání či neobouvání“ je stále
rozšířený, je ale otázkou, do jaké míry je ochranou jejich práce, jelikož předepisování
ortopedických vložek a doporučování zdravotní pevné obuvi tvoří velkou část jejich obživy.
Pro představu cca 55miliónů Američanů navštíví každý rok podiatra a více než 75% všech
obyvatel USA minimálně jednou v životě (Howell, 2012; Rossi, 2002). Mezi fyzioterapeuty
se někdy říká následující přirovnání „vložky, líné nožky“. Zjednodušeně můžeme říci, že
rigidní typy vložek do bot omezují pohyblivost chodidla (zejm. pronaci) a zpravidla snižují
nároky na svalovou práci potřebnou k udržování klenby. Nošení ortopedických vložek a
pevné zdravotní obuvi je nutné vždy dobře posoudit hlavně u sporných funkčních problémů.
Autorský tým spirální dynamiky – Školy nohou pro děti, Dr. med. Christian Larsen, Bea
Miescher a Gabi Wickihalter píše následující: „Neradostná realita dnešních dětských nohou
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vypadá takto: dvě třetiny dětí nosí příliš malé boty, jedna polovina všech dětí má nohy
zdeformované, jedna třetina prozrazuje, že nikdy neběhala bosky!“ (Larsen et al., 2009, s. 6).
Howell (2012) potvrzuje, že fenomén malých bot je u dětí velmi rozšířen, hlavním problémem
totiž bývá rychlý růst dětské nožičky.
Průmyslová výroba a kapitalismus
Neposlední a velmi významný faktor vytváří nynější nastavení tržní ekonomiky a
velké oblasti průmyslu, která výrobu bot zajišťuje a samozřejmě i nošení bot propaguje.
Vzhled a tvar obuvi se tedy formuje na základě aktuálních trendů, které ale zpravidla
neupřednostňují přirozenost a zdravotní hledisko. Podle mého názoru i zdravotní a obuv často
nesmyslně omezuje pohyb nohy. V nynější době, v kapitalistickém systému je tendence
výrobky stále vylepšovat, nabízet „něco více, než ten druhý“. U bot se to týká např. jejího
vyměkčení a odpružení, podpory klenby, robustnosti podrážky a samozřejmě jejího
atraktivního vzhledu, jenž směřuje k zúžení bot a tvarování její přední části do špičky a k
vyvýšení paty. Podpatek, úzká špička a celkově zúžená bota je u žen často vyhledávána,
bohužel nohu významně omezuje a pohyb celého těla výrazně modifikuje, jak uvádí Zipfel a
Berger (2007).
Visser (2016) poznamenává, že lidé mají různě široké nohy, ale šířky bot se u
jednotlivých velikostí neliší. První prst nohy, palec, má zásadní funkci při lokomoci, má
směřovat tam, kam jde pohyb. Palec má vést dopředný pohyb těla, jak doplňuje Visser (2016).
Proč má ale většina konvenčních bot svou přední část ve tvaru špičky? Na straně palce jsou
tyto boty zešikmeny dovnitř, čímž obvykle zamezují této výše zmíněné důležité funkci palce a
podporují jeho valgózní postavení (=vbočení), které může podporovat nejrozšířenější
deformitu nohy vbočený palec známy jako tzv. hallux valgus.
Nynější konvenční boty mívají podrážku i celou botu rigidní a málo ohebnou s
vyšší hmotností než by bylo nutné. Konvenční boty v porovnání s jinými běžnými kusy
našeho oblečení zpravidla výrazněji omezují a modifikují pohyb segmentu těla, na kterém se
nachází. Boty šité na míru jsou bohužel v nynější době bohužel výjimku.
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7

ZÁVĚR
Lidská chůze je sama o sobě unikátním a složitým komplexním dějem. Každý člověk

