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Abstrakt 

Název diplomové práce: Hodnocení rovnováhy u bojového umění Taekwondo 

Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit rovnováhu u probandů, 

pravidelně se věnujících bojovému umění taekwondo a porovnat ji s běžnou populací, 

která se pravidelně nevěnuje žádné sportovní aktivitě a současně nemá jakékoliv 

zkušenosti s bojovým sportem.  

Metody: Jedná se o pilotní studii, které se účastnilo 16 probandů, výsledky byly 

zpracovávány kvantitativně. Probandi obou skupin byli ve věkovém rozmezí 20 – 38 

let, ve složení 4 žen a 12 - ti mužů. První skupinu tvořilo osm trenérů, žáků, nositelů 

černého pásku, či reprezentantů, věnujících se pravidelně bojovému umění taekwondu 

WTF po dobu deseti let a více. Složena byla z jedinců z klubů Gladiator Dojang, 

Hirundo a SK Cobra Dojang. Kontrolní skupinu představovalo osm jedinců bez 

pravidelné sportovní aktivity, nemajících zkušenosti s jakýmkoliv typem bojového 

umění. K získávání dat bylo nejprve využito klinického vyšetření, obsahujícího základní 

kineziologické vyšetření. Poté následovalo přístrojové měření, které se uskutečnilo 

s pomocí Smart Equitest systému od firmy Neurocom. Naměřená data byla zpočátku 

zpracována programem Neurocom Balance Manager software. Následně bylo u 

nejčastěji využívaných testů, Sensory Organisation a Unilateral Stance Test, provedeno 

statistické vyhodnocení. K němuž bylo využito programu Microsoft Excel 2016 pro 

výpočet sledovaných veličin, programu ControlFreak pro vyhodnocení testu normality 

vstupních dat a následné testování hypotéz dvouvýběrovým nepárovým t – testem.  

Výsledky: Ze statistického zpracování je patrné, že nelze tvrdit, že by skupina cvičící 

taekwondo měla v průměru významně lepší výsledky než kontrolní skupina. 

Klíčová slova: Taekwondo WTF, rovnováha, posturální stabilita, dynamická počítačová 

posturografie  

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: The balance assessed in the martial art of Taekwondo  

Objectives: The main objective of this thesis is to evaluate balance in probands, 

regularly dealing martial art of taekwondo and compare it with the general population, 

which regularly pays no sports activity and does not currently have any experience in 

martial arts.  

Methods: This is a pilot study, which was attended by 16 probands, the results were 

processed quantitatively. The probands of both groups were in the age range 20-38 

years, composed of 4 women and 12 - men. The first group consisted of eight coaches, 

students, holders of black belt, or representatives, dealing regularly martial art of 

Taekwondo WTF for ten years or more. It was composed of individuals from the clubs 

Gladiator Dojang, Hirundo and SK Cobra Dojang. The control group accounted for 

eight individuals with no regular sports activities that have experience with any type of 

martial arts. The data acquisition was first utilized clinical examination, containing 

basic kinesiology testing. This was followed by measuring instrument, which was held 

with Smart Equitest system from Neurocom. Measured data were initially processed by 

the program Neurocom Balance Manager software. Subsequently, it was the most 

frequently used tests and Unilateral Sensory Organization Test Stance, statistical 

evaluation. To which was used Microsoft Excel 2016 for calculating the monitored 

values, the program ControlFreak to evaluate the normality of the test input data and 

subsequent hypothesis testing dvouvýběrovým unpaired t - test.  

Results: From a statistical processing it is obvious that it is impossible to say that the 

group of taekwondo instructor had, on average, significantly better than the control 

group. 

Keywords: Taekwondo WTF, balance, postural stability, dynamic computed 

posturography 
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1. ÚVOD 

Během studií na fakultě jsem nahlédla do různých druhů sportů, seznámila se 

s novými lidmi, kteří mi ukázali, do té doby pro mne nepříliš známé, bojové umění 

taekwondo. Začala jsem se o něj blíže zajímat a pátrala po studiích souvisejících s jeho 

problematikou. Většina z nich se věnovala dosti složité a choulostivé otázce, zda 

existuje vztah mezi bojovým uměním taekwondo a rovnováhou, proto jsem se rozhodla 

tvrzení blíže prozkoumat. 

Základem pro jakoukoli úspěšnou sportovní techniku je zvládnutí rovnováhy. Ta 

má význam při činnostech, ve kterých dochází k narušení stability postoje v důsledku 

změny polohy těžiště těla ve vztahu k oporné ploše. Taková situace v taekwondu 

nastává během zápasu obránce a útočníka, kdy musí obránce zabránit pádu, který je 

podmíněn útokem protivníka směrem k němu a naopak. Rovnováhu můžeme rozlišovat 

na statickou, což je případ, ve kterém je tělo téměř v klidu, nedochází ke změně místa, a 

dynamickou, do kterých počítáme rychlé změny polohy a místa v prostoru. V rámci 

tohoto dělení můžeme předpokládat, že v taekwondu hraje významnou roli právě 

dynamická rovnováha, které je dosahováno během zápasu prostřednictvím 

tzv. steppingu. Ten je využíván k velmi rychlým úhybům před útoky soupeře se 

současným nebo následujícím protiútokem. Bojové umění taekwondo upřednostňuje 

zejména techniky nohou. Během zápasu se proto nachází každý bojovník z velké části 

ve stoji na jedné dolní končetině a druhou je veden útok. Nesnadné je udržení 

rovnováhy během rotačních pohybů, při níchž dochází ke značnému dráždění 

vestibulárního aparátu, jakožto rovnovážného orgánu. Taekwondo zahrnuje skoky a 

kopy s rotací, které by mohly stimulovat vestibulární systém.  

V důsledku výše popsaných domněnek, bych chtěla v praktické části diplomové práce 

zhodnotit rovnováhu u probandů, pravidelně se věnujících bojovému umění taekwondo 

a porovnat ji s běžnou populací, která se pravidelně nevěnuje žádné sportovní aktivitě a 

současně nemá jakékoliv zkušenosti s bojovým sportem.  

 

 

 



12 

 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Bojové umění taekwondo 

Bojové aktivity je možné rozeznávat na základě užitých technik a zbraní. Stěžejní 

je rozpoznat smysl, za jakým je boj prováděn. Z tohoto hlediska můžeme rozlišovat boj 

z blízka, bojové umění, bojové cesty a bojové sporty. Bojová umění si kladou za cíl 

nejen výcvik technik pro účely poražení protivníka, ale i výchovu samotného jedince 

(Martínková, 2010). 

Taekwondo je tradičním korejským bojovým uměním, které se na tomto území 

vyvíjelo po dobu dvou tisíciletí. Vede k celkovému rozvoji člověka jak po fyzické, tak i 

psychické stránce. Shrneme – li překlad jednotlivých částí slova taekwondo, získáme 

jeden z mnoha možných výkladů, tedy, „umění boje rukama a nohama“ (Hybrant, 2006; 

Lee, 2005). 

2.1.1. Historické pozadí taekwondo 

Lidé v dávných dobách museli být schopni rozvíjet své bojové zručnosti pro 

obstarání potravy a svoji ochranu před nepřítelem. První zmínky o bojovém umění 

pocházejí z období, kdy se na území dnešní Koreje nacházela tři království, Koguryo 

(37 před n.l.), Silla (57 před n.nl.) a Paekje (18 před n.l.). V království Koguryo byly v 

hrobkách objeveny nástěnné malby, které ukazovaly muže zápasící tváří v tvář, v 

písemných dokumentech se hovoří o bojovém systému zvaném taekkyon, jehož postoje 

jsou velmi blízké postojům dnešního taekwonda. Největší roli sehrála bojová umění 

vyvíjející se v království Silla, ve kterém byla rytířská skupina Hwarang, jejichž cílem 

bylo nejen zušlechťovat své tělo a mysl, ale v případě potřeby obrana země. Věnovali se 

nácviku rozličných dovedností, jednou z nich byl subak, čili boj beze zbraní. Naopak v 

království Paekje nebyla bojová umění příliš podporována. Zmíněná království byla 

roku 668 sjednocena v jedno, Sillu, s významnou dynastií Koryo, během jejíž vlády 

došlo k velkému rozvoji bojového umění. 

Roku 1790 byla na příkaz krále Jong-jo vydána ilustrovaná učebnice bojových 

umění Muye-dobo-tongji, věnující podstatnou část subaku a taekkyonu. 
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Následovalo období, 1910 – 1945, ve kterém byla Korea obsazena japonskými 

vojsky a byl vyhlášen zákaz korejských aktivit, kultury, jazyka i bojových umění. Po 

osvobození se opět navracejí tradiční folklorní hry a je odlišeno japonské karate od 

taekwonda. 

