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ABSTRAKT
Název: Hodnocení posturální stability u akvabel

Cíle: Cílem diplomové páce je zjistit pomocí systému Gaitview ® AFA-50 (Foot
Scanner), zda má synchronizované plavání vliv na posturální stabilitu akvabel.

Metody:

V teoretické

části

diplomové

práce

jsou

teoretické

poznatky

o

synchronizovaném plavání, vlivu vodního prostředí, posturální stabilitě, stabilizaci a
rovnováze. Do výzkumu bylo záměrně vybráno 113 dívek ve věku od 6 do 35 let, které
se věnují nebo se dlouhodobě věnovaly synchronizovanému plavání na závodní úrovni.
U dívek byla vyšetřována posturální stabilita při klidném stoji pomocí Gaitview ®
AFA-50 systému (Foot Scanner) při otevřených a zavřených očích. Naměřená data byla
zpracována prostřednictvím Gaitview softwaru, graficky zpracována za použití
programu Microsoft Excel 2010 a analyzována pomocí statistických metod (průměr,
procentuální poměr, lineární trend).

Výsledky: Výsledky měření potvrdily vliv synchronizovaného plavání na posturální
stabilitu akvabel. Čím déle se akvabela věnuje synchronizovanému plavání, tím má
lepší posturální stabilitu. Od věku 15ti let a po 9 leté praxi v synchronizovaném plavání
byla posturální stabilita lepší bez přístupu vizuální informace než s ní. U nejmladších
věkové kategorie je rozdíl hodnot posturální stability při klidném stoji s otevřenýma a
zavřenýma očima největší. Čím jsou akvabely starší a tím pádem se i déle věnují
synchronizovanému plavání, tím je tento rozdíl hodnot menší a dokonce v 46 % případů
jsou hodnoty se zavřenýma očima vyšší než s otevřenýma. Druhé místo v procentuálním
zastoupení mají shodné hodnoty při obou testových formulí a nejmenší procentuální
zastoupení mají hodnoty při otevřených očích.

Klíčová slova: Synchronizované plavání, vodní prostředí, posturální stabilita, posturální
stabilita dětí, posturální stabilita dospělých, Gaitview ® AFA-50 systém, posturografie,
vestibulární systém, senzomotorické funkce.

ABSTRACT
Title: Rating postural stability in synchronized swimming

Objectives: The aim of the diploma thesis is to detect, with a use of the system
Gaitview ® AFA - 50 systém (Foot Scanner), if synchronized swimming has effect on
postural stability of synchronized swimmers.

Methods: Therotical part of diploma thesis is about synchronized swimming, influence
of the aquatic environment, postural stability, stabilization and balance. A sample of
113 female athletes aged 6-35, who were long term synchronized swimmers at
competition level, was chosen for this survey. Postural stability of athletes was tested
while standing still with open and closed eyes by Gaitview ® AFA-50 system (Foot
Scanner). Measured data were processed through Gaitview software, Microsoft Excel
2010 and anaylzed by statistical methods (average percentage, ratio, linear trend).

Results: Results confirmed the effect of synchronized swimming on athletes postural
stability. The longer are athletes dedicated to synchronized swimming the better is
postural stability. From the age of 15 years and after 9 years of experience in
synchronized swimming postural stability was shown to be better without access to
visual information than with it. In the youngest category there is the biggest difference
in postural stability while standing still with open or closed eyes. The more older
athletes get and thus the longer they are into synchronized swimming, the lower the
difference in value is and even in 46% of cases the values measured with closed eyes
are higher than the ones measured with eyes opened. The second most common result is
reaching the same values in both types of measuring and the least common is the one
when values with eyes opened exceeded the ones with eyes closed.

Keywords: Synchronized swimming, aquatic environment, postural stability, postural
stability of children, postural stability of adults, Gaitview ® AFA - 50 system,
posturography,

vestibular

system,

sensorimotor

functions.
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1 ÚVOD
Synchronizované plavání je jedením ze sportů, kterým se všestranně rozvíjí
pohybové schopnosti. Jde o velmi náročný sport, kdy se trénink skládá z průpravy
baletní, gymnastické a plavecké. Klade velké nároky na koordinaci pohybů, jejich
přesnost a rychlost provedení. To vše je prováděno při snaze o dosažení maximální
výšky v prvcích a to po většinu času bez možnosti dýchání. V České republice tento
sport není natolik populární a rozšířen jako v ostatních zemích západní Evropy nebo
Rusku.
Prvky prováděné v synchronizovaném plavání jsou velmi náročné pro jejich rychlou
změnu těžiště, kdy je pro správnost provedení prvku důležitá stabilita a vnímání
tělového schéma. Vše je ztíženo vodním prostředím, kdy po celou dobu sestavy se
akvabela nesmí dotknout dna a tak vše probíhá bez kontaktu s pevnou oporou. Při
každém prvku jsou maximálně motoricky zapojeny jak horní končetiny, dolní
končetiny, tak i střed těla včetně hlavy, což je i velmi energeticky náročné.
Mezi další nároky, které jsou kladeny na akvabelu během sestavy, patří i zraková
orientace. Akvabela musí být schopná se orientovat v bazéně (kde se právě nachází),
současně si hlídat ostatní spoluplavkyně, aby byla přesně na tom místě, na kterém má
být (říká se tomu, že si musí hlídat „útvary“). Zraková orientace je zhoršena vlivem
vodního prostředí. Pod vodou jsou zrakové vjemy zkreslené. Optické vlastnosti rohovky
jsou pozměněné, což způsobuje rozmazané obrazy kvůli nedostatku konvergence. Při
soutěžích je zakázáno používat plavecké brýle i jakékoli jiné ochranné pomůcky očí.
Cílem této diplomové práce je zkoumání posturální stability u akvabel při klidném
stoji s otevřenýma a zavřenýma očima, jaký na to má vliv trénink a věk akvabel.
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2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Synchronizované plavání
Synchronizované plavání je disciplínou spojující plavání a gymnastiku, ve které
závodnice soutěží v provedení sestav, které obsahují různé technické prvky (Winiarski
et al., 2013). Tyto prvky mohou být rozděleny na ty, jež jsou provedeny s hlavou nad
hladinou, a na ty, u kterých je hlava potopená. Technika plavání a udržení těla s hlavou
nahoře je velmi dobře prozkoumána (Homma, Homma, 2005; Homma, Homma, 2006).
To pramení z faktu, že tento způsob techniky a pozice těla je podobný jako u hráčů
vodního póla. Ale k provedení polohy hlavou dolů je potřeba naprosto odlišné techniky,
kterou je provádění pohybu horními končetinami nazývaný sculling. Technika
provedení tohoto pohybu je klíčová pro udržení spodní části těla nad hlavou a zároveň
vysoko nad hladinou (Homma, 2006; Homma, Homma, 2006).
K udržení polohy těla v tzv. svislé (vertikální) poloze, kdy je tělo otočeno hlavou
dolů, dochází díky podpůrnému pohybu paží. Hlavními kritérii při rozhodování této
svislé polohy jsou pevnost/stabilita a výška, do které je závodnice schopna vytáhnout
nohy nad hladinu. Velmi těžkým úkolem pro synchronizované plavkyně je udržení
rovnováhy těla v této svislé poloze hlavou dolů. Důkazem toho je, že schopnosti, které
jsou potřeba k provedení této polohy, si závodnice osvojují zhruba dva roky.
Předpoklady pro správné provedení této techniky jsou symetrický pohyb paží při
podpůrném pohybu, jež umožňuje dosáhnout maximální výšky (nohou nad hladinou) a
současně udržení rovnováhy na dostatečně dlouhou dobu (Winiarski et al., 2013).
Vzhledem k povaze synchronizovaného plavání závodnice nemá žádný podpěrný
bod k udržení rovnováhy těla ve vodě (Rostkowska et al., 2005). Tudíž, každý
asymetrický pohyb horních končetin bude ovlivňovat celkovou stabilitu závodnice a její
plynulost pohybu, což ústí v obdržení nižších známek od rozhodčích (Winiarski et al.,
2013).
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2.1.1 Historie synchronizovaného plavání
Prvopočátky synchronizovaného plavání se datují do doby konce 19. století a
počátku 20. století, kdy se jednalo o předvádění obrazců na hladině a divadelní vodní
balet. První soutěž se konala v roce 1891 v Berlíně a roku 1892 v Londýně, kdy se
jednalo o mužské soutěže. Nicméně se synchronizované plavání stalo ženským sportem,
pro lepší ladnost pohybů, zejména vytvářenými nohami a lepší schopnost vytvářet
obrazce na hladině vody (Sydnor, 1998; Pawson, 2005).
Jako první podvodní balerínou je popisována Australanka Annette Kellerman, která
předváděla své dovednosti ve skleněné nádobě v New Yorku v roce 1907. V roce 1924
se uskutečnil v Montrealu první závod synchronizovaného plavání podle nově
ustanovených pravidel podobajících se dnešnímu synchronizovanému plavání. Termín
synchronizované plavání byl poprvé použit v roce 1920 Normanem Rossem,
olympijským šampionem v disciplíně 400 m a 1500 m volný způsob (Sydnor, 1998).
Synchronizované plavání bylo od roku 1952 do roku 1968 součástí Olympijských
her, kdy nebylo oficiálně zařazeno do programu, ale jednalo se pouze o exhibiční
vystoupení. Tento sport byl zařazen do Mezinárodní plavecké federace (FINA) v roce
1952 po přijetí pravidel v souladu s návrhy Kanady, USA a Argentiny. V těchto zemích
bylo synchronizované plavání v největším podvědomí veřejnosti. Na základě zařazení
pod FINU byl podán návrh na Mezinárodní olympijskou komisi pro zařazení
synchronizovaného plavání do olympijského programu v roce 1952, ale návrh byl
zamítnut. Synchronizované plavání obdrželo další uznání v roce 1967, kdy se Pam
Morrisová z Merionettes, trojnásobná světová vítězka roku 1965, stala první akvabelou,
která byla uvedena do Mezinárodní plavecké síně slávy. Synchronizované plavání bylo
zařazeno jako oficiální sport do programu Olympijských her v roce 1984 v Los Angeles
(Pawson, 2005).

2.2 Vliv vodního prostředí
Hlavním činitelem vodního prostředí při plavání je vztlak. Vztlak je síla, která
nadlehčuje těleso ponořené do kapaliny, která při plavání závisí na objemu tělesa. Tuto
teorii využíváme především při statickém plavání, kdy tělo plavce leží pouze nehybně
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na hladině. Především u něj je důležitý vztah mezi těžištěm těla a působištěm vztlaků
(Sovadinová, 2014).
Pod pojmem těžiště si můžeme představit hmotný bod středu těla, z hlediska
působících sil. Je určováno ve třech rovinách, a to frontální, horizontální a sagitální. Při
vzpřímeném postoji se nachází zhruba v úrovni druhého sakrálního obratle a několik
málo centimetrů nad osou kyčelních kloubů (Sovadinová, 2014).
Působiště vztlaků není totožné s těžištěm těla, kdy je definováno jako geometrický
střed tělesa. Proto je posunuto blíže k hlavě, což je způsobeno nestejnou váhou
jednotlivých částí těla. Rozdílnost působiště vztlaků a těžiště zapříčiňuje, že vodorovná
poloha plavce je polohou labilní, kdy dochází k přetáčení těla a k poklesu dolních
končetin. Pro plavání je proto výhodné rozložení tělesné hmoty tak, aby těžiště splývalo
s působištěm vztlaku. Tato poloha je označována za indiferentní (Sovadinová, 2014).

2.2.1 Hydrostatika plavání
O zákonitostech souvisejících se vznášením člověka ve vodě a vodorovné poloze
těla ve vodě pojednává hydrostatika. Studium mechanických podmínek plavání vychází
z hydrodynamiky, která se zabývá problematikou pohybu člověka ve vodě, vztahy
vodního prostředí a plavce za pohybu (Čechovská, Miler, 2008).
Podle Hocha et al. (1987) stav, kdy se těleso vznáší u hladiny nebo klesá ke dnu,
závisí na poměru sil hydrostatického vztlaku a tíhy. Poměr je určen vztahem hustoty
lidského těla a hustoty vody, kdy hustota q je podílem hmotnosti m a objemu V.