má trochu odlišný stereotyp chůze, který je ovlivněn mnoha faktory včetně typu obuvi, kterou
používá. Tato diplomová práce se snaží najít vazbu mezi stabilizačními funkcemi těla a
způsobem chůze (naboso a v běžné obuvi). V práci byly experimentálně hodnoceny rezervy
posturální stabilizace probandů při opoře o jednu DK.
V poslední době se v krátkém časovém období událo mnoho změn v pohybovém
chování člověka, které směřují k jisté uniformitě. Chůze bez obuvi vyžaduje odlišné
stabilizační funkce těla než chůze v konvenční obuvi. Při bosé chůzi musí člověk rychle
reagovat na zevní měnící se prostředí a precizně pracovat s pohybem COM a COP. Při
došlapu bosé nohy je potřeba rychle zpomalit pohyb COM a případně pozměnit rozložení
plantárních tlaků, aby byl kontakt nohy s podložkou příjemný a bezpečný. V průběhu tohoto
zpomalení dochází u bosých lidí k výraznější stabilizaci pohybového aparátu než u obutých.
Při kontaktu nohy se členitým terénem může bosá noha lépe přilnout k povrchu země než bota
s tvrdou podrážkou, což pomáhá zajistit stabilnější základnu těla, jež snižuje dráždivost
posturální soustavy. U lidí chodících často bez obuvi se vytváří tlustá vrstva zrohovatělé kůže,
která chrání nohu a současně izoluje kožní exteroreceptory od zevního prostředí. Naopak u
lidí chodících běžně v obuvi se tato vrstva nevytváří a na chodidle je vrstva kůže tenčí, kožní
exteroreceptory jsou potom izolovány botou. Z tohoto důvodu mohou mít jedinci zvyklý na
chůzi naboso odlišné a zpravidla méně výrazné motorické reakce ve vertikální poloze a tedy i
rozdílnou posturální stabilizaci v situaci bez obuvi než ti, kteří na chůzi naboso nejsou
adaptovaní.
Hlavním cílem práce bylo zhodnotit bezprostřední vliv venkovní chůze naboso či
v obuvi na kvalitu posturální stabilizace u 28 probandů. Vedlejším cílem bylo zjistit, zda
budou mít po intervenci probandi z BS nižší motorickou reakci na taktilní podráždění
chodidel než probandi z OS. Porovnávány byly dvě skupiny probandů, kde první skupinu
(BS) tvořilo 15 probandů, kteří byli zvyklý na chůzi bez obuvi v terénu. Druhý soubor (OS)
byl tvořen 13 – 14 probandy6, kteří bez bot ve venkovním prostředí běžně nechodí. Oba