Roku 1955 se setkávají zástupci škol bojových umění, aby se shodli na jedotném 

bojovém stylu, pro který je přijat generálem Choi Hong-hi název taekwondo. Dne 

16. září, roku 1961 je založena Korejská asociace taekwondo. Během několika let, z 

důvodu názorových rozdílů, odchází generál Choi Hong-hi z Korejské asociace 

taekwondo a zakládá vlastní federaci ITF. V roce 1972 je postavena škola mistrů a 

centrum světového taekwondo WTF, Kukkiwon. Oficiálním olympijským sportem se 

stalo roku 2000, v Sydney. 

V České republice se taekwondo WTF objevilo až po sametové revoluci, a to díky 

korejskému mistru Park Soo Nam, který ho předvedl na semináři roku 1990. Dne 

12. května roku 1992 byl oficiálně založen svaz Taekwondo WTF sdružující kluby 

taekwondo v České republice (Hybrant, 2006; Lee, 2005). 

2.1.2. Taekwondo WTF a ITF 

Nejcennější přínos taekwonda ztělesňuje etiketa, pravidla, která usměrňují 

cvičencovo chování a přístup. Speciálním oblečením pro trénink, ale i pro soutěžní 

příležitosti je dobok. Skládá se z kalhot, vrchní části a pásku. Opasek svou barvou 

reprezentuje odlišnou technickou úroveň svého nositele. Černý pás představuje nejvyšší 

mistrovský stupeň – DAN, ostatní barvy pak žákovské stupně – KUP. 

V současné době existuje taekwondo ve dvou formách pod kontrolou dvou 

organizací. Mezinárodní federace Taekwonda – ITF, zastávající tradiční formu 

taekwonda, zaměřena na boj s modifikovanými pravidly a Světovou federaci 

Taekwonda WTF, zdůrazňující soutěž a výkonnost (Kinkorová, 2010). 

Rozdíly mezi oběma formami nejsou jen ve stylu soutěže, ale i v odlišném 

provádění jednotlivých technik a jejich pojmenovávání. Techniky vyučující se u 

Taekwonda WTF zahrnují poomsee – sestavy, které představují sledy pohybů majících 

za úkol simulovat boj s protivníky, kyokpa – přerážení, hoshinsul – sebeobranu a 

kyorugi – plnokontaktní zápas, ve kterém žák používá všechny naučené techniky. 

Naopak techniky u Taekwonda ITF obsahují tul – vzory, které zahrnují základní pohyby, 

představující útočné a obranné techniky pro boj s imaginárními protivníky, wirok – 
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přerážení, tugki – speciální techniky a matsogi – zápas. V oblasti Taekwonda ITF je 

kladen větší důraz na sestavy, velké zastoupení tvoří techniky rukou, oproti tomu 

Taekwondo WTF učí rychlé akrobatické kopy s větším zastoupením technik nohou 

(Lee, 2005; World Taekwondo Federation, 2015). 

Vzhledem k tomu, že účastníci měření jsou vybíráni z řad WTF taekwonda, 

zaměřím se více na popis této cílové skupiny. Zápasy WTF probíhají na zápasové ploše 

8 x 8 m podle daných pravidel, tři kola po dvou minutách s jednominutovou přestávkou. 

Odlišná pravidla platí opět pro oba typy organizací, v oblasti povolených či zakázaných 

úderů a ochranných pomůcek. Taekwondo WTF má povolené techniky nohou s úderem 

protivníka od pasu nahoru, údery přední stranou pěsti na střed těla a údery do hlavy (od 

oblasti nad klíční kostí) pouze nohou. Oproti tomu Taekwondo ITF povoluje úder i kop 

do hlavy, nikoli však pod pás. Ochranné pomůcky u WTF taekwonda jsou předepsány 

na hrudník, hlavu, slabiny, předloktí, holeně a zuby. Pomůcky ITF taekwonda kryjí ruce, 

nohy a slabiny. Během zápasu WTF jsou připisovány body dle zásahu místa protivníka, 

kop na hlavu představuje – 3 body, kop na hlavu s rotací – 4 body, přímý kop na trup 2 

body, kop na trup s rotací 3 body, zásah rukou na trup 1 bod. Z tohoto bodového 

vymezení vyplývá, že výhodnější je kop směřovaný na oblast hlavy. Síla kopu musí 

odpovídat váhové kategorii a je kontrolována pomocí senzorů umístěných na nártu, 

patě, trupu či nově i helmě. Při využití elektronických helem jsou boje vždy 

monitorovány s pomocí videorozhodčího, formou záznamu celého zápasu (World 

Taekwondo Federation, 2015). 

2.1.3. Dynamika taekwonda 

Pro úspěch obrany i útoku v bojovém umění taekwondo jsou důležité dvě základní 

fyzikální zákonitosti, tři Newtonovy zákony a podmínka rovnováhy.  

První zákon nám říká, že pro uvedení tělesa z klidového stavu do pohybu, je 

zapotřebí vnější síly. Druhý zákon udává, že síla působící na těleso je úměrná jeho 

součinu hmotnosti a zrychlení, které mu uděluje. Jako hmotu můžeme tedy označit 

tělesnou hmotu útočníka či obránce, zrychlení poté udává změnu rychlosti této hmoty 

během okamžiku kontaktu obou těl. Třetí zákon můžeme připodobnit opět k tělům 

obránce a útočníka, pokud útočník vyvíjí svou pěstí nebo svým chodidlem sílu na tělo 

obránce, působí na něj zároveň po stejné dráze síla vycházející od obránce směrem 

k útočníkovi.  
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Na základě zmíněných zákonů přenosu síly je nutný jistý stupeň stability těla, 

který je závislý na faktoru hmotnosti, velikosti podpůrné plochy a vzdáleností těžiště 

těla od podpůrné plochy. Pro zlepšení stability těla je nutné snížení těžiště či zvětšení 

podpůrné plochy. V zápase je obojího dosaženo pomocí výpadu. Tímto je ale zhoršena 

pohyblivost, útok je proto snadněji proveden z postoje s nižší stabilitou, kdy je celá 

tělesná hmota směřována velkou rychlostí do místa útoku. Obránce je tak nucen zvýšit 

stabilitu, aby ho síla útoku nevyvedla z rovnováhy. 

Svou roli během útoku hraje i dýchání. V okamžiku zásahu, když se útočník 

chystá ke kopu či úderu, vydechuje, čímž snižuje vnitřní odpor a zvyšuje flexibilitu těla.  

Bojový výkřik během úderu slouží k vytlačení vzduchu z hrudníku, které zároveň 

podporuje duševní soustředění (biomech.ftvs.cuni.cz, 2003; Lee, 2005). 

2.2. Posturální stabilita 

Termín posturální stabilita je značně problematický, jisté pochybnosti nalezneme i 

v oblasti přístrojových měření a interpretaci dat. Pokud rozložíme slovní spojení, 

získáme pojem postura a stabilita (Vařeka, 2002). 

Postura je prezentována jako aktivní držení pohybových segmentů těla proti 

působení zevních sil v jakékoli poloze, kdy je toto držení řízeno CNS podle určitého 

programu a realizovaného anatomicky definovaným pohybovým systémem při 

respektování biomechanických principů. Význam postury nespočívá jen v udržení 

zaujaté polohy, současně se snaží zabránit její změně a zajišťuje tak, aby byl pohyb 

bezpečný a nedošlo k nezamýšlenému a neřízenému pádu. Mnoho autorů různých 

pohledů se shoduje na rčení, že postura provází pohyb jako stín (Kolář, 2009; Véle, 

2006). 

Termínu stabilita by se podle Véleho mělo využívat spíše k popisu chování 

pevných těles na podložce, vzhledem k působení zevní síly, z důvodu tvarové 

proměnlivosti těla. Proto není pro lidské tělo vhodné použití termínu „stabilita“, ale 

spíše „stabilizace“, vzhledem k pohyblivému obsahu vnitřního prostředí člověka. 

Stabilita z biomechanického hlediska existuje v případě, že průmět společného těžiště 

těla spadá do roviny opěrné baze (Pollock et al., 2000; Véle, 2006). 

Stabilitu je nutné diferencovat, dle pana Panjabiho, na vnitřní intersegmentální a 

zevní celkovou stabilitu. Vnitřní stabilita je představována pomocí hlubokého 

stabilizačního systému, kam patří svaly sloužící k udržení polohy v kloubu. V osovém 
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orgánu krátké hluboké svaly páteře spolupracující s dýchacími svaly, u nichž víme, že 

mají též posturální funkci. Naproti tomu zevní stabilita je vymezována svaly, při jejichž 

aktivitě jsou zřetelně viditelné odchylky polohy a titubace (Véle, 2006). 