Hydrostatický tlak
Poloha těla ve vodě je dána působením hydrostatického tlaku, který vytváří váha
vodního sloupce a spolu s hloubkou roste. Působí v kapalině všemi směry a kolmo na
tělo plavce. Výslednicí všech hydrostatických sil je vztlak úměrný objemu těla.
Hydrostatický tlak nevnímá schopný plavec, protože jej překonává silou dýchacích
svalů (Motyčka, 1991, 2001).
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Hydrostatický vztlak
Podle Motyčky (1991) je výsledkem všech hydrostatických sil hydrostatický
vztlak (Fv), (obr. č. 1). Jde o sílu soustředěnou v působišti tlaku (M), tj. geometrický
střed těla. Působí proti gravitaci a jeho velikost je dle Archimédova zákona určena
objemem ponořené části lidského těla, což podléhá principu Archimédova zákona:
,,Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, rovnající se tíze
kapaliny tělesem vytlačené. Působiště hydrostatické vztlakové síly je v těžišti objemu
(geometrickém středu objemu) vytlačené kapaliny“ (Hofer, Felgrová, 2011). Rovná se
tedy hmotnosti vody, která tělo vytlačí a nejvíce ovlivňuje velikost vztlaku dýchání.
Tělo se proto při nádechu vznáší a při výdechu klesá pod hladinu. Většina lidí je díky
tomu schopna udržet se na hladině. I přesto mohou mít plavci stejné hmotnosti různou
hustotu těla a ve vodě jsou nadnášeni různou silou. Opačným směrem v těžišti (T)
působí tíha (G) a ve vzpřímené poloze je těžiště plavce zhruba v oblasti pánve
(Motyčka, 1991).

Obr. č. 1: Působení hydrostatického vztlaku a tíhy při zaujímání vodorovné polohy na hladině
(Fv - síla vztlaku, M – působiště vztlaku, T - těžiště, G - tíha). (Zdroj: Čechovská, Miler, 2001)
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Hustota těla a vody
V závislosti na dýchání se mění hustota lidského těla, která se pohybuje okolo 1000
kg.m-3. Dýchací cyklus tedy rozhoduje, zda se tělo plavce bude vznášet u hladiny (obr.
2a) nebo naopak klesat ke dnu (obr. 2c). Hustota vody se pohybuje kolem 1 g.cm-3, což
znamená, že je podstatně nižší než u pevných hmot a hustota lidského těla kolem této
hodnoty kolísá. Rozdíl mezi hustotou vody a těla je téměř nepatrný, způsobený pouze
hlavou nad hladinou. Proto se zvednutím paže z vody naruší rovnováha a tělo klesne do
větší hloubky, což je znázorněno na obrázku 2d (Motyčka, 1991). Hustota lidského těla
ale také závisí na pohlaví, věku, kdy nejnižší hustotu mají kojenci a jsou díky tomu
schopni s mírnou podpěrou hlavy splývat na vodě bez pomoci. Rozdílnou hustotu mají
také různé segmenty těla. Nejnižší hustotu mají například plíce, poté následuje tuková
tkáň a hustší než voda jsou svaly a kosti. Kromě těchto rozdílů je velmi důležité
rozložení tkání v těle, jelikož rozhoduje o vzájemné poloze působiště vztlaku a těžiště
těla (Motyčka, 2001).

Obr. č. 2: Síly (Fv - síla vztlaku, M – působiště vztlaku, T - těžiště, G – tíha). (Zdroj: Hoch, 1987)

Jak již bylo zmíněno, kromě rozdílu hustoty částí těla záleží také na rozložení
tkání těla, protože to rozhoduje o vzájemné poloze vztlaku, neboli geometrického středu
těla a těžišti těla. Pokud se jedná o splývajícího plavce, který má těžiště relativně blízko
nohou, čímž mu nohy klesnou ke dnu, je nutné provést vzpažení a tím posunout těžiště
směrem k hlavě, taktéž se přiblíží působišti vztlaku. Po tomto vynaloženém úsilí
dochází k vyváženému splývání na hladině, které ovšem obnáší výdej energie a to je
nevýhodou závodního plavání (Motyčka, 2001).
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2.3 Rovnováha, stabilizace, stabilita
Rovnováha může být vysvětlena jako obecný pojem popisující dynamiku držení
těla, která zabraňuje selhání (Winter, 1995). Vztahuje se k inerciálním silám, které
působí na tělo a inerciálním vlastnostem částí těla, včetně těsnosti nervových
kontrolních smyček, které zahrnují receptory a efektory a neřízenou nervovou aktivitu
(hluk) za podmínek nestabilního dynamického stavu. Výsledkem rovnováhy je
stabilizace. Stabilizace jako termín zahrnuje proces a inter-individuální variabilitu.
Dobrá schopnost stabilizace může být také chápána jako redukce tělesného kývání.
Proto je stabilizace důležitým výchozím předpokladem každého pohybu a manipulace
(Véle, 1997). Kývání těla je kinematickým pojmem a je často odhadováno na základě
měření COP (Center of Pressure – působiště vektoru reakční síly podložky),
odvozených z dat silových desek, o kterých je dokonce chybně souzeno, že jsou shodné
s měřením COP (Wolley et al., 1995; Winter et al., 1998).
Z dynamického úhlu pohledu můžeme definovat stabilitu jako kvantitativní
reakci proměnných systémového stavu (př. pozice, úhly, rychlost) na odchylky (Full et
al., 2002). Wooley et al. (1995) ukazují, že řízení rovnováhy, dokonce i při klidném
stání,

není

jen

jednoduchým

samotným

motorickým

řídícím

vzorcem,

ale

synchronizované úsilí dvou nezávislých motorických skupin. Role těchto rovnovážných
mechanismů je důležitá při

studiu pádů

zvláště starších lidí.

Výsledkem

neuromuskulární kontroly je COP, které odráží kombinované řízení levých i pravých
dorzálních a plantárních flexorů, což se také nazývá COPnet (Jančová, 2008). Nevíme,
zda je řízení levé a pravé nohy symetrické, při unilaterálních patologiích a dokonce i v
normálním stavu převládá kontrola končetin (při užití dvou silových desek je možné
vidět tuto nezávislou kontrolu levé a pravé strany na kotnících, a můžeme také vidět i
úplně oddělenou kontrolu rovnováhy v medio-laterálním směru). Dá se proto usuzovat,
že mechanismus užívaný pro udržení stability při stání a chůzi je zcela rozdílný. Stání a
chůze jsou zaznamenávány jako zcela odlišné úkony (Kang et al., 2006).
Klidné stání je předmětem mnoha výzkumů. Řízení rovnováhy je pro dvounohé
lidi náročným úkolem, jelikož velká část váhy (2/3 tělesné hmotnosti) hlavy, paží a
trupu je ve velké vzdálenosti (2/3 tělesné výšky) od relativně malé podpůrné základny.
Udržet nestabilní rovnováhu vyžaduje, aby několik spojení spolupracovalo tak, aby bylo
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COM udrženo nad podpůrnou základnou (Megrot et al., 2002). Studie pohybu poskytují
určitý náhled do porozumění lidských pohybových řídicích systémů (Letz, Gerr, 1995).
Aktivace tohoto systému zajišťuje například zahájení chůze. Posturální kontrola
rovnováhy horní části těla ve frontální a sagitální rovině při stabilní chůzi byla
zaznamenána McKinnonem a Winterem (1993). Prince et al. (1995) uvádějí, že řízení
rovnováhy, dokonce i při klidném stání, není jen jednoduchým samotným motorickým
řídícím vzorcem, ale synchronizované úsilí mezi dvěma nezávislými motorickými
skupinami. Role těchto rovnovážných mechanismů je důležitá hlavně při studiu pádů
starších lidí. Ztráta rovnováhy v laterálních směrech je velmi těžce léčitelná, protože
neuvolněná končetina je na opačné straně od směru pádu, zatímco v anterioposteriorním směru je možný nápravný krok dopředu či dozadu.

2.3.1 COP (Center of Pressure)
COP je centrem distribuce celkové síly působící na podpůrnou plochu. Je to
umístění bodů na vertikálním silovém vektoru reagujícím na zemský povrch.
Představuje hodnotu váženého průměru všech tlaků působících na povrch dané plochy v
kontaktu se zemí. Pokud je na zemi jedna noha, COP spočívá v této noze, pokud jsou na
zemi obě nohy, COP je někde mezi nohama v závislosti na relativní váze spočívající na
každé noze. Umístění COP pod každou nohou přímo reflektuje nervové kontroly
kotníkových svalů (Winter, 1995). Vzrůstající aktivita plantárních flexorů posouvá COP
dopředu, načež se vzrůstající aktivita invertorů (mm. tibialis anterior and posterior,
extensor digitorum longus, and hallucis longus) posouvá COP do stran. Jeho měrnou
jednotkou jsou metry (Winter, 1995).

2.3.2 COM (Center of Mass)
Center of Mass (COM, těžiště) je bodovým ekvivalentem celkové tělesné
hmotnosti v globálním referenčním systému (GRS) a vypočítá se váženým průměrem
COM každé části těla ve 3D prostoru (Winter, 1995). Jedná se o pasivní proměnnou
řízenou systémem kontroly rovnováhy. Vertikální projekce COM na zem je často
označována jako cetrum gravitace (COG, Center of Gravity) jejíž jednotkou jsou metry.
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Někteří tvrdí, že COM je zcela nezávislé na COP, jiní soudí, že při klidném stání je
COM projektováno do COP (Jančová, 2008).

2.3.3 COP vs COG
Rozdíl mezi COP a COG zohledňuje velké množství vědců (Benda et al., 1994;
Bong et al, 1996; Castagno et al., 1996; Prince et al., 1995; Winter et al., 1998; Wolley
et al., 1995). Jednotliví vědci často odhadují umístění celkového tělesného COM,
přičemž někteří autoři pozorují jeho trajektorii v průběhu času (Jančová, 2008). Riley,
Man, Hodges (2002) dodávají, že celkové tělesné COG je odhadováno a porovnáváno s
daty souběžné silové desky Centra síly (Center of Force, COF; COF = COP). Exkurzy
COG a COP jsou přibližně stejné v případech, kdy dynamika nehraje výraznou roli.
Tato technika může být použita pro studium klidného stání, reakcí na posturální
poruchy, nebo iniciačních a koordinačních komplexních pohybů jako je například
chůze. Poloha, pozice a orientace jednotlivých částí těla, a rovnováha, kontrola COG
nebo COF (= COP), je propojená. Posturální nastavení nejvíce mění polohu COG. Tyto
modely jsou užitečné pro popis kvazi statického postoje a reakcí na malá narušení
postoje v držení těla a rovnováhy. Na druhou stranu jsou ale příliš restriktivní na to, aby
zastupovaly škálu strategií pro posturální kontrolu uplatňovaných při komplexních
aktivitách jakými jsou kupříkladu chůze, zvedání ze židle nebo přesná koordinace
(Jančová, 2008).
Pohyby ve stoje COP se blíží těm COG jen v postojích, které jsou statické nebo
kvazi statické (Hasan et al., 1996).
Winter et al. (1998) se domnívají, že tradiční hodnoty rovnováhy stání COP se
vztahují k lokální dynamické stabilitě stání, nikoli však chůze. Nedostatek jakýchkoli
vztahů mezi hodnotami COP a parametry chůze dále podporuje domněnku, že
mechanismus řízení lokální dynamické stability během stání a při chůzi je
neodmyslitelně odlišný.
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2.3.4 COP vs COM
Interakce mezi COM a COP je úzce regulována za účelem kontroly celkové
tělesné rovnováhy. Hrubé kontroly této rovnováhy je dosaženo umístěním nohou spolu
s pečlivým řízením během nošení váhy těla kotníkovými svaly (Hasan, Robin, 1996;
MacKinnon, Winter, 1993; Yunacheng et al., 1993).
Yunacheng, et al. (1993) tvrdí, že pokud se tělo pohybuje jako obrácené
kyvadlo, měl by být během stání přítomen lineární vztah mezi COP/COM vektory, kdy
během chůze by mělo docházet k horizontálnímu zrychlení COM. Dále MacKinnon a
Winter (1993) také míní, že rozdíly mezi vzorci trajektorií COM a COP jsou velmi
důležité při kontrole tělesné rovnováhy, zvláště při dočasné chůzi.
Winter (1995) dokázal při všech zkouškách, že vztah mezi (COM-COP)
signálem a horizontálními anterio-poseteriorním a medio-lateráním zrychlením byl v
průměru -0,79. V medio-laterálním směru však bylo COP výrazně menší než v anterioposteriorním směru, kdy zároveň značně klesne při rozšiřování postoje.