6

2 probandi byli vyřazeni z hodnocení pSOG, 1 proband z hodnocení motorické reakce na taktilní podráždění
chodidel
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testované soubory byly v předem daných kritériích homogenní, v dobrém zdravotním stavu a
ve věku 23 až 33 let.
Experiment byl proveden v Praze v Hrdlořezích na podzim roku 2015 a na jaře roku
2016. První část experimentu zahrnovala měření posturální stabilizace probandů metodou
posturální somatooscilografie (pSOG) formou pretestu a posttestu. Obsahem testování bylo
„krokování“ na kmitající plošině Posturomedu a poté zastavení a výdrž na jedné DK. Byly
testovány vždy 3 měření před intervencí (po 20 minutovém uklidnění) a 3 měření po
intervenci. Intervence představovala venkovní chůzi (2 km) bez obuvi u BS a v běžné
uzavřené obuvi u OS. Druhá část experimentu následovala poté a byly v ní hodnoceny
motorické reakce probandů na taktilní podráždění chodidel tzv. taktilní vnímání podle
Hermachové.
První hypotéza byla experimentem potvrzena jen u některých parametrů. Uvnitř obou
souborů došlo ke zlepšení posturální stabilizace, ke statisticky významnému zlepšení ovšem
nedošlo u všech hodnocených parametrů ani u jedné skupiny, jak je uvedeno v
kap. 5 – Výsledky v tabulkách 11, 12, 15, 16. Mimo čtyři parametry klasifikačních stupňů z
„mediánů“ byly všechny průměrné rozdíly hodnot mezi pretestem a posttestem vyšší u BS.
Ke statisticky významnému zlepšení BS oproti OS došlo u 3. a 7. parametru a u 6. parametru
(jen z „průměrů“ pretestu a posttestu) při hodnocení přesných hodnot parametrů, jak je
uvedeno v kap. 5 – Výsledky v tabulkách 17, 18. U klasifikačních stupňů ke statisticky
významnému zlepšení BS vůči OS nedošlo.
Během hodnocení výsledků pSOG jsem zjistila zajímavé informace týkající se BS.
Jejich výchozí i konečná úroveň stabilizačních schopností byla u všech klasifikačních stupňů i
přesných hodnot parametrů horší než u OS, a to na úrovni statisticky významného rozdílu u
většiny parametrů. Tento výsledek považuji za velmi překvapivý. Rozdílná výchozí hodnota
stabilizace zapříčinila snížení výpovědní hodnoty výsledků první hypotézy.
Druhá hypotéza byla experimentem potvrzena. Po intervenci byly motorické reakce na
taktilní podráždění chodidel méně výrazné u probandů BS oproti OS se statisticky
významným rozdílem (p – 0,0003). 14 z 15 probandů z BS mělo nižší práh dráždivosti
kožních exteroreceptorů (mechanoreceptory, nociceptory) chodidel než v druhém souboru,
kde měli 4 probandi z 14 tento práh nižší.
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Výsledky testování motorických reakcí probandů na taktilní podráždění chodidel a
zejména pSOG mohly být ovlivněny i dalšími faktory jako je např. učení, únava a motivace
testovaných; pohlaví; nedokonalosti technického vybavení, předešlou a aktuální mírou
fyzických aktivit aj.
Kvůli malému rozsahu souborů nemůžeme výsledky experimentu dostatečně zobecnit.
I tak mají výsledky určitou vypovídající hodnotu a mohou být podkladem pro další vědeckou
práci.
Níže popisuji návrhy dalších experimentů, které mohou navázat na moji diplomovou práci a
doporučení pro praxi.
Vzhledem k zjištěným výsledkům ohledně horší posturální stabilizace BS doporučuji
zjistit kvalitu posturální stabilizace metodou pSOG u většího rozsahu probandů a eventuelně
bez intervence. Hodnotily by se opět o dva odlišné soubory stejného charakteru jako v této
práci. Cílem by bylo zjistit, zda je horší kvalita posturální stabilizace u „bosých“ častým
jevem. Další možností by bylo sledovat kvalitu posturální stabilizace uvnitř jednoho souboru,
který není zvyklý na chůzi bez obuvi v terénu. Změřit kvalitu posturální stabilizace na
začátku, a poté znovu po jednom roce, po třech letech pravidelné chůze bez obuvi ve
venkovních podmínkách. Pro lepší pochopení neuromuskulárních řídících mechanismů na
Posturomedu by bylo dobré provést tyto studie i s pomocí povrchové EMG. V souvislosti
s druhou hypotézou doporučuji udělat obdobný experiment jako v této práci, ale také s vyšším
počtem testovaných probandů. Motorické reakce na taktilní podráždění chodidel zhodnotit po
intervenci, ale i před ní.
Mimo výše zmíněné doporučení navazující na experiment v této práci by bylo vhodné
zaměřit se na problematiku obouvání a jeho vlivu na rozšířené poranění komplexu laterálních
ligament hlezenního kloubu. A v neposlední řadě rozšířit studie, jež se zabývají vlivem chůze
naboso a v obuvi na starší populaci např. na problém rozšiřující se periferní neuropatie a
preventivním vlivu stimulace nohy a dolních končetin chůzi bez obuvi.
Hledání prospěšných pohybových aktivit a vyšší diferenciace pohybu je dle mého
názoru pro nynější civilizovanou společnost zásadní otázkou. Civilizační onemocnění spojené
s nedostatkem pohybu, nízkou motivací k němu, souvisí úzce s rozšiřujícími se bolestmi
pohybového aparátu akutního a zvláště chronického charakteru. Je potřeba aktivně vyhledávat
preventivní kroky před vznikem těchto problémů, chůze naboso může být jedním z nich. Pro
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civilizovaného člověka představuje vlastně přirozenou senzomotorickou stimulaci, zvyšuje
variabilitu pohybu a vytváří dobré podmínky pro zajištění stabilizované polohy a pohybu těla.
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Příloha č. 1 – Souhlas etické komise UK FTVS

Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu

Vážená paní/vážený pane, obracím se na Vás s prosbou o účast ve výzkumu. Je součástí mé
diplomové práce s názvem: „Vliv chůze naboso na posturální stabilizaci“. Mé jméno je
Lucie Pytlová, jsem studentkou posledního navazujícího ročníku magisterského studia
fyzioterapie na UK FTVS.
Cílem mé práce je hledání vzájemných vztahů mezi chůzi naboso/ v botách a posturální
stabilizací.
Všechny použité metody měření jsou neinvazivní. Hlavním objektivizační metoda je tzv.
posturální somatooscilografie, která zahrnuje provokační test kráčení/zastavení na
nestabilní ploše. Test se provede 3x po 20minutovém uklidnění a 3x po chůzi. Všichni
probandi půjdou stejnou trasu, která trvá přibližně 35 – 40 minut. Probandi jsou na chůzi
bez bot v terénu zvyklí. Venkovní teplota vzduchu se bude pohybovat mezi 15 – 20 °C.
V den měření budou všichni od rána obutí a přijdou přiměřeně oblečeni.
Dále se provede vyšetření fyzioterapeutem a zjistíme anamnestická data, které souvisí s
posturální stabilizací a funkcí chodidla. Část rozhovoru budu nahrávat na diktafon, zeptám
se na Vaše důvody chození bez bot, trvání a pravidelnost této aktivity. Dále subjektivní
přínosy pro pohybový aparát a další poznatky s tím spojené. Všechny vyšetření a měření
trvají dohromady cca 2 hodiny.
Probandi se neléčí s ortopedickým či neurologickým onemocněním, zejm. zhoršujícím
periferní prokrvení a citlivost jako je diabetes mellitus. Před chůzí v terénu bude provedena
kontrola trasy, aby byla vhodná pro chůzi naboso. Během venkovní procházky existují
následující rizika, a to zejm. při chůzi bez bot. Poranění integrity kůže chodidla o ostrý
předmět jako jsou např. střepy nebo jiné ostré předměty na cestě a následné zavedení
infekce do těla. Z toho důvodu je žádoucí, abyste byli očkováni proti život ohrožujícímu
infekčnímu onemocnění zvané Tetanus. Dále nepříjemné (bolestivé) pocity spojené
s charakterem trasy (ostré kamínky, tvrdší povrch zpevněné cesty) a venkovní teplotou
(pocit chladných nohou nebo celkového teplotního diskomfortu). V případě poranění
zajistím odborné ošetření. Pokud budete pociťovat výše zmíněné nepříjemné pocity,
výzkum ukončíme a obujete se.

V této studii se budu snažit poukázat na rozdíly mezi chůzi v botách a bez nich. Zjistit zda
je možné, že chůze bez bot má pozitivní vliv na posturální stabilizaci.
Získaná data nebudou zneužita, budou využita, uchována a publikována bez identifikačních
údajů (anonymní data) v mé diplomové práci, popř. v dalších výzkumných pracích a za
dalšími vědeckými účely.
S celkovými výsledky se budete moci seznámit přes webové stránky Univerzity Karlovy v
repozitáři závěrečných prací.
Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že souhlasím se svojí účastí ve výše uvedeném projektu,
a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní
informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se mé účasti ve výzkumu, a že
jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu
odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoliv odvolat bez represí.
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Lucie Pytlová Podpis:

Datum:
Jméno a příjmení účastníka:

Podpis:

Příloha č. 3 – Seznam zkratek a speciálních symbolů
♀ – žena
♂ – muž
BMI – body mass index (index tělesné
hmotnosti)
CNS – centrální nervový systém
COG – centre of gravity (průmět těžiště

m. – musculus (sval)
mm. – musculi (svaly)
MPK – mediální podélná klenba
MT – metatarzální
MTP – metatarsofalangeální

do plochy opěrné báze)

n – počet

COM – těžiště těla

n. – nervus (nerv)

COP – centre of pressure (centrum tlaku)