Posturální stabilita je zajišťována určitými strategiemi. Na straně prvního 

možného dělení rozeznáváme strategii prediktivní a reaktivní. Prediktivní strategie 

zahrnuje svalovou aktivitu v návaznosti na předpokládaný rušivý moment zaujetím 

tzv. atitudy, účelově orientované polohy. Naproti tomu reaktivní strategií je míněna 

svalová aktivita v návaznosti na nepředpokládaný rušivý moment. Druhým možným 

dělením je buď statická strategie, bez změny opěrné báze, nebo dynamická strategie, se 

změnou opěrné báze, například ve smyslu úkroku. Ve statické strategii je posturální 

stabilita udržována prostřednictvím hlezenního, předozadního mechanismu, díky 

aktivitě plantárních a dorzálních flexorů hlezenních kloubů, či kyčelním, 

laterolaterálním mechanismem, který je v důsledku anatomicky omezeného rozsahu 

pohybu do stran, stabilnější (Pollock et al., 2000; Vařeka, 2002). 

Funkci posturálního systému plní posturální kontrola, jejíž činnost závisí na 

souhře tří základních složek, senzorického, řídícího a výkonného systému. Senzorický 

systém představuje smyslové receptory, řídící systém zahrnuje CNS a o výkonném 

systému hovoříme v souvislosti s pohybovým aparátem, kde hrají důležitou úlohu 

kosterní svaly. Hlavním cílem posturální kontroly je udržení zadané polohy těla, 

případná změna polohy těla z jedné pozice do druhé a rychlá reakce na nečekané vnější 

podmínky. Posturální kontrola může být definována, jako schopnost udržet, dosáhnout 

či obnovit stav rovnováhy během jakékoli pozice či aktivity (Fatma, 2010; Horak, 2006; 

Pollock et al., 2000). 

2.3. Rovnováha, balance 

Pod pojmem rovnováha, v zahraničních zdrojích balance, si představíme soubor 

statických a dynamických strategií, které vedou k zajištění posturální stability (Vařeka, 

2012). 

Podmínkou jakékoli sportovní techniky a úspěšného výkonu v daném sportu, je 

zvládnutí rovnováhy, která vyžaduje schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám 

vnějšího a vnitřního prostředí. Právě v bojovém umění taekwondo je nezbytné udržení 

rovnováhy pro rozličné techniky kopů a zároveň odolání útoku soupeře (Fatma et al., 

2010). Zajištění rovnováhy je složitý děj, který závisí zejména na aferentaci, ze 
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somatosenzorického, vestibulárního a zrakového systému, na zpracování informací 

v mozkovém kmeni, mozečku, bazálních ganglií a některých částech kortexu (Kolář, 

2009). U specifických sportů je držení rovnováhy demonstrováno odlišnými 

smyslovými vstupy. Jedinci věnující se judu využívají během boje somatosenzorických 

vstupů z oblasti kůže, svalů, kloubů, pro dosažení, udržení a obnovení rovnováhy. 

V krasobruslařské sportovní disciplíně synchronizovaného bruslení bylo v prováděné 

studii poukázáno na klíčovou roli vestibulárního aparátu při udržování vzpřímené 

polohy těla (Fong et al., 2014). 

Zdravý jedinec na stabilní podložce se spoléhá ze 70% na somatosenzorické, 10% 

na zrakové a 20% na vestibulární vstupy, při stoji na labilní podložce se zvyšují vstupy z 

vestibulárního a vizuálního aparátu (Horak et al., 2006). 

2.3.1. Zraková funkce 

Zraková funkce je důležitá pro orientaci těla v prostoru. Informuje nás o zevním 

prostředí, s jeho pomocí se „opíráme“ o pevné body, díky kterým získáváme posturální 

jistotu, ale i nejistotu (Véle, 2006). 

Fong ve své studii prováděné roku 2012, která je zaměřena na srovnání mezi 

dlouhodobě a krátkodobě trénujícími žáky taekwondo, udává, že s rostoucí úrovní 

odborných znalostí, se snižuje závislost na vizuálních vjemech. Toho mohou trénující 

taekwondo využívat během zápasu, kdy je možné pro udržení rovnováhy snížit vizuální 

kontrolu a zaměřit se efektivně na protiútok soupeře. Oproti tomu, krátkodobě trénující 

žáci, více spoléhají na informace přijímané zrakovými receptory (Fong, 2012). 

2.3.2. Somatosenzorická funkce 

Somatosenzorickou funkci zajišťují receptory hlubokého senzitivního systému – 

proprioreceptrory, interoreceptory, a receptrory povrchového senzitivního systému – 

exteroceptory. Významnou roli hrají právě informace přicházející ze svalů, šlach, 

kloubů, označených jako proprioreceptory. Hlavním svalovým receptorem je svalové 

vřeténko podávající informace o statických i dynamických parametrech, změně délky 

svalu a rychlosti měněné délky. Podobné dynamické a statické informace týkající se 

pohybu v kloubu zaznamenávají kloubní receptory. Stejně důležitým je Golgiho 

šlachové tělísko snímající tah na šlaše svalu, které tvoří automatický ochranný míšní 

servomechanismus. Často bývá přehlížena účast exteroreceptorů, zvláště Ruffiniho a 
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Maissnerových tělísek, které slouží k identifikaci míst se zatížením (Vařeka, 2002; Véle, 

2006). 

Výkon ze somatosenzorických receptorů je možné zvýšit sportovní aktivitou 

(Fong, 2012).  Avšak byly prováděny studie věnující se problematice bojového umění 

taekwonda mezi dlouhodobě a krátkodobě trénujícími, podle kterých bylo uvedené 

tvrzení potvrzeno i vyvráceno (Fong, 2012., Fong, 2013). 

2.3.3. Vestibulární funkce 

Vestibulární aparát informuje o směru gravitace v klidu i při pohybu. Uplatňuje se 

především při rotačních pohybech a jiných rychlých změnách polohy hlavy (Vařeka, 

2002; Véle, 2006). 

Jako vestibulární aparát je označeno sluchové ústrojí, kdy se v oblasti vnitřního 

ucha nachází nejen Cortiho sluchový orgán, nýbrž i vestibulární aparát. Ten se skládá ze 

tří polokruhovitých kanálků a dvou váčků, elipsovitého a kulovitého tvaru, utricula a 

sacula. Ve stěnách polokruhovitých kanálků nalezneme vlasové buňky, které jsou 

obklopeny tekutinou endolymfou, na jejichž základě jsme schopni detekovat rotační 

zrychlení hlavy. Váčky, utriculus a saculus, obsahují též vlasové buňky s otolity, 

drobnými krystaly uhličitanu vápenatého, díky kterým detekujeme lineární zrychlení 

vpřed, vzad, nahoru a dolů (Kittnar, 2006). 

Bojové umění taekwondo zahrnuje skoky, kopy, které mohou stimulovat 

vestibulární systém a vést tak ke zvýšení jeho citlivosti. Vestibulární aparát současně 

spouští vestibulookulární reflex, který je důležitý pro stabilizaci obrazu na sítnici během 

pohybu hlavy a těla (Fong, 2012). 

2.4. Měření posturální stability, rovnováhy 

Hodnocení je možné s využitím statických či dynamických testů, které mohou být 

prováděny formou klinického nebo přístrojového vyšetření.  

Mezi klinické testy používající se k vyšetření statické rovnováhy se řadí 

Rhombergův stoj, stoj na jedné DK, nebo test dle Véleho. Nejčastěji využívaným je 

Rhombergův test, který se provádí ve třech variacích – I. stoj o běžné bazi se zrakovou 

kontrolou, II. stoj spatný se zrakovou kontrolou, III. stoj spatný bez zrakové kontroly. 

Během testu se hodnotí titubace trupu, svědčící na periferní vestibulární lézi převažující 

k jedné straně, nebo centrální lézi, kdy jsou výchylky symetrické. Stojem na 1 DK 
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hodnotíme Trendelenburg – Duchenův příznak, který vypovídá o funkci stabilizátorů 

pánve. Véle test sleduje chování prstců ve vzpřímeném stoji se zrakovou kontrolou, 

díky čemuž je poté ohodnocena posturální stabilita pomocí čtyřstupňové škály – A, B, 

C, D (Kolář, 2009; Krivošíková, 2011; Véle, Pavlů 2012; Vrabec 2002). 

 Vyšetření dynamické rovnováhy se provádí pomocí chůze s jednotlivými 

modifikacemi (Vařeka, 2002).  

Přístrojové vyšetření může v mnohém překonat hlavní nevýhody klinických testů, 

mezi kterými je možné jmenovat variabilitu měřeného výkonu, ve smyslu různých 

testujících, subjektivní stránku hodnocení a sníženou citlivost testujícího na malé 

změny. Současně může být použito pro vyhodnocení terapeutické činnosti, avšak pokud 

budeme hovořit o oblasti statické posturografie, není schopno odhalit přesné 

podrobnosti o patofyziologii (Manciny, 2010). 