2.4 Posturální stabilita
Hlavním cílem posturální kontroly (řízení držení těla) je udržet rovnováhu.
Držení těla může být definováno souhrnem poloh různých částí těla ve vztahu k sobě
navzájem a ve vztahu k vertikální ose, kterou je vektor gravitační síly. Posturální systém
zahrnuje senzorické vstupy a motorické výstupy řízené kontrolním systémem (Counil et
al., 2012). Tyto vjemy (propriocepce, zrak, atd.) jsou poslány do centrálního nervového
systému, kdy výstupy pak korespondují s motorickou reakcí. Tyto různé zdroje
poskytují mnoho informací a podporují přizpůsobení jedinců (Latash, 2000). V
důsledku toho si jedinci mohou vybrat specifický zdroj informací v závislosti na
okolnostech. Pokud jeden ze zdrojů informací vymizí, informace přijde z jiného zdroje
(Counil et al., 2012).
Mnozí autoři se zabývali otázkou, jak jedinci používají různé strategie při
kontrole držení těla. Někteří se spoléhají spíše na vnitřní informace, zatímco jiní
využívají vnější podněty (Collins, De Luca, 1995). Senzorické podněty se posuzují dle
jejich původu; Oie, Kiemel, and Jeka (2002) ukázali, že senzorické převažování
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perceptuálního systému vyvažuje ztrátu. Pokud je deficit závažný, přijímaný rozsah
chyby z daného informačního zdroje vzroste, zatímco preciznost se sníží. Van der
Kooij, Jacobs, Koopman, a Van der Helm (2001) ustanovili, že vestibulární informace
je méně přesná, než zraková a proprioceptivní. V důsledku toho je užití vestibulární
informace k řízení držení těla omezené (Peterka, 2002).
Kapacita smyslového systému pro náhradu zdrojů informací umožňuje jedinci
reagovat na narušení prostředí. Jedinec může také použít vnitřní model zvaný tělesné
schéma. Tento model, původně navržený Headem a Holmesem (1911) a později
rozvinutý Gurfinkelem a Levikem (1979) a Lestiennem a Gurfinkelem (1988) je
založen na předpokladu nevědomého vnitřního tělesného zastoupení, který by pomáhal
jedinci vnímat orientaci v prostoru (Counil et al., 2012). Experimenty v prostředí
mikrogravitace, ve kterém jsou důsledky gravitace téměř odstraněny, naznačují, že
vnitřní zastoupení hlavní tělesné osy, zvané idiotropický vektor je založené jak na
senzorické informaci, tak i na biomechanických vlastnostech těla (Counil et al., 2012).

2.4.1 Řízení rovnováhy a držení těla
Na řízení rovnováhy a držení těla se podílejí tři hlavní smyslové systémy, kterými
jsou vizuální systém, vestibulární systém a somatosenzorický systém (Jančová, 2008).

Vizuální systém
Vizuální systém je hlavním spolupracovníkem rovnováhy, přispívajícím
informacemi o prostředí a poloze, směru a rychlosti pohybu jedince (Spirduso, 1995).
Mnoho posturálních reflexů, které jsou spouštěny vestibulárním systémem, může být
také spuštěno stimulací, zrakem, a kompenzovat tak určitou ztrátu vestibulárních funkcí.
Periferní zrak také značně přispívá ke kontrole anteriorního a posteriorního houpání těla
(Winter et al., 1998), kdy jeho absence pak vede k vyššímu počtu pádů. Winter et al.
(1998) a Wolley et al. (1995) prohlásili, že není v podstatě žádný velký rozdíl v klidném
stání při otevřených či zavřených očích. Další přístup vyvinutý Chiareim et al. (2000,
2002) ukázal, že zrak má jasný dopad na vztah mezi parametry a biomechanickými
faktory. Tento vztah je typicky větší se zavřenýma očima, než s otevřenýma očima z
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čehož lze usuzovat, že tělesná biomechanika má významný vliv na posturální houpání
při zavírání očí. Bylo prokázáno, že ztráta zrakového vjemu způsobuje u většiny
subjektů zvýšenou tuhost svalů.

Vestibulární systém
Vestibulární systém, umístěn ve vnitřním uchu, je systémem receptorů, který
poskytuje informace o pohybech hlavy. Otolity poskytují statickou vertikální referenci
během posturálního stání a signalizují polohu hlavy s ohledem na gravitaci. Dalším
typem senzorů jsou semicirkulární kanálky zarovnané do tří tělesných rovin: frontální,
sagitální a horizontální. Tyto kanálky jsou naplněny kapalinou, která se pohybuje v
reakci na pohybech hlavy. Na základě jejího pohybu pak receptory dokáží poskytnout
informaci o otáčení hlavy. Neurony obou těchto vestibulárních struktur mají silný vliv
na motorické neurony v míše, které aktivují svaly (zvláště extenzory), a značně tak
přispívají k rovnováze. Přibližně od 40 let věku jedince dochází k postupnému ubývání
vestibulárních neuronů jak do počtu, tak i co se týče velikosti nervových vláken.
Kupříkladu lidé nad 70 let už mohou ztratit až 40 % smyslových buněk uvnitř
vestibulárního systému. V pokročilém věku se také snižuje citlivost periferních
receptorů vestibulárního systému (Kalvach et al., 2004; Spirduso, 1995; Topinková,
2005).

Somatosenzorický systém
Tento systém hraje rozhodující roli, co se týče rovnováhy a motorického řízení,
poskytuje informace ohledně tělesného kontaktu a pozice. Zahrnuje kožní receptory,
které poskytují informaci o pozici končetin a těla na základě vnímaní doteků a vibrací.
Svalové receptory také signalizují změny v pozici končetin a těla. Řízení pohybu tak
také závisí na konstantním a přesném přísunu informací ze somatosmyslového systému
(Kalvach et al., 2004; Spirduso, 1995; Topinková, 2005).
Kožní receptory signalizují jakýkoli podnět působící na povrch těla. Pokud je
tedy kůže stažena a nastanou změny tlaku na kůži, nervové impulzy směřují centrálně.
Důležitost těchto informací plně oceníme v situaci, kdy člověk ztrácí rovnováhu nebo
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chodí bez nich (Kalvach et al., 2004; Spirduso, 1995; Topinková, 2005). Často se
setkáváme se ztrátou těchto receptorů u jedinců, kteří často sedí v jedné poloze, kdy se
krev hromadí v dolních končetinách. Kontakt kůže s botou a změny ve výsledném tlaku
při přenášení váhy těla z paty na špičku jsou důležitým zdrojem informací pro udržení
rovnováhy. Také kožní senzitivita během stárnutí slábne. Schopnost detekovat kožní a
vibrační podněty je značně ovlivněna chorobami a stravou, podstatnou roli zde však
hraje i samotný věk (Jančová, 2008).

2.4.2 Posturální kontrola ve vodním prostředí
Když uvážíme zrak jako obvyklý smyslový vjem, je potřebné měření zrakové
závislosti a také účinků na posturální kontrolu. Pro zamezení vestibulárním vjemům je
potřebné, aby se pokusy odehrávaly v tzv. mikrogravitačních podmínkách. Proto byla
studie Counila et al. (2012) vedena v podvodních podmínkách, aby byla gravitace
upravena a simulovány účinky mikrogravitačního prostředí na aktivitu v posturální
kontrole. Mechanické vlastnosti vody vytvářejí další nátlaky, které musíme vzít v úvahu
pro udržení rovnováhy těla. Absence gravitace a její účinky na otolitové a
proprioceptivní informace vytvářejí obtíže s hodnocením tělesné orientace. Situace pod
vodou je však odlišná, protože gravitační vektor je stále přítomen, tlak vody ale
ohromně redukuje informace proprioceptivní a spojené s tělesnou hmotností. Za těchto
podmínek se vnímání jedinců neustále mění, což ztěžuje posuzování polohy těla (Counil
et al., 2012).
Pod vodou jsou zrakové vjemy zkreslené: optické vlastnosti rohovky jsou
pozměněné, což způsobuje rozmazané obrazy kvůli nedostatku konvergence. Užívání
plaveckých brýlí minimalizuje zkreslení, ale refrakce světla na rozhraní povrchu skla a
vody stále přetrvává. Podle studií Sullivana a Hoopera (2005), synchronizovaní plavci
mají větší obtíže docílit pozice vzhůru nohama (vertikální polohy) s vizuální zábranou
než se zrakem a ukazují převládající závislost na zraku oproti ostatním smyslovým
vjemům.
Nátlaky způsobené podvodními podmínkami by mohly odhalit vliv kognitivního
stylu na udržení pozice vzhůru nohama. Hypotéza studie Counila et al. (2012) byla, že
při pobytu pod vodou mají jedinci s celkovým vizuálním vnímáním větší schopnost této
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vertikální polohy dosáhnout a udržet ji; tento účinek se může lišit na základě typu
dostupných vizuálních informací (s brýlemi či bez brýlí). Výsledky této studie
nepotvrzují hypotézu o vztahu mezi kognitivním stylem a polohy hlavou dolů, ale pouze
dokazují rozdíly při odlišných podmínkách viditelnosti. Tento nedostatek může být
způsoben omezeným množství zkoumaných jedinců a také tím, že schopnosti
zkoumaných měly větší vliv na výsledek testu, než měněné podmínky v rámci
experimentu. Výsledku této studie napovídají, že plavci/plavkyně zaujmou polohy těla
hlavou dolů blíže vektoru gravitace v případě, kdy mají zavřené oči.
Ve skutečnosti se zdá, že mít zavřené oči je nejvhodnější pro všechny
synchronizované plavce. Tyto výsledky poukazují na to, že při zavřených očích
centrální nervový systém nevyužívá zrakové vjemy, ale jiné zdroje informací, nejspíš
proto, že mozek ví, že tento druh informací není dostupný. V jiných podmínkách,
dokonce, i když je vizuální informace zkreslená (difrakce) či rozmazaná, mozek
využívá tento předpoklad (Counil et al., 2012). Stejně Berthoz (1997) ukázal, že
podobných výsledků mohlo být dosaženo u prostorové navigace. Při konfliktu smyslů
se mozek musí rozhodnout, která informace je přijatelnější. Podle Van der Kooija, et al.
(2001), mozek přikládá větší důvěry hodnost zraku než somato-senzorické informaci.
To by mohlo vysvětlit výsledky Starkese, Gabriela a Younga (1989), kteří srovnávali
výsledky při vertikální pozici synchronizovaných plavců s čistými brýlemi, a se
zatemněnými brýlemi. Tato studie neprokázala žádný podstatný rozdíl. V těchto dvou
podmínkách je vizuální informace dostupná, ale zkreslená.
V synchronizovaném plavání je běžným předpokladem, že akvabely, které užívají
plavecké brýle, snáze dosáhnou obrácené vertikální polohy co nejblíže k vertikální
gravitaci, protože brýle zmenšují zkreslení způsobené vodním prostředím. Při soutěžích
je užití plaveckých brýlí zakázáno. Akvabely nemohou zavřít oči během soutěží,
protože se musí navzájem zarovnávat do útvarů a proto je musí mít pod vodou otevřené
(Counil et al., 2012).
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3 METODIKA PRÁCE
3.1 Charakteristika výzkumného souboru
Pro účely diplomové práce bylo záměrně vybráno 113 dívek ve věku od 6 do 35
let. Společným znakem všech dívek je, že se věnují nebo dlouhodobě věnovaly
synchronizovanému plavání na závodní úrovni. U dívek byla vyšetřována posturální
stabilita s otevřenýma a zavřenýma očima.
Akvabely jsou v synchronizovaném plavání rozděleny do jednotlivých
závodních kategorií dle věku a to na:
 Seniorky: 19 let a starší, pro letošní sezónu ročník narození 1997 a starší
 Juniorky: 16 – 18 let, pro letošní sezónu ročníky narození 1998 - 2000
 Starší žákyně: 13 – 15 let, pro letošní sezónu ročníky narození 2001 2003
 Mladší žákyně: 12 let a mladší, pro letošní sezónu ročníky narození 2004
a mladší
 Přípravka: dívky, které dělají akvabely prvním nebo druhým rokem
(začátečníci)

Pro zařazení do výzkumu musely dívky splňovat následující kritéria:
 věnování se synchronizovanému plavání na závodní úrovni
 mít svůj domovský klub v České republice
 vyloučení poranění mozku, vestibulárního ústrojí, vazivového aparátu
v kolenních a kyčelních kloubech

Převážná většina měřených dívek je ze sportovního klubu Neptun Praha, dále
z Olomouce, Brna, Pardubic a Kladna.
Tréninková jednotka akvabel se skládá ze suché přípravy a přípravy v bazénu.
V rámci suché přípravy se rozvíjí fyzická kondice, rychlost, vytrvalost (běh, posilování,
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jak izometrické, tak izotonické), ale také flexibilita, koordinace pohybů těla a končetin a
uvědomění si svého vlastního těla (zvyšování rozsahů pohybu protahováním, baletní
průprava, gymnastická průprava, nácvik sestavy na suchu neboli „počítání“).
Tréninková část přípravy v bazénu je zaměřena také na rozvoj fyzické kondice,
rychlosti a vytrvalosti (plavání, intervalová cvičení, použití pomůcek ve smyslu závaží,
triček, gum atd.), ale převážná část je věnována nácviku sestav (sólo, duo, týmová
sestava, kombinovaná sestava) a povinných figur.
Dívky ve věkové kategorii přípravky mají přibližně (v každém klubu se to může
trochu lišit) 3 hodiny přípravy na suchu a 5 hodin v bazénu týdně. Mladší žákyně mají 4
hodiny přípravy na suchu a 8 hodin v bazénu týdně, starší žákyně mají 5 hodin suché
přípravy a 10 hodin v bazénu týdně, juniorská kategorie má 6 hodin přípravy na suchu a
13 hodin v bazénu týdně. Seniorská kategorie má hodiny ještě o něco málo navýšené. U
vybraných závodnic juniorské a seniorské kategorie, které se věnují párové sestavě, se
mohou tréninkové jednotky vyšplhat až k 10 hodinám suché přípravy a 18 hodinám
v bazénu. V závěrečné přípravě před vrcholovými soutěžemi počet hodin ještě narůstá.
Před zařazením do výzkumu musely všechny probandky podepsat informovaný
souhlas (viz Příloha č. 2), kde byly seznámeny s průběhem a účelem měření a formou
zveřejnění výsledků. Výzkum byl schválen Etickou komisí FTVS UK pod jednacím
číslem 129/2015 (viz Příloha č. 1).