obr. – obrázek

č. – číslo

OP – „obutý“ proband

DF – dorzální flexe

BP – „bosý“ proband

DK – dolní končetina

PBZ – posturální bolesti zad

DKK – dolní končetiny

PD – posturální dysfunkce

EMG – elektromyografický

PDK – pravá dolní končetina

et al. – a kolektiv

PF – plantární flexe

FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu

PRON – pronace

GRF – reakční síly země

pSOG – posturální somatooscilografie

IP – interfalangeální

SUP – supinace

kap. – kapitola

TMT – tarsometatarsální

KŘ – kinematický řetězec

UK – Univerzita Karlova

LDK – levá dolní končetina

VRP – vyrovnávací rovnovážné pohyby

Příloha č. 4 – Seznam obrázků
Obrázek 1 – Kosti nohy a její rozdělení u dospělého člověka
Obrázek 2 – Strukturální a funkční prvky středonoží a přednoží
Obrázek 2 – Pohyb v Chopartově kloubu na nerovném povrchu
Obrázek 4 – Začátky a úpony svalů na plantární straně nohy
Obrázek 5 – Tradiční rozdělení cyklu chůze
Obrázek 6 – COG: průmět COM do opěrné báze
Obrázek 7 – Schematické zobrazení řízení senzomotoriky
Obrázek 8 – Šest posturálních zón člověka dle Bonda
Obrázek 9 – Posturomed
Obrázek 10 – Měřící box a spínač se zeleným a červeným tlačítkem
Obrázek 11 Časový průběh jedné sekvence při vyšetření pSOG
Obrázek 12 – Trasa venkovní chůze
Obrázek 13 – Záznam kmitání plošiny z akcelerometru – ukázka dvou koeficientů
útlumu kmitů
Obrázek 14 – Obálka signálu s označením nejmenšího výkmitu signálu
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Příloha č. 5 – Seznam tabulek
Tabulka 1 – Antropometrické hodnoty OS a intenzity posturálních bolestí zad
Tabulka 2 – Antropometrické hodnoty BS a intenzity posturálních bolestí zad
Tabulka 3 – Zkušenosti probandů z BS chůzí naboso
Tabulka 4 – Anamnestické údaje OS s možným vlivem na kvalitu posturální stabilizace
Tabulka 5 – Anamnestické údaje BS s možným vlivem na kvalitu posturální stabilizace
Tabulka 6 – Popis držení těla a způsobu kráčení při měření pSOG
Tabulka 7 – Prahové hodnoty pro klasifikaci jednotlivých parametrů posturální
stabilizace
Tabulka 8 – Výpočet aritmetického průměru z 3 klasifikačních hodnot pretestu a
posttestu u BP13
Tabulka 9 – Výpočet mediánu z 3 klasifikačních hodnot u pretestu a posttestu u BP13
Tabulka 10 – BS, 8. parametr - průměrná hodnota pretestu, posttestu a jejich rozdílů
Tabulka 11 – Průměrné hodnoty z „průměrů“ pretestu a posttestu, průměrný rozdíl a
testovací statistika Wilcoxonova testu
Tabulka 12 – Průměrné hodnoty z mediánů pretestu a posttestu, průměrný rozdíl a
testovací statistika Wilcoxonova testu
Tabulka 13 – Dvouvýběrový t-test – z „průměrů“ klasifikačních stupňů jednotlivých
parametrů
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Tabulka 14 – Dvouvýběrový t-test – z mediánů klasifikačních stupňů jednotlivých
parametrů
Tabulka 15 – Průměrné hodnoty z „průměrů“ pretestu a posttestu, průměrný rozdíl a
testovací statistika Wilcoxonova testu
Tabulka 16 – Průměrné hodnoty z mediánů pretestu a posttestu, průměrný rozdíl a
testovací statistika Wilcoxonova testu
Tabulka 17 – Dvouvýběrový t-test z „průměrů“ přesných hodnot jednotlivých
parametrů
Tabulka 18 – Dvouvýběrový t-test z mediánů přesných hodnot jednotlivých parametrů
Tabulka 19 – Hodnocení motorické reakce na taktilní podráždění chodidel OS a BS
Tabulka 20 – Chí-kvadrát test – motorické reakce OS a BS na taktilní podráždění
chodidel
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Příloha č. 6 – Seznam grafů
Graf 1 – Krabicový graf s anténami – parametr 8 pSOG
Graf 2 – Krabicový graf s anténami – celek pur8 pSOG
Graf 3 – Krabicový graf s anténami – přesné hodnoty 3. parametru pSOG
Graf 4 – Krabicový graf s anténami – přesné hodnoty 6. parametru pSOG
Graf 5 – Krabicový graf s anténami – přesné hodnoty 7. parametru pSOG
Graf 6 – Krabicový graf s anténami – přesné hodnoty 1. parametru pSOG
Graf 7 – Krabicový graf s anténami – přesné hodnoty 2. parametru pSOG
Graf 8 – Krabicový graf s anténami – přesné hodnoty 4. parametru pSOG
Graf 9 – Krabicový graf s anténami – přesné hodnoty 5. parametru pSOG
Graf 10 – Sloupcový graf – motorické reakce OS a BS na taktilní podráždění chodidel
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Příloha č. 7 – Naměřená data z Posturomedu metodou pSOG
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