V případě přístrojového vyšetření hovoříme o posturografii, která využívá pro 

sledování titubací měřeného objektu speciální plošinu. Statická posturografie, neboli 

stabilometrie, s plošinou, která je fixována a dynamická posturografie s mobilní 

plošinou schopnou pohybu dle zadaného schématu. Z řady studií, zabývajících se 

různými neurologickými deficity pacientů vyplývá, že dynamická posturografie je 

přínosným nástrojem v oblasti vyhodnocování obtíží s rovnováhou (Baloh, 1998; 

Vrabec, 2002).  

Dle dostupných studií, týkajících se baletních tanečníků, bylo zjištěno, že 

specifickou rovnováhu, kterou uplatňují během jednotlivých prvků, neužívají 

při běžných denních činnostech. Proto se shledáme s poznatkem, že pro statickou i 

dynamickou rovnováhu, automatický přenos mezi některými schopnostmi neexistuje, 

protože se vztahuje na konkrétní specifickou úlohu (Zemková, 2009). 

2.4.1. Počítačová dynamická posturografie 

Pro posouzení stability stoje v terénních podmínkách je dnes využívána objektivní 

diagnostika s pomocí počítačové posturografie (Zemková, 2009). 

První, kdo popisoval výchylky lidského těla při klidovém postoji, byl Giovanni 

Alfonso Borelli. Počáteční záznamy výkyvů byly měřeny při posturografickém 

vyšetření v jednotlivých Rhombergově postojích. O několik kroků dále se dostal 

zakladatel dynamické počítačové posturografie, L. M. Nasher, se systémem Equitest. S 
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jeho pomocí lze postupně testovat schopnost využívat zrakové, proprioceptivní, 

vestibulární informace a rovněž spolupráce mezi jednotlivými systémy, jakožto 

stěžejními složkami pro udržení rovnováhy. S pomocí využívaného přístroje SMART 

EquiTestu je snímán průmět těžiště těla neboli tzv. COG a sledována vzdálenost jeho 

volního vychýlení (Ben – David, 1997; Vrabec; 2002). 

Pro pochopení měřených parametrů je nutné upřesnění terminologie používaných 

termínů v této oblasti: 

AS – Area of Support, je opěrná plocha charakterizována jako část plochy 

kontaktu, která je v dané situaci využita k vytvoření opěrné báze.  

BS – Base of Support, je ohraničena nejvzdálenějšími hranicemi opěrné plochy. 

COM – Centre of Mass, neboli těžiště, bývá označováno jako hypotetický bod, do 

kterého je soustředěna hmotnost celého těla. 

COG – Centre of Gravity, je chápán jako průmět společného těžiště těla do roviny 

oporné báze. Během statické polohy se COG nachází vždy v opěrné bázi. 

COP – Centre of Pressure, je působištěm vektoru reakční síly podložky. COP je s 

COG shodné pouze v případě dokonale tuhého tělesa. Hodnoty reakční síly je možné 

vypočítat s pomocí silové plošiny Kistler (Vařeka, 2002). 

2.4.2. Literární rešerše 

V zahraniční literatuře byla publikována řada studií, věnujících se problematice 

bojového umění taekwondo a jeho vlivu na posturální stabilitu. V mnohých uvedených 

studiích je v této souvislosti použito termínu „rovnováha“. 

V několika studiích se testující zaměřují na skupinu dospívajících. Což je skupina, 

ve které není zcela ukončen vývoj posturální stability. Proto je tato cílová skupina 

problematičtější, vzhledem k tomu, že není přesně dané věkové období, kdy jednotlivé 

složky posturální stability dozrávají. Autoři článků se snaží stanovit období ukončení 

vývoje jednotlivých složek, nicméně nejsou ve svých závěrech jednotní. Někteří 

předkládají, že somatosenzorický systém dozrává mezi 9 – 12 – ti lety, jiní v období 

mezi 3. – 4. rokem. V oblasti vestibulárního systému se povětšinou shodují na 15. roce 

života. Období mezi 7 – 10 – ti lety, či 15 let věku, je přisouzeno dozrávání zrakovému 

systému. 
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Následující studie porovnávala skupinu dospívajících, ve věkovém rozmezí 11 – 

14 let věnujících se taekwondu, se skupinou dospívajících, ve stejném věkovém 

vymezení, zároveň se skupinou dospělých, v rozmezí mezi 18 – 23 lety, bez zkušenosti 

s bojovými sporty. Snažila se tak nejen zjistit vliv tréninku na urychlení vývoje 

posturální stability, ale i stanovit, zda je v tomto věkovém vymezení vývoj posturální 

stability ukončen. Počet účastníků byl stanoven na 66 probandů. Měření probíhalo 

pomocí přístroje Smart Equitest, v rozsahu dvou testů, Unilateral Stance Test a Sensory 

Organisation Test. UST představoval stoj na nedominantní DK se zrakovou kontrolou 

po dobu 3x deseti sekund s měřením výchylek COG. SOT se skládal z baterie šesti testů, 

pomocí které byly testovány tři hlavní systémy podílející se na posturální kontrole – 

somatosenzorický, zrakový a vestibulární systém, prostřednictvím měřených výchylek 

COG při stoji na obou DKK. Byly naměřeny statisticky významné rozdíly mezi oběma 

skupinami dospívajících ve prospěch taekwondistů u vestibulárního a zrakového 

systému, stoji na nedominantní DK, na hladině významnosti (p menší než 0,001). 

Skupina dospělých naměřila lepší výsledky oproti dospívajícím v případě zrakového 

systému, stejné s taekwondisty u vestibulárního systému a zcela shodné výsledky ve 

všech skupinách v případě proprioceptivního systému. Autoři tak předkládají, že ve 

věkovém vymezení mezi 11 – 14 lety je vývoj v oblasti proprioceptivního systému již 

ukončen, naopak je tomu v případě zrakového systému, který dozrává až kolem 15. – 

16. roku a dokládají, že jedině funkce vestibulárního systému je možné v tomto 

věkovém vymezení urychlit (Fong et al., 2012). 

Další studie byla prováděna roku 2013, měření se zúčastnilo celkem 31 probandů. 

Cílem bylo zjistit efekt mezi dlouhodobě a krátkodobě trénujícími na propriorecepci 

DKK, svalovou sílu DKK a rovnováhu. První skupinu tvořili probandi věnující se 

tréninku taekwonda po dobu 5 – 9 let, v průměrném věku 13,4 ± 0.8. Druhá skupina se 

skládala z probandů trénujících taekwondo 1 – 4 roky, průměrný věk 12.9 ± 1,2. Třetí 

skupina byla fyzicky zdatná, avšak nevěnovala se žádnému bojovému sportu, 

v průměrném věku 12,3 ± 1,3. Testování se odehrávalo s pomocí přístroje Smart 

Equitest, na kterém byl prováděn stoj dominantní i nedominantní DK se zrakovou i bez 

zrakové kontroly po dobu 3x deseti sekund s měřením výchylek COG. Výchylky COG 

byly u dlouhodobě trénujících o 36% menší, u krátkodobě trénujících o 35,4% menší, 

oproti třetí skupině. Následně proběhl test s dominantní DK testovaného, která byla 

umístěna z 35° flexe v kolenním kloubu do určitého postavení mezi 20 – 75° a 



22 

 

navrácena zpět do výchozího postavení s pomocí elektrického goniometru. Úkolem 

testovaného bylo po 30 sekundové pauze umístit DK do shodného postavení. U 

dlouhodobě i krátkodobě trénujících bylo nalezeno menší množství chybných odpovědí 

o 47,7% oproti třetí skupině. S pomocí dynamometru byla testována izokinetická síla 

flexorů a extenzorů kolenního kloubu z plné flexe do plné extenze a naopak na 

dominantní DK. Obě trénující skupiny prokázaly větší sílu u extenzorů kolenního 

kloubu o 40% a flexorů kolenního kloubu o 30% oproti třetí skupině (Fong et al., 2013). 

Tak jako každá motorická dovednost, může se i posturální kontrola v průběhu 

učení a praxe zvyšovat. Dokladem toho je studie podle pana Fatmy a kolektivu, 

prováděná v roce 2010, kdy byl sledován efekt 8 – mi týdenního proprioceptivního 

tréninku u taekwondo atletů, rozdělených na skupinu žen a mužů experimentální 

skupiny, 26 probandů, kteří zahrnuli do cvičení proprioceptivní trénink a kontrolní 

skupiny, 16 probandů, která pokračovala v běžném tréninku. Průměrný věk 

experimentální skupiny žen byl 20,92 ± 1,55 a mužů 20,23 ± 2.80. Průměrný věk 

kontrolní skupiny žen byl 20,75 ± 1,66 a mužů 19,87 ± 2,29. Měření pomocí přístroje 

Biodex Postural Control System probíhalo ve stejných pozicích, v jakých byl aplikován 

proprioceptivní trénink, tedy stoj na obou DKK a jedné DK, vše za zrakové kontroly. 