3.2 Cíle práce, hypotézy

Cílem studie je
-

zjistit, pomocí systému Gaitview ® AFA-50 (Foot Scanner), zda má
synchronizované plavání vliv na posturální stabilitu akvabel;

-

zjistit, zda má věk vliv na posturální stabilitu akvabel;

-

zjistit, zda má délka trénovanosti vliv na posturální stabilitu akvabel.
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Hypotéza 1 – předpokládám, že synchronizované plavání svými specifickými
tréninkovými nároky na akvabely bude mít pozitivní vliv na posturální stabilitu;
hypotéza 2 – předpokládám, že u akvabel mladšího školního věku bude posturální
stabilita horší než u seniorských závodnic;
hypotéza 3 – předpokládám, že čím déle se probandka věnuje synchronizované plavání,
tím bude mít lepší posturální stabilitu.

3.3 Sběr a analýza dat
Pro diagnostiku posturální stability byl použit přístroj Gaitview ® AFA-50
systém (Foot Scanner), viz obrázek č. 1. Přístroj je USB kabelem napojen na počítač,
kde se naměřená data zpracovávají.

Obr. č. 3: Gaitview ® AFA-50 systém (Gaitview Pro 2.0 Manual, 2005)
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Specifické vlastnosti Gaitview ® AFA-50 systému (Foot Scanner)
-

Velikost: 700 mm * 500 mm * 45 mm

-

Tloušťka snímače: 3 mm

-

Typ senzoru: 48 HV matice senzory

-

Velikost senzoru: 73 cm2

-

Počet čidel: 2 304 (48 * 48)

-

Zkušební doba: Lze měnit

-

Maximální tlak: 100 N/cm2

-

Akvizice frekvence: ≤ 86 snímků za sekundu

-

Analogový / digitální převod: 16 bitů (Yoon, Jung, 2012)

3.3.1 Průběh měření
Foot Scanner byl umístěn na rovné zemi, kdy ve vzdálenosti dvou metrů od
přístroje byl na zdi umístěn kříž velikosti 5 x 5 cm v úrovni očí probandky. Probandky
byly vyšetřovány ve spodním prádle a na boso. Probandka se postavila na Foot Scanner
o její přirozené šířce stojné baze. Zapnulo se snímání posturální stability (vestibulární
modul), které trvá 20 s., poté probandka sešla z přístroje. V druhé fázi měření se opět
postavila na přístroj a zavřela oči – stoj o šířce její přirozené stojné baze. Zapnulo se
snímání posturální stability, které trvá 20 s, poté probandka opět sešla z přístroje.
Posturální stabilita je hodnocena pomocí Stability score s maximální hodnotou 100.
Cílem probandek v průběhu měření bylo stát co nejklidněji. Měření probíhalo v tichém
prostředí.
Dívky byly vyšetřeny průběžně v měsících leden – únor 2016 napříč Českou
republikou, potažmo ve sportovním klubu Neptun Praha v plaveckém areálu bazén
Hloubětín. Vyšetření posturální stability je neinvazivní vyšetřovací metoda, délka
vyšetření činí pět minutu.
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3.3.2 Zpracování dat
Data budou vizuálně zpracována prostřednictvím Gaitview softwaru, který je
nainstalován v počítači, kam jsou zasílána naměřená data z Foot Scanneru. Naměřená
data budou graficky zpracována za použití programu Microsoft Excel 2010.
Vestibulární test se používá pro zaznamenání a digitalizaci hodnot (dat)
vytvořených jednotlivcem při nepatrných posturálních pohybech za účelem udržení
klidného stoje. Tento pohyb se nazývá kývání těla. Základním algoritmem je teorie
v praxi od NASA (Národní úřad pro letectví a kosmonautiku), (Gaitview Pro 2.0
Manual, 2005).
Každý jednotlivec je porovnáván s jinou referenční hodnotou dle svého věku a
výšky. Následně je dle svého výsledku zařazen do jednoho z pěti stupňů Stability score:
 Normální – odpovídá hodnotám od 100 do 88
 Mírně snížené – odpovídá hodnotám od 87 do 83
 Poměrně (středně) snížené – odpovídá hodnotám od 82 do 78
 Silně snížené – odpovídá hodnotám od 77 do 74
 Hluboce snížené – odpovídám hodnotám 73 a nižším (Gaitview Pro 2.0 Manual,
2005)
Pokud je výsledkem silně snížené či hluboce snížené skóre, měl by se test zopakovat
a doplnit detailnějším vyšetřením.
Stability score se vypočítává na základě řady dat a faktorů. Započítává se čas
strávený na desce, pohyb vyvinutého tlaku na desku, úroveň síly tlaku, směr kývání,
rychlost kývání, maximální a minimální kývání, poměr kývání, poměr adaptace a další
faktory jako jsou pohlaví, věk, výška, váha (Gaitview Pro 2.0 Manual, 2005).
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Data vestibulárního testu
 ENV – Envelope area (obalová – plášťová plocha)

Obr. č. 4: Grafické znázornění Envelope area (Gaitview Pro 2.0 Manual, 2005)

ENV znamená plochu obrysu COP linie, jak je znázorněno. Jednotkou jsou mm2.

 REC – Rectangle (obdélník)

Obr. č. 5: Grafické znázornění REC (Gaitview Pro 2.0 Manual, 2005)

REC značí plochu obdélníku, který je tvořen maximálními body COP zleva, zprava,
shora a dole. Jednotkou jsou mm2.
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 RMS – Root Mean Square (základní průměrný čtverec)

Obr. č. 6: Grafické znázornění RMS (Gaitview Pro 2.0 Manual, 2005)

RMS značí plochu výsledku z COP místa a jeho průměru. Hlavní algoritmus relativně
vypočítá jeho hlavní umístění. Jednotkou jsou mm2.

 TLC – Total Length from COP (celková délka od COP)

Obr. č. 7: Grafické znázornění TLC (Gaitview Pro 2.0 Manual, 2005)

TLC značí součet všech délek od průměrného do maximálního COP umístění u každého
snímku. Jednotkou jsou mm.

 Total Length (celková délka) – celková délka pohybujícího se COP v průběhu
testu. Jednotkou jsou mm.
29

 Sway Velocity – COP Speed (rychlost kývání – rychlost COP)
Vypočítá se jako celková délka/doba testu (total length/test time). Jednotkou jsou mm/s.
 Length/ENV (délka/obalová plocha COP)
Vypočítává se jako celková délka/obalová plocha COP (total length/ENV). Dosahuje
vysokých hodnot při stabilním minimálním kývání. Jednotkou jsou 1/mm.
 Direction of Sway – angle of the movement (směr kývání – úhel pohybu)
Maximální úhel je větší průměr elipsy a kratší průměr je minimální úhel. Jednotkou jsou
stupně.
 Directionality (směrovost)
Jednotkou jsou procenta. Pokud je poměr (podíl) blíže k 0%, tak se COP posunulo do
všech směrů. Pokud je poměr blíže ke 100%, tak se COP posunulo jedním směrem.
 Max/Min Sway – Maximum and minimum diameter of ellipse (maximální a
minimální kývání – maximální a minimální průměr elipsy)
 Sway ratio – Min/Max sway ratio (poměr kyvu – minimalní/maximální poměr
kyvu)
Pokud je výsledek blíže k 0, tak má tvar blíže k linii. Pokud je výsledek blíže k 1, tak
má tvar blíže ke kruhu.
 Area of ellipse – 95% ellipse (oblast elipsy – 95% elipsy)

Obr. č. 8: Grafické znázornění 95% elipsy (Gaitview Pro 2.0 Manual, 2005)

Vypočítá se podle statistického vzorce 95% elipsy (oválu). Jednotkou jsou mm2.
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 Fatigue ratio (poměr únavy)
Testovací čas je rozdělen na dvě poloviny. Pokud jsou COP pohyby větší v druhé
polovině testování než v první, tak je poměr únavy vyšší. Jednotkou jsou procenta.
 Adaptation ratio (poměr adaptace)
Testovací čas je rozdělen na dvě poloviny. Pokud jsou COP pohyby větší v první
polovině než ve druhé, tak je poměr adaptace vyšší. Jednotkou jsou procenta (Gaitview
Pro 2.0 Manual, 2005).

3.4 Vymezení výsledků výzkumu
Výsledky výzkumu jsou platné pro dívky ve věku od 6 do 35 let, které se věnují
nebo věnovaly synchronizovanému plavání na závodní úrovni, jejich domovský klub je
v České republice a nemají žádná poranění mozku, vestibulárního ústrojí, vazivového
aparátu v kolenních a kyčelních kloubech.

3.5 Omezení výsledků výzkumu
Výzkum je omezen počtem probandek v jednotlivých kategoriích, a to hlavně
v seniorské a juniorské, z důvodu častějšího výskytu ukončení závodní kariéry.
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4 VÝSLEDKY
Výsledky jsou zpracovány dle jednotlivých věkových kategorií. Jedná se o
zpracování a porovnání hodnot Stability score při otevřených a zavřených očích
jednotlivých probandek v rámci své věkové kategorie. Hodnotí se početně,
procentuálním poměrem, následným průměrem a lineárním trendem mezi dosaženými
hodnotami při otevřených a zavřených očích.
V závěru je zpracováno porovnání výsledků napříč věkovými kategoriemi.
Porovnání je vyhodnoceno na základě procentuálního poměru hodnoty Stability score
napříč věkovými kategoriemi. Sledovaným aspektem je počet vyšších hodnot při
zavřených očích, počet nižších hodnot při zavřených očích a počet stejných hodnot.
Dalším porovnávaným aspektem je průměrná hodnota Stability score napříč věkovými
kategoriemi při otevřených a zavřených očích. V neposlední řadě je vyhodnoceno
lineárním trendem hodnoty Stability score při otevřených a zavřených očích napříč
věkovými kategoriemi v závislosti na délce praxe v synchronizovaném plavání.
Pro jednodušší orientaci v tabulkách je zeleně označeno dosažení vyšší hodnoty při
testování jedné probandky, fialově je označeno dosažení nižší hodnoty při testování
jedné probandky a žlutě je označena shodná hodna u obou testových formulí.
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4.1 Kategorie Seniorky
Číselné označení probanda

Ročník
narození

Roky praxe SY
plavání

1
1997
2
1997
3
1992
4
1991
5
1996
6
1989
7
1991
8
1979
9
1992
10
1990
11
1991
12
1995
13
1993
14
1995
15
1997
16
1995
17
1992
18
1994
19
1991
20
1989
21
1989
22
1993
počet vyšších hodnot při zavřených očích:
počet stejných hodnot:
počet nižších hodnot při zavřených očích:
průměrná hodnota:

8
8
8
9
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
14
16
16
16
16

hodnota Stability score
Otevřené oči
91
95
95
95
82
94
97
96
94
96
92
87
91
94
93
95
95
98
95
97
96
91
10
3
9
93,59

Zavřené oči
96
93
95
92
85
94
96
95
96
97
97
92
91
96
96
91
92
97
96
94
95
95
45,45%
13,64%
40,91%
94,14

Tabulka č. 1: Hodnoty Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie seniorek
(Legenda: zeleně je označeno dosažení vyšší hodnoty při testování jedné probandky, fialově je označeno
dosažení nižší hodnoty při testování jedné probandky a žlutě je označena shodná hodna u obou testových
formulí)
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Graf č. 1: Hodnoty Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie seniorek

V této věkové kategorii bylo vyšetřeno 22 probandek. Jak je znázorněno
v tabulce č. 1 a grafu č. 1, u 10ti probandek byla naměřená hodnota Stability score vyšší
při zavřených očích než při otevřených. 3 probandky měly hodnotu shodnou jak při
zavřených, tak otevřených očích a 9 jich mělo hodnotu Stability score vyšší při
otevřených než při zavřených očích.
Z 22 vyšetřovaných mělo:
 20 probandek hodnoty vyšší než 88 při obou testových formulích, kdy se
hodnoty velmi často blížily maximu a to hodnotě 100.
 2 probandky hodnoty při otevřených očích rovnající se hodnotě 82 (odpovídající
úrovni středně snížené rovnováhy) a hodnotě 87 (odpovídající úrovni mírně
snížené rovnováhy), kdy při zavřených očích hodnota Stability score vzrostla a
to na hodnotu 85 (úroveň odpovídající mírně snížené rovnováhy) a 92 (úroveň
odpovídající normální rovnováze) → 1 probandka se posunula z úrovně středně
snížené rovnováhy při otevřených očích do úrovně odpovídající mírně snížené
rovnováze při očích zavřených a 1 probandka se posunula z úrovně mírně
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snížené rovnováhy při otevřených očích do úrovně odpovídající normální
rovnováze při očích zavřených.

Průměrná hodnota Stability score u všech vyšetřovaných byla při otevřených
očích 93,59 a při zavřených 94,14. U věkové kategorie seniorek je při zavřených očích
v průměru dosahováno vyšších hodnot než při očích otevřených.

Graf č. 2: Lineární trend hodnot Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie seniorek
v závislosti na délce praxe v synchronizovaném plavání

V grafu č. 2 je znázorněn lineární trend hodnot Stability score při otevřených a
zavřených očích u kategorie seniorek v závislosti na délce praxe v synchronizovaném
plavání. Hodnoty v grafu vycházejí ze zaznamenaných hodnot v tabulce č. 1. Délka
praxe v synchronizovaném plavání u věkové kategorie seniorek se pohybuje v rozmezí
od 8 do 16 let.
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Z grafu č. 2 je patrné, že čím déle se probandka věnuje synchronizovanému
plavání, tím je menší rozpětí mezi hodnotami Stability score při otevřených a zavřených
očích. Rovnováha probandek s přibývajícími lety praxe v synchronizovaném plavání je
minimálně závislá na dostupnosti vizuálních informací. Dokonce je z grafu patrné, že
lineární trend při zavřených očích dosahuje vyšších hodnot Stability score než lineární
trend při očích otevřených. Oba lineární trendy mají vzestupnou tendenci.

4.2 Kategorie Juniorky
Číselné označení probanda

Ročník
narození

Roky praxe SY
hodnota Stability score
plavání
Otevřené oči
Zavřené oči
6
95
93
7
97
97
7
91
95
7
96
92
7
92
94
7
96
97
8
91
93
8
94
96
8
94
95
8
97
95
8
92
96
9
94
96
9
94
95
9
93
96
9
93
91
9
95
93
9
94
94
10
95
95
10
95
95
10
95
93
10
90
95
11
94
92
11
98
96
11
95
95
11
45,83%
5
20,83%
8
33,33%
94,17
94,54

1
2000
2
2000
3
2000
4
2000
5
2000
6
2000
7
1999
8
2000
9
1998
10
2000
11
2000
12
1999
13
2000
14
2000
15
2000
16
2000
17
2000
18
2000
19
1999
20
2000
21
1999
22
1998
23
1998
24
1998
počet vyšších hodnot při zavřených očích:
počet stejných hodnot:
počet nižších hodnot při zavřených očích:
průměrná hodnota:
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Tabulka č. 2: Hodnoty Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie juniorek
(Legenda: zeleně je označeno dosažení vyšší hodnoty při testování jedné probandky, fialově je označeno
dosažení nižší hodnoty při testování jedné probandky a žlutě je označena shodná hodna u obou testových
formulí)

Graf č. 3: Hodnoty Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie juniorek

V této věkové kategorii bylo vyšetřeno 24 probandek. Jak je znázorněno
v tabulce č. 2 a grafu č. 3, u 11ti probandek byla naměřená hodnota Stability score vyšší
při zavřených očích než při otevřených. 5 probandek mělo hodnotu shodnou jak při
zavřených, tak otevřených očích a 8 jich mělo hodnotu Stability score vyšší při
otevřených než při zavřených očích.
Z 24 vyšetřovaných mělo všech 24 probandek hodnoty vyšší než 88 při obou
testových formulích, kdy se hodnoty velmi často blížily maximu a to hodnotě 100.
Průměrná hodnota Stability score u všech vyšetřovaných byla při otevřených
očích 94,17 a při zavřených 94,54. U věkové kategorie juniorek je při zavřených očích
v průměru dosahováno vyšších hodnot než při očích otevřených.
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Graf č. 4: Lineární trend hodnot Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie juniorek
v závislosti na délce praxe v synchronizovaném plavání

V grafu č. 4 je znázorněn lineární trend hodnot Stability score při otevřených a
zavřených očích u kategorie juniorek v závislosti na délce praxe v synchronizovaném
plavání. Hodnoty v grafu vycházejí ze zaznamenaných hodnot v tabulce č. 2. Délka
praxe v synchronizovaném plavání u věkové kategorie juniorek se pohybuje v rozmezí
od 6 do 11 let.
Z grafu č. 4 je patrné, že čím déle se probandka věnuje synchronizovanému
plavání, tím je menší rozpětí mezi hodnotami Stability score při otevřených a zavřených
očích. Rovnováha probandek s přibývajícími lety praxe v synchronizovaném plavání je
minimálně závislá na dostupnosti vizuálních informací. Dokonce je z grafu patrné, že
lineární trend při zavřených očích dosahuje vyšších hodnot Stability score než lineární
trend při očích otevřených. Lineární trend při zavřených očích má sestupnou tendenci,
kdy lineární trend při otevřených očích má vzestupnou tendenci.

38

4.3 Kategorie Starší žákyně
Číselné označení probanda

Ročník
narození

hodnota Stability score
Roky praxe SY
plavání
Otevřené oči
Zavřené oči
2
96
96
3
95
91
3
93
85
3
87
83
3
95
88
3
94
96
4
81
82
4
94
94
4
92
94
4
89
94
4
87
88
5
94
90
5
95
84
5
85
74
5
92
94
5
93
87
5
96
96
5
94
95
5
92
89
6
91
92
6
98
96
6
92
97
6
93
96
6
86
83
6
95
94
6
90
87
7
92
92
7
96
94
7
93
90
7
92
95
7
94
92
8
94
94
8
94
92
9
86
88
9
96
94
12
34,29%
5
14,29%
18
51,43%
92,17
90,74

1
2003
2
2003
3
2003
4
2002
5
2003
6
2003
7
2003
8
2002
9
2003
10
2003
11
2003
12
2003
13
2003
14
2003
15
2002
16
2003
17
2002
18
2002
19
2002
20
2003
21
2002
22
2002
23
2002
24
2002
25
2001
26
2003
27
2002
28
2002
29
2001
30
2001
31
2001
32
2001
33
2002
34
2001
35
2001
počet vyšších hodnot při zavřených očích:
počet stejných hodnot:
počet nižších hodnot při zavřených očích:
průměrná hodnota:
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Tabulka č. 3: Hodnoty Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie starší žákyně
(Legenda: zeleně je označeno dosažení vyšší hodnoty při testování jedné probandky, fialově je označeno
dosažení nižší hodnoty při testování jedné probandky a žlutě je označena shodná hodna u obou testových
formulí)

Graf č. 5: Hodnoty Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie starší žákyně

V této věkové kategorii bylo vyšetřeno 35 probandek. Jak je znázorněno
v tabulce č. 3 a grafu č. 5, u 12ti probandek byla naměřená hodnota Stability score vyšší
při zavřených očích než při otevřených. 5 probandek mělo hodnotu shodnou jak při
zavřených, tak otevřených očích a 18 jich mělo hodnotu Stability score vyšší při
otevřených než při zavřených očích.
Z 35 vyšetřovaných mělo/y:
 25 probandek hodnoty vyšší nebo rovno 88 (odpovídající úrovni normální
rovnováhy) při obou testových formulích, kdy se hodnoty velmi často blížily
maximu a to hodnotě 100. Z toho 9 probandek dosahovalo vyšších hodnot při
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očích zavřených, 11 při očích otevřených a zbylých 5 probandek mělo hodnotu
shodnou při obou testových formulích.
 15 probandek hodnoty v rozmezí 88 a více při otevřených očích, kdy při
zavřených očích hodnoty klesly u 4 probandek na hodnoty nižší jak 88
(odpovídající úrovni mírně snížené rovnováhy) a u zbylých 11 probandek
hodnoty zůstaly na úrovni odpovídající normální rovnováze.
 3 probandky hodnoty v rozmezí od 85 do 87 při otevřených očích, což odpovídá
úrovni mírně snížené rovnováhy. Při zavřených očích tyto hodnoty klesly na
hodnotu 74, což odpovídá úrovni silně snížené rovnováhy a dvakrát na hodnotu
83, což odpovídá úrovni středně snížené rovnováhy.
 3 probandky hodnoty při otevřených očích v rozmezí od 81 do 87 (1 na úrovni
odpovídající středně snížené rovnováhy, 2 na úrovni odpovídající mírně snížené
rovnováhy), kdy při zavřených očích hodnota Stability score vzrostla a to na
hodnotu 82 a dvakrát hodnotu 88 (1 na úrovni odpovídající středně snížené
rovnováhy, 2 na úrovni odpovídající normální rovnováze) → 2 probandky se
posunuly z úrovně mírně snížené rovnováhy při otevřených očích do úrovně
odpovídající normální rovnováze při očích zavřených, 1 probandka zůstala na
úrovni středně snížené rovnováhy při obou testových formulích.

Průměrná hodnota Stability score u všech vyšetřovaných byla při otevřených
očích 92,17 a při zavřených 90,74. U věkové kategorie Starších žákyň je při otevřených
očích v průměru dosahováno vyšších hodnot než při očích zavřených.
Probandka, která při otevřených očích dosáhla úrovně odpovídající mírně
snížené rovnováhy a při zavřených očích silně snížené rovnováhy, by měla být dále
podrobněji vyšetřena.
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Graf č. 6: Lineární trend hodnot Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie starší žákyně
v závislosti na délce praxe v synchronizovaném plavání

V grafu č. 6 je znázorněn lineární trend hodnot Stability score při otevřených a
zavřených

očích

u

kategorie

starších

žákyň

v závislosti

na

délce

praxe

v synchronizovaném plavání. Hodnoty v grafu vycházejí ze zaznamenaných hodnot
v tabulce č. 3. Délka praxe v synchronizovaném plavání u věkové kategorie starších
žákyň se pohybuje v rozmezí od 2 do 9 let.
Z grafu č. 6 je patrné, že čím déle se probandka věnuje synchronizovanému
plavání, tím je menší rozpětí mezi hodnotami Stability score při otevřených a zavřených
očích. Rovnováha probandek s přibývajícími lety praxe v synchronizovaném plavání je
méně závislá na dostupnosti vizuálních informací, ale je vidět, že v této věkové
kategorii má dostupnost vizuálních informací dominantní roli. Lineární trend při
otevřených očích dosahuje vyšších hodnot Stability score než lineární trend při očích
zavřených. Oba lineární trendy mají vzestupnou tendenci.
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4.4 Kategorie Mladší žákyně
Číselné označení probanda

Ročník
narození

Roky praxe SY
hodnota Stability score
plavání
Otevřené oči
Zavřené oči
2
88
89
2
87
85
2
90
86
2
93
88
2
86
90
2
90
94
2
88
86
2
90
84
2
87
83
2
85
82
2
81
89
2
95
93
2
88
82
2
92
94
2
88
67
2
85
91
3
88
68
3
92
90
3
89
90
3
88
91
3
91
85
3
82
85
3
94
93
3
89
85
3
91
93
3
95
81
3
82
94
3
88
82
4
91
90
4
78
92
5
95
91
5
95
91
5
94
94
12
36,36%
1
3,03%
20
60,61%
88,94
87,21