Údaje byly získávány na počátku zahájeného tréninku a po jeho ukončení. Byly 

naměřeny statisticky významné rozdíly mezi kontrolní a experimentální skupinou mužů, 

při stoji na obou DKK i jedné DK a u žen, při stoji na jedné DK, na hladině 

významnosti p menší než 0,05 (Fatma et al., 2010; Pollock et al., 200). 

Nalezneme i studie, kde je bojové umění taekwondo využíváno k terapeutickým 

účelům. Příkladem je studie, která zkoumala vliv 8 – mi týdenního cvičení taekwonda u 

dětí ve věku 8 – 14 let s poruchou autistického spektra. Jedná se o skupinu vývojových 

vad, která bývá doprovázena poruchou v oblasti sociální interakce, komunikace a 

motoriky, ve smyslu opakovaných stereotypních pohybů. Vše vede k fyzické inaktivitě 

a rozvoji sedavého způsobu života s obezitou. Bylo zjištěno, že mnoho dětí s touto 

poruchou nedosáhne úrovně rozvoje rovnováhy dospělých. Děti byly rozděleny na dvě 

skupiny, experimentální, s 8 – mi účastníky a kontrolní, v počtu 6 – ti dětí. Cvičení 

probíhalo 2x týdně po dobu 50 – ti minut. Neurocom Balance Master byl použit k 

naměření statických hodnot stoje na obou DKK, jedné DK se zrakovou i bez zrakové 

kontroly a dynamických hodnot s pomocí testu Step Quick Turn. Při SQT testu byli děti 

instruováni ke dvěma krokům vpřed, otočením o 180° a navrácením se do počáteční 
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pozice. Během testů byly naměřeny rozdíly ve prospěch cvičících v případě stoje na 

obou DKK i jedné DK bez zrakové kontroly, SQT testu, avšak statisticky významný 

rozdíl mezi kontrolní a experimentální skupinou byl odhalen pouze při stoji na 1 DK se 

zrakovou kontrolou, na hladině významnosti p = 0,014 (Kim et al., 2016). 

Víme, že se rovnováha s věkem postupně zhoršuje. Vzhledem k tomuto aspektu se 

další studie zabývá tréninkem taekwonda u lidí nad 40 let, u nichž by tato intervence 

mohla vést ke snížení rizika pádu. Studie se zúčastnilo 19 zdravých probandů ve věku 

40 – 71 let, kteří se věnovali 1 hodinu v týdnu po dobu 1 roku tréninku taekwonda WTF. 

Naměření dat probíhalo měsíc před zahájením cvičení a ihned po jeho ukončení. 

Měřenými parametry byl čas délky stoje na 1 DK se zrakovou kontrolou i bez ní, 

vzdálenost skoku 1 DK, chybný úhel navrácení desky do horizontální polohy bez 

zrakové kontroly při testování proprioceptivní funkce v laterolaterálním a 

anteroposteriorním směru. Pomocí počítačové posturografie měření odchylky COP při 

stoji na obou DKK bez zrakové kontroly. Během stoje na 1 DK se zrakovou kontrolou 

byly zjištěny statisticky významné rozdíly při prodloužení času pro PDK v průměru o 

16,1 s a LDK o 14,0 s. Podobně stoj na 1 DK bez zrakové kontroly byl prodloužen v 

průměru o 5, 34 s pro PDK a 4 s pro LDK. Prodloužení vzdálenosti skoku bylo v 

průměru o 9,5 cm, avšak nejednalo se o statisticky významný rozdíl. Významný rozdíl 

byl zjištěn při testování proprioceptivní funkce v anteroposteriorním směru, kdy byl 

chybný úhel v průměru pouze 0, 62°. V případě posturografického vyšetření se 

odchylky COP při stoji na obou DKK snížily v průměru u každého o 9,3 mm/s (Pons 

van Dijk, 2013). 

Taekwondo je sportem, které přispívá ke kontuzím, distorzím a zlomeninám, 

zejména dolních končetin. Některé studie zmiňují, že posturální stabilitu je možné 

ovlivnit typem obuvi. Níže uvedená studie zkoumala, zda obuv, kterou využívají 

taekwondisté k tréninku, může inhibovat aferentní signály jdoucí do CNS z plosek 

nohou a ovlivňovat tak posturální reakce. Dospělí, ve věkovém vymezení 19 – 23 let, v 

počtu 33, bez jakékoliv předchozí zkušenosti s taekwondem, podstoupili dvě měření, s 

botami a bez bot. Použitým přístrojem byl Smart Equitest v rozsahu testů Sensory 

Organization Test a Unilateral Stance Test. Autoři vycházeli při měření z toho, že během 

vyloučené zrakové kontroly je hlavní informace přijímána z proprioceptorů, tedy ze 

somatosenzorického vstupu. Během stoje bez zrakové kontroly se výchylky COG u 

probandů zvýšily o 143% s obuví i bez ní. Ze závěrů studie vyplynulo, že nenalezneme 
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významný rozdíl při stoji s obuví či bez obuvi (Fong et al., 2013). 

Zajímavá je i studie z roku 2010, které se zúčastnilo 22 probandů, polovina 

věnujících se bojovému umění taekwondo po dobu 1 – 3 let a druhá polovina, která 

nebyla zapojena do žádného pravidelného sportovního tréninku. Jednalo se o probandy 

se sedavým zaměstnáním. Cílem bylo zjistit strategii udržování rovnováhy u trénující 

skupiny. Věk se pohyboval v rozmezí 18 – 30 let. Měření probíhalo s pomocí přístroje 

Smart Equitest – Sensory Organization Test a tzv. Drop test. Během Drop testu se 

zjišťovala doba potřebná k zastabilizování polohy při přechodu z dynamického do 

statického stavu. Účastník byl zavěšen do popruhů 30 cm nad podložkou a spouštěn ve 

20 – ti pokusech, v rozmezí 5 – 20 s tak, aby nemohl být čas předem detekován. 

Statisticky významný rozdíl, ve prospěch taekwondistů, byl nalezen během stoje na 

obou DKK SOT bez zrakové kontroly, na hladině významnosti p = 0,011. Což by 

znamenalo, že taekwondisté spoléhají více na somatosenzorické vstupy. Pravidelný 

trénink by tak mohl stimulovat kožní receptory a proprioreceptory, následkem toho, by 

docházelo k rychlejší svalové kontrakci a tudíž k větší ochraně v podobě stabilizace 

kloubu. Statisticky významný rozdíl, ve prospěch taekwondistů, byl zaznamenán při 

kratším času potřebném k zastabilizování polohy v případě Drop testu, na hladině 

významnosti p = 0, 018 (Leong, 2011). 
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3. CÍLE A HYPOTÉZY 

3.1. Cíl práce 

Cílem studie je zhodnotit rovnováhu u probandů, věnujících se bojovému umění 

taekwondo minimálně po dobu deseti let, a porovnat ji s běžnou populací, kontrolní 

skupinou, která se nevěnuje žádnému bojovému sportu ani nevykonává pravidelnou 

sportovní aktivitu. Získaná data budou naměřena s pomocí přístroje Smart EquiTest, 

doplněna o kineziologické vyšetření. 

3.2. Úkoly práce 

 Prostudování odborné literatury a její zpracování do teoretické části diplomové 

práce 

 Rešeršní zpracování studií zabývajících se tématem měření rovnováhy u 

taekwonda 

 Výběr vhodných probandů, věnujících se bojovému umění taekwondo 

 Výběr vhodných probandů pro kontrolní skupinu 

 Realizace vlastního měření, provedení klinického vyšetření v podobě 

kineziologického rozboru s následným přístrojovým vyšetřením 

 Zpracování a vyhodnocení výsledků, porovnání s hodnotami kontrolní skupiny 

3.3. Hypotézy 

H 1: V porovnání hodnot Equilibrium skore, získaných s pomocí testu Sensory 

Organisation, mezi skupinou probandů věnujících se taekwondu s hodnotami kontrolní 

skupiny, budou významné rozdíly ve prospěch probandů věnujících se taekwondu. 

H 2: V porovnání hodnot faktoru 2, vypovídajícího pro vestibulární aparát, získaných 

s pomocí testu Sensory Organisation, mezi skupinou probandů věnujících se taekwondu 

s hodnotami kontrolní skupiny, budou významné rozdíly ve prospěch probandů 

věnujících se taekwondu. 

H 3: V porovnání hodnot vychýlení za vteřinu, získaných s pomocí testu Unilateral 

Stance bez zrakové kontroly, mezi skupinou probandů věnujících se taekwondu s 

hodnotami kontrolní skupiny, budou významné rozdíly ve prospěch probandů 
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věnujících se taekwondu. 
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4. METODIKA 

4.1. Charakteristika výzkumného souboru 

Studie se zúčastnily osoby ve věku 20 – 38 let, 12 mužů, 4 ženy. První skupinu 

tvořilo osm trenérů, žáků, nositelů černého pásku, či reprezentantů, věnujících se 

pravidelně bojovému umění Taekwondu WTF po dobu deseti let a více. Složena byla z 

jedinců z klubů Gladiator Dojang, Hirundo a SK Cobra Dojang. Kontrolní skupinu 

představovalo osm jedinců bez pravidelné sportovní aktivity, nemajících zkušenosti s 

jakýmkoliv typem bojového umění.  

Do studie byli zařazeni jedinci bez vestibulární, zrakové, svalové či neurologické 

poruchy, kteří v posledních dvanácti měsících neprodělali žádný úraz.  

Všechna měření byla provedena v laboratoři katedry fyzioterapie na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Testované osoby byly měřeny v 

průběhu září, října a listopadu 2016. Před zahájením měření byli všichni účastníci 

vyšetřeni fyzioterapeutem, seznámeni s průběhem měření a informováni o možných 

komplikacích v podobě pádu, kterým by bylo zabráněno pomocí ochranných popruhů. 

Byl jim předložen informovaný souhlas, který všichni zúčastnění podepsali (viz Příloha 

č. 2).  Výzkum byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 109/2016 

(viz Příloha č. 1). 

4.2. Použité metody k získávání dat 

U každého měřeného bylo nejprve orientačně provedeno kineziologické vyšetření 

v dobře větrané místnosti. Zahájeno bylo odebráním základních anamnestických dat s 

dotázáním na předchozí úrazy, aktuální obtíže, bolestivé stavy, užívání léků, subjektivní 

pocit odpočinutí či únavy, tedy faktory, které by mohly ovlivnit přístrojové měření.  

Současně byla vyšetřena poloha ve vzpřímeném stoji zezadu, zboku, zepředu od 

oporné báze, přes pánev, páteř a hrudník k ramenním pletencům až do oblasti hlavy. 

Dále zatížení tělesnou hmotností DKK při stoji na dvou vahách. Proběhlo délkové 

antropometrické vyšetření DKK v poloze vleže na zádech, anatomické, funkční, 

umbilikální vzdálenosti dle Haladové a Nechvátalové z roku 2005. Vyšetření rozsahů 

pohybu v kyčelním, kolenním, hlezenním kloubu plastovým goniometrem do všech 

směrů aktivním i pasivním pohybem dle Jandy a Pavlů, 1993. Vyšetření zkrácených 

svalů DKK dle Jandy, 1996, m. triceps surae, flexorů kolenního kloubu, m. rectus 
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femoris, m. tensor fasciae latae, m. illiopsoas, adduktorů kyčelního kloubu, m. 

piriformis, m. quadratus lumborum a paravertebrálních svalů. Dle Jandy vyšetřujeme 

pohybové stereotypy vypovídající o posloupnosti zapojování jednotlivých svalů do 

pohybu, pro záměr tohoto měření byla použita extenze v kyčelním kloubu dle Jandy z 

roku 1996. Pro klinické vyšetření rovnováhy bylo využito testů chůze, Véle testu, 

Rhombergova testu a stoje na 1 DK. 

Následovalo přístrojové vyšetření s pomocí SMART EquiTestu, který se řadící 

mezi počítačovou dynamickou posturografii. Využívá se k diagnostice, současně i 

terapii u pacientů s podezřením na poškození vestibulárního aparátu, pacientů trpících 

závratí či poruchou rovnováhy. 

Součásti přístroje:  

 Dvojitá snímací plošina s tenzometry umístěnými v rozích, které umožňují zjistit 

rozložení vertikální síly vytvářené chodidly pacienta, plošina vykonává pohyb v 

anteroposteriorním a rotačním směru  

 Počítač se dvěma LCD monitory (pacient, terapeut), průběžně zaznamenávající 

data, řídící pohyby plošiny či kabiny 

 NeuroCom Balance Manager software 

 Pohyblivé zrakové okolí  

 Bezdrátový ovladač, klávesnice, myš 

 Bezpečnostní a závěsné popruhy ve velikostech S, M, L, díky kterým se zabrání 

pádu či zranění 

 Barevná tiskárna 

Standartní systém obsahuje protokoly: Sensory Organization Test (SOT), 

Unilateral Stance (US), Motor Control Test (MCT), Adaption Test (ADT), Limits of 

Stability (LOS), Rhythmic Weight Shift (RWS), Weight Bearing Squat (WBS), včetně 

tréninkových protokolů – Sequence Training, Weight Bearing Training, Custom 

Training.  

Normativní data jsou dostupná pro testované mezi 18 – 136 kg a výšku mezi 76 – 

203cm (Perform operating document, 2015). 
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4.3. Postup měření 

Měření probíhalo v laboratoři katedry fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a 

sportu Univerzity Karlovy v Praze bez rušivých vnějších vlivů. Testované osoby byly 

měřeny v průběhu měsíce září – listopadu 2016.  

Vyšetření s pomocí přístroje SMART EquiTestu se odehrávalo v rozsahu sedmi 

testů, kterými měla být zhodnocena rovnováha mezi probandy experimentální skupiny, 

věnujícími se bojovému umění taekwondo, a probandy skupiny kontrolní, kteří se žádné 

sportovní aktivitě pravidelně nevěnují a nemají zkušenost s bojovými sporty. Zároveň 

mne zajímala i strategie probandů bojového umění taekwondo, kterou řeší nestabilní 

situace, vzhledem k dříve proběhlým studiím, které poukazovaly na rozdílné strategie u 

ostatních bojových sportů. 

Před zahájením měření byli testovaní jedinci seznámeni s jeho průběhem, byl jim 

zaslán informační protokol s popsanými jednotlivými testy. Po příchodu proběhla i 

slovní instruktáž následována zajištěním jedinců do bezpečnostních popruhů, které by 

zabránily případnému pádu. Současně nesměly popruhy omezovat pacienta v pohybu, či 

mu dokonce zlehčovat udržování polohy nadnášením. Jedinci byli dotázání na jméno, 

věk, výšku a váhu, údaje, které byly zaznamenány do počítače tak, aby se naměřené 

hodnoty mohly ukládat k danému probandovi. Následovala instrukce ke správně 

zaujatému postavení DKK na plošině, která je definována podle výšky pacienta 

předepsaným způsobem do pozice S (60 – 140 cm), M (141 – 165cm), L (166 – 203 cm) 

a průběžně během testování kontrolována. Měření jednotlivých testů probíhalo stále ve 

stejném pořadí. Žádný s probandů se doposud s přístrojem neměl možnost setkat, 

vyšetření tohoto druhu podstupovali poprvé. Po celou dobu měření byl přítomen 

pracovník laboratoře, který dohlížel na správnost provedených testů. 

4.3.1. Sensory Organisation test  

Představuje baterii šesti testů, pomocí které jsou testovány tři hlavní systémy 

podílející se na posturální kontrole – somatosenzorický, zrakový a vestibulární systém. 

Během měření dostává testovaný nesprávné informace ze smyslových vstupů zraku, 

plosek nohou a kloubů DKK prostřednictvím pohybů plošiny a vizuálních klamů kabiny 

v anteroposteriorním směru.  

 Stoj se zrakovou kontrolou 
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 Stoj bez zrakové kontroly 

 Stoj se zrakovou kontrolou a pohyblivým okolím 

 Stoj se zrakovou kontrolou a rotačním anteroposteriorním pohybem plošiny  

 Stoj bez zrakové kontroly a rotačním anteroposteriorním pohybem plošiny 

 Stoj se zrakovou kontrolou, pohybem okolí i plošiny 

Probandi mají během testování ruce volně podél těla a jsou instruováni během 

všech šesti testů k co nejstabilnějšímu postoji. 

Během testování se hodnotí pohyby COG v anteroposteriorním směru. Výsledkem 

je „sensory analysis“, podávající přehled o schopnosti testovaného přijímat informace 

somatosenzorickými, vizuálními či vestibulárními vstupy. Každý test se provádí třikrát 

po 20 – ti sekundách, výsledkem je tzv. equuilibrium skore udávané v procentech, kdy 

nejlepší výsledek představuje hodnotu 100%. Při výstupu je současně hodnocena 

strategie udržování polohy „strategy analysis“, buď zapojením hlezenních kloubů, tedy 

mechanismus pohybu v anteroposteriorním směru, nebo kyčelních kloubů, ve směru 

laterolaterálním (Perform operating document, 2015). 