1
2005
2
2006
3
2005
4
2005
5
2004
6
2006
7
2005
8
2004
9
2006
10
2006
11
2006
12
2005
13
2005
14
2005
15
2007
16
2007
17
2006
18
2004
19
2004
20
2004
21
2004
22
2004
23
2005
24
2006
25
2005
26
2004
27
2005
28
2006
29
2006
30
2004
31
2004
32
2004
33
2004
počet vyšších hodnot při zavřených očích:
počet stejných hodnot:
počet nižších hodnot při zavřených očích:
průměrná hodnota:

Tabulka č. 4: Hodnoty Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie mladší žákyně
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(Legenda: zeleně je označeno dosažení vyšší hodnoty při testování jedné probandky, fialově je označeno
dosažení nižší hodnoty při testování jedné probandky a žlutě je označena shodná hodna u obou testových
formulí)

Graf č. 7: Hodnoty Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie mladší žákyně

V této věkové kategorii bylo vyšetřeno 33 probandek. Jak je znázorněno
v tabulce č. 4 a grafu č. 7, u 12ti probandek byla naměřená hodnota Stability score vyšší
při zavřených očích než při otevřených, 1 probandka měla hodnotu shodnou jak při
zavřených, tak otevřených očích a 20 jich mělo hodnotu Stability score vyšší při
otevřených než při zavřených očích.
Z 33 vyšetřovaných mělo/y:
 14 probandek hodnoty vyšší nebo rovno 88 (odpovídající úrovni normální
rovnováhy) při obou testových formulích. Z toho 6 probandek dosahovalo
vyšších hodnot při očích zavřených, 7 při očích otevřených a zbylá 1 probandka
měla hodnotu shodnou při obou testových formulích.
 17 probandek hodnoty v rozmezí 88 a více při otevřených očích, kdy při
zavřených očích hodnoty klesly u 10 probandek na hodnoty nižší jak 88 (2
klesly na úroveň odpovídající hluboce snížené rovnováhy, 3 na úroveň středně
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snížené rovnováhy a 5 na úroveň mírně snížené rovnováhy) a u zbylých 7
probandek hodnoty zůstaly na úrovni odpovídající normální rovnováze.
 3 probandky hodnoty v rozmezí od 85 do 87 při otevřených očích, což odpovídá
úrovni mírně snížené rovnováhy. Při zavřených očích tyto hodnoty klesly na
hodnotu 82, což odpovídá úrovni středně snížené rovnováhy a na hodnoty 83 a
85, což odpovídá úrovni mírně snížené rovnováhy.
 6 probandek hodnoty při otevřených očích v rozmezí od 78 do 86 (4 na úrovni
odpovídající středně snížené rovnováhy, 2 na úrovni odpovídající mírně snížené
rovnováhy), kdy při zavřených očích hodnota Stability score vzrostla a to na
hodnoty v rozmezí od 85 do 94 (1 na úrovni odpovídající mírně snížené
rovnováhy, 5 na úrovni odpovídající normální rovnováze) → 3 probandky se
posunuly z úrovně středně snížené rovnováhy při otevřených očích do úrovně
odpovídající normální rovnováze při očích zavřených, 2 probandky se posunuly
z úrovně mírně snížené rovnováhy při otevřených očích do úrovně odpovídající
normální rovnováze při očích zavřených a 1 probandka zůstala na úrovni mírně
snížené rovnováhy při obou testových formulích.

Průměrná hodnota Stability score u všech vyšetřovaných byla při otevřených
očích 88,94 a při zavřených 87,21. U věkové kategorie Mladších žákyň je při
otevřených očích v průměru dosahováno vyšších hodnot než při očích zavřených.
Probandky, které dosáhly úrovně odpovídající hluboce snížené rovnováze, by
měly být dále podrobněji vyšetřeny.
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Graf č. 8: Lineární trend hodnot Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie mladší
žákyně v závislosti na délce praxe v synchronizovaném plavání

V grafu č. 8 je znázorněn lineární trend hodnot Stability score při otevřených a
zavřených

očích

u

kategorie

mladších

žákyň

v závislosti

na

délce

praxe

v synchronizovaném plavání. Hodnoty v grafu vycházejí ze zaznamenaných hodnot
v tabulce č. 4. Délka praxe v synchronizovaném plavání u věkové kategorie mladších
žákyň se pohybuje v rozmezí od 2 do 5 let.
Z grafu č. 8 je patrné, že čím déle se probandka věnuje synchronizovanému
plavání, tím je menší rozpětí mezi hodnotami Stability score při otevřených a zavřených
očích. Rovnováha probandek s přibývajícími lety praxe v synchronizovaném plavání je
méně závislá na dostupnosti vizuálních informací, ale je vidět, že v této věkové
kategorii má dostupnost vizuálních informací dominantní roli. Lineární trend při
otevřených očích dosahuje vyšších hodnot Stability score než lineární trend při očích
zavřených. Oba lineární trendy mají vzestupnou tendenci.
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4.5 Porovnání výsledků napříč věkovými kategoriemi

Graf č. 9: Porovnání výsledků % hodnoty Stability score napříč věkovými kategoriemi

V grafu č. 9 je znázorněno porovnání výsledků % hodnoty Stability score napříč
věkovými kategoriemi. Procentuální hodnota Stability score při zavřených očích je
vyšší než při otevřených očích u seniorské a juniorské věkové kategorie, kdy naopak u
věkové kategorie starších a mladších žákyň je vyšší procentuální hodnota Stability score
při otevřených než při zavřených očích.
Nejlepší výsledky vykazuje juniorská věková kategorie, která dosahuje vyšší
procentuální hodnoty Stability score při zavřených očích, zároveň nejnižší procentuální
hodnotu Stability score při otevřených očích a také nejvyšší procentuální hodnotu
Stability score, kdy jsou hodnoty u obou testových formulí shodné.
Naopak nejhorších výsledků dosahuje věková kategorie mladších žákyň. Tato
věková kategorie má vyšší procentuální hodnoty Stability score při otevřených očích,
zároveň nejnižší procentuální hodnotu Stability score při zavřených očích a také nejnižší
procentuální hodnotu Stability score, kdy jsou hodnoty u obou testových formulí
shodné.
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Graf č. 10: Porovnání výsledků průměrných hodnot Stability score napříč věkovými kategoriemi

V grafu č. 10 je znázorněno porovnání výsledků průměrných hodnot Stability score
napříč věkovými kategoriemi. Průměrná hodnota Stability score při zavřených očích je
vyšší než při otevřených očích u seniorské a juniorské věkové kategorie, kdy naopak u
věkové kategorie starších a mladších žákyň je vyšší průměrná hodnota Stability score
při otevřených než při zavřených očích. Výsledky budou podrobněji rozebrány v
kapitole diskuse.
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Graf č. 11: Lineární trend hodnot Stability score při otevřených a zavřených očích napříč věkovými
kategoriemi v závislosti na délce praxe v synchronizovaném plavání

V grafu č. 11 je znázorněn lineární trend hodnot Stability score při otevřených a
zavřených

očích

napříč

věkovými

kategoriemi

v závislosti

na délce

praxe

v synchronizovaném plavání. Zaznamenaná délka praxe v synchronizovaném plavání
napříč věkovými kategoriemi se pohybuje v rozmezí od 2 do 16 let.
Z grafu č. 11 je patrné, že čím déle se probandka věnuje synchronizovanému
plavání, tím je menší rozpětí mezi hodnotami Stability score při otevřených a zavřených
očích až do doby 9 let praxe v synchronizovaném plavání. Od 9 let praxe a výše se
rozpětí mezi hodnotami Stability score při otevřených a zavřených očích naopak zase
zvyšuje ve prospěch lineárního trendu při zavřených očích. Důležité je, že oba lineární
trendy mají po celou dobu vzestupnou tendenci. Zpočátku lineární trend při otevřených
očích dosahuje vyšších hodnot Stability score než lineární trend při očích zavřených. Ke
změně toho jevu dochází v období 9 let praxe v synchronizovaném plavání, kdy naopak
lineární trend při zavřených očích dosahuje vyšších hodnot Stability score než lineární
trend při očích otevřených. Rovnováha probandek s přibývajícími lety praxe
v synchronizovaném plavání je minimálně závislá na dostupnosti vizuálních informací.
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5 DISKUSE
V průběhu ontogeneze se střídají období relativně stabilního růstu těla s obdobími
zrychlujícího se růstu. Puberta je charakteristická důležitými morfologickými a
funkčními změnami v průběhu krátkého času. Kromě toho je tělové schéma, které je
pomalu budováno v průběhu dětství integrací mezi vestibulárními, vizuálními a
somatosenzorickými informacemi, nejspíš ovlivněno v období puberty. Tělové schéma
přispívá k vývoji vnitřních znázornění akce, která ustanovuje základ kontrolního posuvu
(předání kontrolního signálu), za účelem kompenzace předem za destabilizaci účinků
pohybu (Assaiante et al., 2005).

5.1 Diskuse k posturálnímu řízení u dětí a mladistvých
Vývojové studie, které zahrnují posturální řízení během různých posturokinetických
úkonů naznačují, že předběžná kontrola, navzdory svému brzkému vzniku, pomalu
dozrává během dětství (Haas et al., 1989; Hay, Redon, 1999, 2001; Assaiante et al.,
2000), stejně jako zvládání parametrů načasování (Eliasson et al., 1995; Konczak,
Dichgans, 1997; Schmitz et al., 1999, 2002). Přesné zvládání parametrů načasování se
zdá být jedním z klíčových faktorů předběžné funkce, které odráží dozrávání CNS.
Když vezmeme v úvahu komplexnost parametrů, které je třeba řídit, není překvapivé, že
vývoj posturálního řízení pokračuje až do pozdních období dětství a adolescence
(Assaiante et al., 2005). Teenageři (14 - 15 let) se zdají být závislejší na vizuálních
vjemech než dospělí, což souhlasí s hypotézou pomíjivého proprioceptivního zanedbání
o smyslové integraci pro řízení držení těla (Assaiante et al., 2005).
Ve studii Mallau et al. (2010) užití vizuálních podnětů u subjektů zlepšilo posturální
výkon v ohledu orientace a stabilizace horních částí těla, u obou oscilačních frekvencí,
které byly testovány. Vskutku, anatomické tlumení a segmentová stabilizace se u
subjektů od 5 do 15 let zlepšily, pokud byly vizuální podněty dostupné. Bez zraku se
nezávislá kontrola každé části těla vytratila, zvláště u vyšší frekvence. Podobné účinky
byly zdůrazněny v několika vývojových studiích (Wolff et al., 1998), což ukázalo, že
posturální výkon u dětí a adolescentů klesá s absencí zraku. Ferber-Viart et al. (2007) si
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vyvodili, že u řízení rovnováhy jsou somatosenzorické vjemy primární u dospělých,
zatímco u dětí převládá zrak.
Pravděpodobně v reakci na závažné tělesné změny probíhající v období dětství a
adolescence tvoří zrakové vjemy první smyslový referenční rámec bez vlivu
muskuloskeletálního růstu pro účinnou organizaci posturálního řízení. Mimo to
vjemové studie také zaznamenaly převládání zraku při vertikálním vnímání. Je také
pravděpodobné, že závislost dětí a adolescentů na zrakových vjemech může být součástí
vizuální typologie specifické pro tyto věkové skupiny (Mallau et al., 2010). Studie na
chlapcích a dívkách od 4 do 17 let užívající test tyče a rámu (Rod and Frame Test –
RFT) ukázaly, že zraková závislost klesá s přibývajícím věkem (Mallau et al., 2010).
Tento pokles nevykazuje lineární vzorec a autoři těchto studií zaznamenali, že vrchol
zrakové závislosti se objevuje okolo 6., 8. a 15. roku věku. Kromě toho studie
prováděné na dospělých jedincích (Isableu et al., 1997, 2003) poukázaly na existenci
vzájemných vztahů mezi vjemovými a posturálními strategiemi subjektů. Bylo zjištěno,
že zrakově závislí jedinci více užívají vizuální informace pro udržení posturální
orientace a pro stabilizaci částí těla.
Přestože funkce vestibulárního systému u dětí je stále nižší než u dospělých, a to
dokonce i když je dítěti 15 let (Hirabayashi, Iwasaki, 1995; Cherng et al., 2001),
stabilizace hlavy v prostoru u subjektů mezi 5 a 15 lety podléhá možnému přispívání
informací z otolitů při držení hlavy. Ovšem role systému otolitů pro řízení držení těla je
stále otázkou debaty. Ve skutečnosti absence statických informací z otolitů nebrání
zdravým subjektům v osvojení si přesné vertikální polohy v mikrogravitačním prostředí
(Amblard et al., 1997). Nicméně pacient, který přišel o tyto vjemy, posazený na plošině,
která se pomalu nakláněla ostrými oscilačními pohyby v přední rovině, kontroluje
polohu své hlavy a ramen právě za pomocí systému otolitů (Vaugoyeau et al., 2005).
Bylo také ukázáno, že pokud proprioceptivní a zrakové vjemy nejsou dostupné, zdá se,
že posturální kontrola vyžaduje neporušenou vestibulární funkci (Bacsi, Colebatch,
2005).
Mnoho studií v literatuře zaznamenalo nelineární míru vývoje kontroly statické
rovnováhy, která je charakterizována změnami strategie posturální kontroly, které se
objevují okolo 7-8 let věku (Assaiante, Amblard, 1995; Rival et al., 2005). Studie
Mallau et al. (2010) překvapivě nezaznamenala změnu strategie kontroly mezi těmito
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věky. Mimo to, se nezdálo, že by věkové rozmezí 14-15 let utvářelo specifickou fázi ve
vývoji smyslové integrace u kvazi-statických posturálních úkonů. Ve skutečnosti
pozorovali lineární zlepšování s věkem od 5 do 15 let, když byla vzata do úvahy
kontrola orientace i stabilizace tělesných segmentů. Možným vysvětlením je, že
podpůrné oscilace sestávají nejdříve z přechodného stavu mezi statickou a dynamickou
kontrolou, a potom z venkovního narušení působícího na subjekt, zatímco statické
posturální a lokomotorické úkony jsou založeny na dobrovolné (úmyslné) akci.
Studie Mallau et al. (2010) poskytla důkaz, že existují mírné rozdíly v kvalitě
smyslové integrace spojené s posturální kontrolou u dětí a adolescentů. Výsledky studie
potvrdily dominantnost zrakových vjemů a postupné zvládání proprioceptivní integrace
do posturální kontroly v průběhu dlouhého období ontogeneze, které zahrnuje dětství a
adolescenci. Nejmladší i nejstarší subjekty si osvojily podobné tlumení a strategie
stabilizace segmentů, které se pak postupně rozvíjely s věkem.
Mnoha autory (Ferber-Viart et al., 2007; Mallau et al., 2010) bylo zaznamenáno
převládání zraku při posturální stabilizaci u dětí. Ve studii Barozziho et al. (2014) se
děti a adolescenti houpali více než dospělí a jejich posturální stabilita nedosáhla úrovně
dospělých před 13-14 rokem věku. Tyto výsledky zavádějí k hypotéze, že řízení
rovnováhy a zpracování smyslové integrace se stále vyvíjejí v období brzké
adolescence. V literatuře nalezneme rozdílné názory na to, kdy se posturální kontrola
stává srovnatelnou s dospělými. Někteří autoři (Wolff et al., 1998) naznačují, že je to ve
věku 7 - 10 let, zatímco jiní (Nolan et al., 2005; Peterson et al., 2006; Charpiot et al.,
2010) navrhují, že některé aspekty posturální kontroly se i po dosažení 9 - 10 let stále
zdají být ve vývoji. Zjištění studie Barozziho et al. (2014) jsou souhlasná s těmi od
Hirabayashiho a Iwasakiho (2005), Ferbera-Viarta et al. (2007), Peterky a Blacka
(1990), Cumberwortha et al. (2007) a Steindla et al. (2006), kteří odpozorovali, že
proces dozrávání pokračuje v průběhu dětství a nedosahuje úrovně dospělých ve věku
14-15 let.
Výsledky této práce souhlasí výrokem Assaiantem at el. (2005), Ferber-Viartem et
al. (2007) a Barozzihem et al. (2014). Vyšlo nám, že průměrná hodnota při zavřených
očích je vyšší než při otevřených očích u seniorské (19 let a více) a juniorské věkové
kategorie (16 – 18 let věku), kdy naopak u věkové kategorie starších (13 – 15 let věku)
a mladších žákyň (13 let a mladší) je vyšší průměrná hodnota při otevřených než při
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zavřených očích. Věková kategorie mladších a starších žákyň je tedy více závislá na
přístupu vizuálních informací. Tyto výsledky zároveň potvrzují hypotézu H2, že u
akvabel mladšího školního věku bude posturální stabilita horší než u seniorských
závodnic.

5.2 Diskuse k fyzické aktivitě a rovnováze
Studie, na profesionálních gymnastech, ukázaly, že účinnost vjemů přicházejících
skrze otolity může být vylepšena díky specifickým tréninkům a vykompenzovat tak
nedostatek somatosenzorických vjemů (Bringoux et al., 2000). Dle výsledků studie
Mallau et al. (2010) se zdá, že děti a adolescenti také mají tuto plastičnost, která jim
umožňuje využít jakoukoli dostupnou smyslovou informaci pro posturální kontrolu
přesněji, když ty ostatní vjemy chybí nebo nejspíš kvůli závažným tělesným změnám,
které probíhají v období adolescence, mohou vést k podužívání informací, které jsou
poskytovány proprioceptivní cestou (Assaiante et al., 2005).
Všichni účastníci studie Barozziho et al. (2014) praktikovali fyzickou aktivitu ve
škole (3 hodiny týdně) a většina z nich se věnovala různým sportům po škole a o
víkendu. Výsledky neprokázaly, že by praktikování fyzické aktivity ovlivňovalo
posturální stabilitu, které bylo ukázáno absencí vzájemných vztahů s parametry
houpání. Toto vyšetřování neukázalo žádný vztah mezi antropometrickými mírami
(výška a váha) a parametry rovnováhy u dětí ve věku 6-14 let. Data týkající se výšky a
váhy odpovídají datům Nolana et al. (2005), Lebiedowske a Syczeswske (2000), a
Petersona et al., (2006), a liší se od těch od Schmida et al. (2005) a Hsu et al. (2009).
Podle Nolana et al. (2005) může být toto pozorování vysvětleno faktem, že, přestože se
postava a váha mění,

jak dítě roste, vývoj

vizuálního, vestibulárního

a

somatosenzorického systému se může ve větším rozsahu podílet na řízení rovnováhy.
Proto by se zdálo, že věk a vývoj smyslové organizace jedince ovlivňuje výsledky více
než antropometrické charakteristiky.
Výsledky této práce jsou v rozporu s tvrzením Barozziho et al. (2014), že by
praktikování fyzické aktivity neovlivňovalo posturální stabilitu. Vyšlo nám, že čím déle
se probandka věnuje synchronizovanému plavání, tím je menší rozpětí mezi hodnotami
při otevřených a zavřených očích až do doby 9 let praxe v synchronizovaném plavání.
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Od 9 let praxe a výše se rozpětí mezi hodnotami při otevřených a zavřených očích
naopak zase zvyšuje ve prospěch lineárního trendu při zavřených očích. Důležité je, že
oba lineární trendy mají po celou dobu vzestupnou tendenci. Zpočátku lineární trend při
otevřených očích dosahuje vyšších hodnot než lineární trend při očích zavřených. Ke
změně toho jevu dochází v období 9 let praxe v synchronizovaném plavání (odpovídá
15 letům věku), kdy naopak lineární trend při zavřených očích dosahuje vyšších hodnot
než lineární trend při očích otevřených. Rovnováha probandek s přibývajícími lety
praxe v synchronizovaném plavání je minimálně závislá na dostupnosti vizuálních
informací. Tyto výsledky potvrzují hypotézu H1, že synchronizované plavání svými
specifickými tréninkovými nároky na akvabely bude mít pozitivní vliv na posturální
stabilitu, a i hypotézu H3, že čím déle se probandka věnuje synchronizované plavání,
tím bude mít lepší posturální stabilitu.

5.3 Diskuse k posturálnímu řízení u dospělých
Literatura zabývající se rovnováhou zdůrazňuje fyziologické mechanismy
kontrolující stabilitu. Jsou zahrnuta různá témata, od vnějších faktorů (prostředí) až po
vnitřní faktory (např. svalová koordinace, vestibulární odpověď). Rovnováhy je
dosaženo interakcí centrálních předběžných a reflexivních úkonů stejně jako aktivním i
pasivním zadržováním způsobeným svaly (Anderson, Behm, 2005).
Studie Lorda a Warda (1994) testovala 550 žen ve věku 20 až 90 let. Analýza
procentuálního růstu houpání za podmínek, kdy vizuální a periferní smyslový systémy
byly odstraněny či zablokovány, v porovnání s houpáním za optimálních podmínek,
naznačila, že až do věku 65 let bylo zvýšeno spoléhání na zrak při řízení rovnováhy. Od
tohoto věku podíl zraku klesal, takže ve skupinách nejvyššího věku byl snížený zrak
méně schopen nahradit periferní vstup, což mělo za následek navýšení oblastí houpání.
Periferní smysl byl však nejdůležitějším smyslovým systémem při udržování statické
posturální stability u všech věkových skupin. Veškerá senzorická, motorická a
rovnovážná systémová měření ukázaly znatelné rozdíly spojené s věkem.
Benjuya et al. (2004) ve studii zjistil, že experimentální redukce zrakových vjemů
měla větší účinek na posturální houpání u mladších účastníků (20-35 let) než u starších
(65-84 let). Simoneau et al. (1992) zjistili, že posturální houpání vzrostlo jak u starších,
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tak u mladších účastníků, když byly oči zavřené. Matheson et al. (1999) také zjistili
výrazný růst posturální nestability s rostoucím věkem a zavřenýma očima. Hytonen et
al. (1993) uvedli, že vizuální systém byl nejdůležitější pro řízení rovnováhy u starších
lidí.
Naproti tomu studie Benjuya et al. (2004) zjistila, že zrakové vjemy jsou důležitější
pro řízení rovnováhy u mladší skupiny (20-35 let) než u starší (65-84 let). Zjistili, že
houpání těla vzrostlo u mladších účastníků v podmínkách se zavřenýma očima, nejspíše
ve snaze spoléhat se více na proprioceptivní vjemy z muskulatury spodních končetin a
kožní vjemy z kůže chodidel. Koceja et al. (1999) zjistili, že, za statických podmínek,
mladí účastníci jevili mnohem méně houpání těla než starší účastníci, a to jak se
zrakem, tak i bez zraku. Houpání bylo, ale u obou věkových kategorií větší při
zavřených očích než otevřených. Ve studii Koceji et al. (1999) se posturální houpání
mladých účastníků v podmínkách beze zraku zvýšilo o 43% oproti těm se zrakem,
zatímco u starších účastníků se houpání těla zvýšilo pouze o 21,7%, což je velmi
podobné nálezům Benjuya et al. (2004).
Wrisley et al. (2007) testovali dospělé ve věku 24 let (+- 4 roky), kdy zjistili, že při
zavřených očích je rovnováha horší než při otevřených. Melzer et al. (2004) vyšetřovali
seniory ve věku zhruba 77 let se stejným závěrem jako Wrisley et al. (2007). Lord a
Ward (1994) zjistili, že až do věku 65 let se spoléhání na zrak pro řízení rovnováhy
zvyšuje, zatímco po přesáhnutí tohoto věku se podíl zraku snižuje. Turrano et al. (1994)
ukázali, že podíl zraku na posturální stabilizaci je výrazně vyšší u lidí, kteří nepadají,
než u těch, kteří padají. Prohlašují, že periferní somatosenzorický smysl je tím
nejdůležitějším smyslovým systémem při údržbě statické posturální stability pro
všechny věkové skupiny.
Tesdale et al. (1991) zjistili, že vyloučení nebo narušení jednoho ze smyslových
vjemů samotného se nijak důsledně nelišilo u starších dospělých a mladších dospělých
díky kompenzaci zbývajícími smyslovými zdroji. Nakagawa (1992) zjistil, že pokud
byla aplikována vibrace na šlachu triceps-surea, houpání značně vzrostlo u mladých
účastníků, ale ne u starších účastníků. Tento fenomén může znamenat, že
proprioceptivní aferentní informace hraje méně důležitou roli u starších účastníků než u
těch mladších.
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Ve studii Benjuya et al. (2004) mladí účastníci prokázali, že se více spoléhají na
vjemy pokožky a proprioceptivní smyslové vjemy, pokud jsou bez zraku, než starší
účastníci, jak je zjevné z vyšších hodnot houpání při zavřených očích ve srovnání s
očima otevřenýma. Naproti tomu zvyšovala starší skupina svůj smysl pro rovnováhu
nikoli pomocí užívání bohatších smyslových informací (kožní, proprioceptivní), které se
zvyšují během většího houpání jako náhrada za jiné smyslové vjemy (zrak), ale spíše
udržováním/zvyšováním kokontrakce, jak je patrné z nízkého SOL/TA EMG poměru.
Přijetím této strategie zredukovali starší účastníci houpání svého těla jako řešení
vypořádání se s ohrožujícími podmínkami jako jsou zavřené oči a úzká podpůrná báze.
Toto naznačuje, že se starší skupina stala méně závislou na proprioceptivní a/nebo kožní
informaci, na rozdíl od mladší skupiny, která projevila větší spoléhání na
proprioceptivní vjem, nejspíš kvůli zvýšené kvalitě smyslové informace.
Jak již bylo popsáno výše, výsledky našeho měření naznačují, že
synchronizované plavání má pozitivní vliv na posturální stabilitu akvabel. Dokonce
výsledky u seniorské a juniorské věkové kategorie jsou v rozporu s několika studiemi
(Lord, Ward, 1994; Simoneau et al., 1992; Benjuya et al., 2004; Koceja et al., 1999;
Benjuya et al., 2004; Wrisley et al., 2007; Melzer et al., 2004), které tvrdí, že se houpání
při zavřených očích u většiny probandů zvýší. Naše výsledy dokazují, že u seniorské
věkové kategorie je ze 45% dosahováno lepších výsledků při zavřených očích, z 14%
jsou hodnoty shodné při otevřených i zavřených očích a z 41% je dosahováno lepších
výsledků při očích otevřených. Nejlepší výsledky vykazuje juniorská věková kategorie
(15 – 18 let věku), která dosahuje vyšší procentuální hodnoty při zavřených očích
(46%), zároveň nejnižší procentuální hodnotu při otevřených očích napříč věkovými
kategoriemi (33%) a také nejvyšší procentuální hodnotu (21%), kdy jsou hodnoty u
obou testových formulí shodné.
Předpokládám, že tohoto jevu je dosaženo především specifickými tréninkovými
nároky na akvabely a to převážně ve vodním prostředí. V podvodních podmínkách je
gravitace upravena, kdy simuluje účinky mikrogravitačního prostředí. Mechanické
vlastnosti vody vytvářejí další nátlaky, které musíme vzít v úvahu pro udržení
rovnováhy těla. Absence gravitace a její účinky na otolitové a proprioceptivní
informace vytvářejí obtíže s hodnocením tělesné orientace. Situace pod vodou je však
odlišná, protože gravitační vektor je stále přítomen, tlak vody ale ohromně redukuje
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informace proprioceptivní a spojené s tělesnou hmotností. Za těchto podmínek se
vnímání jedinců neustále mění, což ztěžuje posuzování polohy těla (Counil et al., 2012).
Pod vodou jsou zrakové vjemy zkreslené: optické vlastnosti rohovky jsou pozměněné,
což způsobuje rozmazané obrazy kvůli nedostatku konvergence. Užívání plaveckých
brýlí minimalizuje zkreslení, ale refrakce světla na rozhraní povrchu skla a vody stále
přetrvává. Ve skutečnosti se zdá, že mít zavřené oči je nejvhodnější pro všechny
synchronizované plavce. Tyto výsledky poukazují na to, že při zavřených očích
centrální nervový systém nevyužívá zrakové vjemy, ale jiné zdroje informací, nejspíš
proto, že mozek ví, že tento druh informací není dostupný. V jiných podmínkách,
dokonce, i když je vizuální informace zkreslená (difrakce) či rozmazaná, mozek
využívá tento předpoklad (Counil et al., 2012).
Trénink akvabel v bazénu se skládá z opětovného drilu sestavy, kdy jsou
kladeny nároky na precizní provedení prvků. Akvabela si musí plně uvědomovat svoje
tělové schéma, posuzovat polohy těly, co právě dělá její hlava, dolní končetiny, horní
končetiny i zbytek těla. Jakou polohu její končetiny zaujímají, jakou má orientaci těla
(jestli je hlavou pod hladinou nebo nad hladinou). Při tom všem musí být schopná se
orientovat ve vodním prostředí, kde se v bazénu nachází, jakým směru má vyplavat, co
má provést za pohyb a na jakou počítací dobu. Tím to jsou neustále kladeny nároky na
vestibulární a somatosenzorický systém, které dle výsledků práce zaujímají první místo
v řízení rovnováhy akvabel.