4.3.2. Motor Control Test  

S jeho pomocí je zjišťována schopnost jedince k rychlé reflexní, nepodmíněné 

reakci „latency“, prostřednictvím narušení stabilního stoje vnějším podnětem, v tomto 

případě posunem plošiny v anteriorně – posteriorním směru za stupňující se intenzity 

(S, M, L). Současně podává informaci o rozložení tělesné hmotnosti na DKK „weight 

symmetry“ a jejich sílu „amplitude scaling“, která by se měla se zvyšující se intenzitou 

posunu plošiny zvyšovat.  

Test probíhá za zrakové kontroly. Probandi jsou instruováni k co nejstabilnějšímu 

postoji s HKK volně podél těla. Plošina se pohybuje třikrát ve vymezení každé 

intenzity, nejprve v posteriorním, poté anteriorním směru (Perform operating document, 

2015). 

4.3.3. Adaptation Test  

Zjišťuje schopnost jedince přizpůsobit se měnícím podmínkám během změn 

orientace základny ve směru rotace posteriorním a anteriorním směrem, které probíhají 

pětkrát za sebou se stejnou intenzitou. Hodnotí jednak minimalizaci vychýlení COG, ale  
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též schopnost jedince snížit množství energie potřebné k udržení posturální stability v 

průběhu opakované situace. 

Probandi jsou opět instruováni k co nejstabilnějšímu postoji s HKK volně podél 

těla. Měření probíhá za zrakové kontroly (Perform operating document, 2015). 

4.3.4. Weight Bearing Squat 

Hodnotí se procentuální rozložení tělesné hmotnosti na DKK během různých 

postaveních v kolenních kloubech – 0°, flexe 30°, flexe 60°, flexe 90°. Testování 

probíhá za zrakové kontroly. Jedinci s prodělanými zraněními DKK mohou mít 

symetrické rozložení tělesné hmotnosti při stoji s plně extendovanými kolenními 

klouby, ale v náročnějších, citlivějších polohách s flexí v kolenních kloubech se mohou 

abnormality odhalit a většina tělesné hmotnosti spočívá na nepostižené DK. Naopak 

snížení tělesné hmotnosti na DK může vypovídat o snížení somatosenzorických vstupů, 

rozsahu pohybu či bolesti (Perform operating document, 2015). 

4.3.5. Unilateral Stance Test  

Vyšetřením je vyhodnocována rychlost kolísání testovaného během stoje na 1DK 

„mean COG sway velocity“, udávána ve stupních za sekundu. Jedinci s horšími 

výsledky mohou mít problémy se zrakovým či somatosenzorickým vstupem důležitým 

pro udržení rovnováhy. 

Měření je zahájeno stojem na LDK se zrakovou kontrolou, později s vyloučením 

zrakové kontroly. Jedná se o šest po sobě jdoucích 10 – ti sekundových intervalů. 

Probandi se snaží o co nejstabilnější postoj, kdy nestojná DK je umístěna do pozice 45° 

v kyčelním i kolenním kloubu, HKK jsou na hýždích. Pokud by došlo k pádu je možné 

opřít se druhou DK o plošinu a navrátit se do původního postavení (Perform operating 

document, 2015). 

4.3.6. Limits of stability  

Sleduje schopnost testovaného vědomě přenášet COG bez změny oporné báze ve 

smyslu odlepení DKK od podložky.  Během tohoto testu přenáší jedinec své COG z 

počáteční polohy, umístěné ve středu, do cílové polohy dle předlohy po zaznění 

zvukového signálu co nejrychleji. Jedná se o pohyb do čtyř hlavních a čtyř diagonálních 

směrů. Pokud dojde ke kroku je měření opakováno.  
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Měřené parametry obsahují „reaction time“, udávaný v sekundách, který určuje 

dobu mezi zazněním zvukového signálu a rychlostí reakce testovaného, „movement 

velocity“, označující průměrnou rychlost pohybu COG od počátečního do cílového 

bodu, zobrazený ve stupních za sekundu, „endpoint excursion“, představující 

vzdálenost COG od počátečního bodu k cíli v procentech, „maximal excursion“, 

vypovídající o největší vzdálenosti, která přesunem COG dosažena, vyjádřena v 

procentech, „directional control“, hodnota v procentech, vypovídající o přímosti linie, 

kterou je cíle dosaženo. Nejlepší výsledek představuje hodnotu 100% (Perform 

operating document, 2015). 

4.3.7. Rhytmic Weight Shift  

Měří schopnost testovaného vychylovat COG ve dvou na sebe kolmých osách, ve 

směru laterolaterálním a anteroposteriorním podle předlohy na LCD displeji mezi 

vyhraněnými liniemi. Výstup je tvořen zobrazením COG v průběhu pohybu při 

požadované rychlosti – pomalá (3s), střední (2s), rychlá (1s), následně dvěma 

parametry, „on axix velocity“ a „directional control“. První z nich představuje 

průměrnou rychlost udávanou ve stupních za sekundu, danou schopností provedení 

rytmikého pohybu podle určeného směru. Druhý procentuálně vyhodnocuje přímost 

pohybu mezi oběma vyhraněnými liniemi, kdy 100% představuje nejlepší provedení 

(Perform operating document, 2015). 

4.4. Analýza dat 

Získaná data byla uložena s pomocí programu NeuroCom Balance Manager 

Software. Statistické zpracování bylo provedeno u dvou nejčastěji využívaných testů, 

Sensory Organisation a Unilateral Stance Test. Ke statistickému zpracování dat byl 

použit Microsoft Excel verze 2016, pomocí kterého byl u sledovaných veličin určen: 

aritmetický průměr, medián, modus, rozptyl a směrodatná odchylka. Dále byl použit 

program ControlFreak od kanadské společnosti Contchart Software zejména pro 

vyhodnocení testu Shapiro – Wilk (test normality rozložení vstupních dat) a pro vlastní 

testování hypotéz. Ke statistickému zpracování dat byly použity nejčastěji využívané 

testy Sensory Organisation Test a Unilateral Stance Test. 
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5. VÝSLEDKY 

5.1. Proband číslo 1 – experimentální skupina 

5.1.1. Klinické vyšetření probanda č. 1 

Anamnéza: 

Vyšetřovaná osoba: P. B., muž 

Ročník narození: 1996 

Výška: 178 cm, Váha: 70 kg, BMI: 22, 09 

OA: 2013 distorze kotníku LDK během tréninku, sádrová fixace po dobu 3 týdnů s 

následnou RHB v podobě fyzikální terapie – magnetoterapie, LTV. 

PA: student VŠ 

SPA: žák taekwonda, 1. DAN; sportu se věnuje po dobu 11 - ti let; trénink 2x týdně 1,5 

hodiny 

FA: neguje 

AA: neguje 

Kineziologické vyšetření: 

Vyšetření stoje: Stoj o velmi úzké bázi; PDK ve vnitřní rotaci vycházející z kyčelního 

kloubu; příčně plochá noha oboustranně; podélně plochá noha PDK; počínající hallux 

valgus PDK; varozní postavení hlezenního kloubu PDK; kontura stehen, lýtek, 

podkolenních rýh, subgluteální rýhy symetrická; zvýšené napětí přední i zadní části 

stehen – výrazný reliéf m. quadriceps femoris pars medialis; patela PDK tažena více 

mediálně; pánev v mírné anteverzi; symetrie tajlí, thorakobrachiálních trojúhelníků; 

hypertrofie paravertebrálních svalů v oblasti Thp/Cp oboustranně; vyhlazená bederní 

lordóza, páteř ve frontální rovině bez výchylek; prohloubený břišní typ dýchání; 

hypertrofie m. trapezius oboustranně; postavení ramenních kloubů symetrické; hlava 

bez předsunu. 

Rhombergův stoj I, II, III: negativní 

Test dle Véleho: stupeň B – lehce porušená stabilita 

Stoj na jedné DK: bez poklesu pánve na straně švihové DK 

Vyšetření pánve palpací: 

Cristae illiacae: symetrické postavení 

SIPS: symetrické postavení 

SIAS: symetrické postavení 
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Stoj na dvou vahách: L/P – 35/35 

Vyšetření chůze: Chůze plynulá, opatrná, PDK vytáčena více do ZR; jemný došlap na 

patu, odval po zevní hraně chodidla, odraz od metatarzů; proximální typ chůze dle 

Jandy; snížený souhyb HKK, trupu i pánve. 

Vyšetření pohybového stereotypu dle Jandy: 

Extenze kyčelního kloubu: LDK, PDK – Během pohybu zapojování svalů dle 

správného časového sledu se zapojením laterální skupiny břišních svalů. 