5.4 Diskuse k rovnováze v praxi
Méně výzkumů se pokusilo zdokumentovat účinky rovnováhy na míru výkonu
(např. síla, energie). Navíc krátkodobé a dlouhodobé adaptace na nestabilní prostředí
potřebují důkladnější výzkum. Zatímco síla a další veličiny výkonu mohou být
nepříznivě ovlivněny nedostatkem rovnováhy, přenosnost (spojení) tréninku nestability
na každodenní aktivity a sport není přesně známa. Použitelnost tréninku nestability a
odolnosti za užití nestabilních podložek či pomůcek může být velmi důležité v
rehabilitačním a sportovním nastavení. Obsáhlý přehled literatury v této oblasti by proto
mohl být přínosem pro odborníky, kteří pracují s širokou veřejností, sportovci či jedinci
oslabenými poruchami rovnováhy a/nebo stability (Anderson, Behm, 2005).
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5.5 Diskuse k využití Gaitview ® AFA-50 systému v praxi
Za velkou přednost tohoto foot scanneru považujeme jeho nízkou hmotnost a tedy
možnost snadného přenosu. Ke zprovoznění je zapotřebí pouze připojení k elektrické
síti, počítač s Gaitview softwarem a spojovací USB kabel počítače s foot scannerem.
Pro posouzení zda by testování mladých akvabel na foot scanneru mohlo být použito
jako metoda pro vyhledávání talentů, by bylo třeba provést dlouhodobou studii
zaměřující se na hodnoty posturální stability ve srovnání s výkonem jednotlivých
probandek v průběhu několika let.
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6 ZÁVĚR
V dnešní době rodiče hledají pro své děti sportovní aktivitu co od nejútlejšího
dětství, kdy následný přechod do vrcholového sportu nastupuje o to dříve, což se
projevuje přetěžováním organismu. Nábor do akvabel je většinou pro děti, které zahájily
povinnou školní docházku, tedy věk sedmi, popřípadě šesti let. Toto je i z toho důvodu,
že se děti zprvu naučí plavat, kdy se hned přechází k nauce základních prvků
v synchronizovaném plavání, kde je nutná určitá míra koncentrace, což u mladších dětí
nemůžeme očekávat. Kritériem pro přijmutí dívky nebo chlapce do akvabel je většinou
pouze zvládnutí základních plaveckých dovedností. Nejsou žádné jiné nároky, jako je
tomu třeba u jiných sportů, protože nemáme tak širokou sportovní základnu, abychom si
mohli vybírat. Jinak je tomu například v Rusku, které je velmocí v tomto sportu.
Výsledky diplomové práce jasně potvrdily hypotézu H1, že synchronizované
plavání svými specifickými tréninkovými nároky na akvabely bude mít pozitivní vliv na
posturální stabilitu, hypotézu H2, že u akvabel mladšího školního věku bude posturální
stabilita horší než u seniorských závodnic a i hypotézu H3, že čím déle se probandka
věnuje synchronizované plavání, tím bude mít lepší posturální stabilitu.
Zpracování této diplomové práce je pro mě velkým přínosem. Rozšířila jsem si
vědomosti v oblasti posturální stabilizace, stability a rovnováhy. Myslím si, že jsou
výsledky přínosem i pro ostatní, protože se podařilo vyvrátit všeobecně známé teorie o
rovnováze, kdy nejsou dostupné vizuální informace. Tyto výsledky, se ale vztahují
pouze na akvabely.
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Příloha č. 2 Informovaný souhlas probanda
Informovaný souhlas probanda
Žádám Vás o souhlas k vyšetření v rámci zpracování diplomové práce na UK FTVS
s názvem Hodnocení posturální stability u akvabel. Dále Vás žádám o souhlas s
uveřejněním výsledků vyšetření v rámci diplomové práce na UK FTVS. Osobní data v
této studii nebudou uvedena. Data budou publikovaná a uchovaná v anonymní formě.
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Dnešního dne jsem byl/a odborným pracovníkem poučen o plánovaném vyšetření.
Prohlašuji a svým vlastnoručním podpisem potvrzuji, že odborný pracovník, který mi
poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného
informovaného souhlasu, a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně a
srozumitelně odpověděl.
Prohlašuji, že jsem zde uvedenému poučení plně porozuměl/a a souhlasím s
provedením vyšetření. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném
projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK
FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu.
Souhlasím s uveřejněním výsledků vyšetření níže jmenované osoby v rámci
diplomové práce.
Místo, datum ……………………………..
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení…………….…..Podpis:……………….
Jméno a příjmení probanda, ročník narození……………………………………………...
Podpis probanda: …………………………….
Jméno a příjmení zákonného zástupce* …………………………………………...…......
Vztah zákonného zástupce k pacientovi*………...………Podpis ………………..…...…
*Pokud je proband nezletilý
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Příloha č. 3 Seznam obrázků

SEZNAM OBRÁZKŮ
Obr. č. 1: Působení hydrostatického vztlaku a tíhy při zaujímání vodorovné polohy na
hladině (Fv - síla vztlaku, M – působiště vztlaku, T - těžiště, G - tíha). (Zdroj:
Čechovská, Miler, 2001)
Obr. č. 2: Síly (Fv - síla vztlaku, M – působiště vztlaku, T - těžiště, G – tíha). (Zdroj:
Hoch, 1987)
Obr. č. 3: Gaitview ® AFA-50 systém (Gaitview Pro 2.0 Manual, 2005)
Obr. č. 4: Grafické znázornění Envelope area (Gaitview Pro 2.0 Manual, 2005)
Obr. č. 5: Grafické znázornění REC (Gaitview Pro 2.0 Manual, 2005)
Obr. č. 6: Grafické znázornění RMS (Gaitview Pro 2.0 Manual, 2005)
Obr. č. 7: Grafické znázornění TLC (Gaitview Pro 2.0 Manual, 2005)
Obr. č. 8: Grafické znázornění 95% elipsy (Gaitview Pro 2.0 Manual, 2005)
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Příloha č. 4 Seznam tabulek

SEZNAM TABULEK
Tabulka č. 1: Hodnoty Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie
seniorek
Tabulka č. 2: Hodnoty Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie
juniorek
Tabulka č. 3: Hodnoty Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie
starší žákyně
Tabulka č. 4: Hodnoty Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie
mladší žákyně
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Příloha č. 5 Seznam grafů

SEZNAM GRAFŮ
Graf č. 1: Hodnoty Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie
seniorek
Graf č. 2: Lineární trend hodnot Stability score při otevřených a zavřených očích u
kategorie seniorek v závislosti na délce praxe v synchronizovaném plavání
Graf č. 3: Hodnoty Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie juniorek
Graf č. 4: Lineární trend hodnot Stability score při otevřených a zavřených očích u
kategorie juniorek v závislosti na délce praxe v synchronizovaném plavání
Graf č. 5: Hodnoty Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie starší
žákyně
Graf č. 6: Lineární trend hodnot Stability score při otevřených a zavřených očích u
kategorie starší žákyně v závislosti na délce praxe v synchronizovaném plavání
Graf č. 7: Hodnoty Stability score při otevřených a zavřených očích u kategorie mladší
žákyně
Graf č. 8: Lineární trend hodnot Stability score při otevřených a zavřených očích u
kategorie mladší žákyně v závislosti na délce praxe v synchronizovaném plavání
Graf č. 9: Porovnání výsledků % hodnoty Stability score napříč věkovými kategoriemi
Graf č. 10: Porovnání výsledků průměrných hodnot Stability score napříč věkovými
kategoriemi
Graf č. 11: Lineární trend hodnot Stability score při otevřených a zavřených očích
napříč věkovými kategoriemi v závislosti na délce praxe v synchronizovaném plavání
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Příloha č. 6 Seznam použitých zkratek
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
atd. – a tak dále
COG – center of gravity
COF – center of force
COM – center of mass
COP – center of pressure
EMG – elektromyografie
g.cm-3 – gram na centimetr krychlový
JUN – juniorky
kg.m-3 – kilogram na metr krychlový
m – metr
mm – milimetr
mm. – musculi
mm2 – milimetr čtvereční
mm/s – milimetr za sekundu
MŽ – mladší žákyně
např. – například
obr. – obrázek
př. – příklad
SEN – seniorky
SY – synchronizované
SŽ – starší žákyně
tzv. – takzvaný
vs – versus
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Příloha č. 7 Ukázka záznamu a zpracování dat v Gaitview softwaru v průběhu výzkumu

Záznam měření klidného stoje při otevřených očích

Záznam měření klidného stoje při zavřených očích
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Záznam grafu z měření klidného stoje při otevřených očích

Záznam grafu z měření klidného stoje při zavřených očích
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Porovnání naměřených hodnot při otevřených a zavřených očích
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