Antropometrie DKK: 

 

 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti dle Jandy: 

 

Dolní 

končetiny 

PDK LDK 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Kyčelní kloub S 15 – 0 – 140 S 15 – 0 – 140 S 15 – 0 – 140 S 15 – 0 – 140 

F 45 – 0 – 35 F 45 – 0 – 35 F 45 – 0 – 35 F 45 – 0 – 35 

R 30 – 0 – 40 R 30 – 0 – 40 R 35 – 0 – 40 R 35 – 0 – 40 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 

Hlezenní kloub R 25 – 0 – 30 R 25 – 0 – 30 R 25 – 0 – 35 R 25 – 0 – 35 

S 10 – 0 – 50 S 10 – 0 – 50 S 10 – 0 – 50 S 10 – 0 – 50 

Tabulka 2: Vyšetření aktivních a pasivních rozsahů pohybu u probanda č. 1 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Sval PDK LDK 

M. triceps surae – pars 

soleus 

0 0 

Délka PDK (cm) LDK (cm) 

Anatomická 88 88 

Funkční 94 94 

Umbilikální 98 98 

Tabulka 1: Antropometrické vyšetření DKK u probanda č. 1 
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M. triceps surae – pars 

gastrocnemius 

0 0 

Flexory kolenního kloubu 0 0 

M. rectus femoris 0 0 

M. tensor fasciae latae 0 0 

M. illiopsoas 1 1 

Adduktory kyčelního 

Kloubu 

0 0 

M. piriformis 1 1 

M. quadratus lumborum 0 0 

Paravertebrální svaly 1 

Tabulka 3: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy u probanda č. 1 

Závěr: U probanda č. 1 nebylo zjištěno asymetrické postavení pánve ani rozdílná délka 

DKK. Rozsah pohybu omezen aktivním i pasivním pohybem v kyčelním kloubu ve 

směru zevní rotace 30° na PDK a 35° na LDK, s nepatrným omezením ve směru vnitřní 

rotace 40° oboustranně. Vyšetřením zkrácených svalů ozřejmeno zkrácení m. illiopsoas, 

m. piriformis a paravertenrálních svalů na stupni č. 1 oboustranně. 

5.1.2. Přístrojové vyšetření probanda č. 1 

Od počátku udává během měření bolest Cp, ohodnocené na analogické stupnici 

intenzity bolesti číslem 3. Na dnešní den se necítí unaven, ale ani zcela odpočinut, se 

standartním počtem hodin spánku, 6 hodin. Dominantní je PDK. 

Sensory Organisation Test 

Měření Equilibrium score (%) 

1. Stoj se zrakovou kontrolou 94,7 

2. Stoj bez zrakové kontroly 92,3 

3. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem okolí 

89 

4. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem desky 

85,7 
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5. Stoj bez zrakové kontroly a pohybem 

desky 

65 

6. Stoj se zrakovou kontrolou, pohybem 

okolí i desky 

67,3 

Celkem 82,3 

Tabulka 4: Vyšetření pohybu COG v anteroposteriorním směru, vyjádřeného 

v procentech tzv. Equilibrium score (nejlepší výsledek představuje 100%) 

Unilateral Stance Test 

Sway velocity (deg/sec) 

 LDK PDK 

Měření Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

1. 0,4 1,1 0,4 1,5 

2. 0,4 1,6 0,5 2,9 

3. 0,4 0,9 0,6 1,2 

Průměr 0,40 1,20 0,50 1,87 

Tabulka 5: Vyšetření pohybu COG, udávaného ve stupních za sekundu, během stoje se 

zrakovou kontrolou a bez ní 

Závěr: U probanda č.1, během testu Sensory Organsation, můžeme vidět postupné 

zhoršení se stupňující se posturální náročností jednotlivých úkonů. V případě testu 

Unilateral Stance pozorujeme v celku ustálené výsledky během stoje na LDK, i přesto, 

že jako dominantní byla uvedena PDK.  

5.2. Proband číslo 2 – experimentální skupina 

5.2.1. Klinické vyšetření probanda č. 2 

Anamnéza: 

Vyšetřovaná osoba: T. Č., muž 

Ročník narození: 1980 

Výška: 166 cm, Váha: 71 kg, BMI: 25, 77 

OA: 2011 vymknutí kotníku LDK, 2013 vymknutí kotníku PDK, během tréninku, bez 

následné RHB; 2014 akutní ústřel Lp během zvedání činky ze země, klidový režim, 
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analgetika, návštěva RHB, úspěšná; nyní občasná bolest Lp po dlouhé chůzi, 

dlouhodobém tréninku. 

PA: sedavé zaměstnání v kanceláři 

SPA: trenér taekwonda, 5. DAN; sportu se věnuje po dobu 32 let; trénink 2x týdně 1,5 

hodiny 

FA: léky na atopický ekzém – kortikoidy, Zyrtec 

AA: pyly 

Kineziologické vyšetření: 

Vyšetření stoje: Stoj o široké bázi, PDK mírně před LDK; příčně plochá noha 

oboustranně; varozní postavení obou hlezenních kloubů; kontura stehen, lýtek větší na 

LDK; podkolenní rýhy, subgluteální rýhy symetrické; pately taženy laterálním směrem; 

pánev v mírné anteverzi; symetrie tajlí, thorakobrachiálních trojúhelníků; hypertrofie 

paravertebrálních svalů v oblasti Thp oboustranně; zvýšená hrudní kyfóza, vyhlazená 

bederní lordóza, páteř ve frontální rovině bez výchylek; střední hrudní typ dýchání; 

hypertrofie m. trapezius oboustranně, více na levé straně; protrakce ramenních kloubů; 

mírný předsun hlavy, úklon hlavy vlevo. 

Rhombergův stoj I, II, III: negativní 

Test dle Véleho: stupeň B – lehce porušená stabilita 

Stoj na jedné DK: bez poklesu pánve na straně švihové DK 

Vyšetření pánve palpací: 

Cristae illiacae: symetrické postavení 

SIPS: symetrické postavení 

SIAS: symetrické postavení 

Stoj na dvou vahách: L/P – 34/37 

Vyšetření chůze: chůze plynulá, jistá, o širší bazi; proximální typ chůze dle Jandy; se 

zevní rotací v kyčlních kloubech, došlap na patu, odval po zevní hraně chodidla a odraz 

od metatarzů. 

Vyšetření pohybového stereotypu dle Jandy: Extenze kyčelního kloubu: LDK, PDK – 

Pohyb zahájen aktivitou extenzorů Th/Lp kontralaterálně, následně pohyb svalů dle 

časového sledu, doprovázeno vyklenutím laterální skupiny břišních svalů, výrazněji při 

pohybu PDK. 
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Antropometrie DKK: 

Délka PDK (cm) LDK (cm) 

Anatomická 78 78 

Funkční 83 83 

Umbilikální 94 94 

Tabulka 6: Antropometrické vyšetření DKK u probanda č. 2 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti dle Jandy: 

 

Dolní 

končetiny 

PDK LDK 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Kyčelní kloub S 15 – 0 – 140 S 15 – 0 – 140 S 15 – 0 – 140 S 15 – 0 – 140 

F 45 – 0 – 40 F 45 – 0 – 40 F 45 – 0 – 40 F 45 – 0 – 40 

R 45 – 0 – 40 R 45 – 0 – 40 R 45 – 0 – 40 R 45 – 0 – 40 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 

S 10 – 0 – 50 S 10 – 0 – 50 S 10 – 0 – 50 S 10 – 0 – 50 

Hlezenní kloub R 25 – 0 – 30 R 25 – 0 – 30 R 20 – 0 – 35 R 20 – 0 – 35 

S 15 – 0 – 30 S 15 – 0 – 30 S 15 – 0 – 30 S 15 – 0 – 30 

Tabulka 7: Vyšetření aktivních a pasivních rozsahů pohybu u probanda č. 2 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Sval PDK LDK 

M. triceps surae – pars 

soleus 

0 0 

M. triceps surae – pars 

gastrocnemius 

0 0 

Flexory kolenního kloubu 0 0 

M. rectus femoris 0 0 

M. tensor fasciae latae 1 1 

M. illiopsoas 1 1 
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Adduktory kyčelního 

Kloubu 

0 0 

M. piriformis 1 1 

M. quadratus lumborum 0 0 

Paravertebrální svaly 2 

Tabulka 8: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy u probanda č. 2 

Závěr: U probanda č. 2 nebylo zjištěno asymetrické postavení pánve ani rozdílná délka 

DKK. Rozsah pohybu omezen aktivním i pasivním pohybem v hlezenním kloubu ve 

směru plantární flexe 30° oboustranně. Vyšetřením zkrácených svalů ozřejmeno 

zkrácení m. tensor fasciae latae, m. illiopsoas, m. piriformis na stupní č. 1 a 

paravertebrálních svalů na stupni č. 2 oboustranně. 

5.2.2. Přístrojové vyšetření probanda č. 2 

Během měření bez bolesti. Na dnešní den se cítí odpočinutý s dostatečným počtem 

hodin spánku 6, 5 hodin. Dominantní je PDK. 

Sensory Organisation Test 

Měření Equilibrium score (%) 

1. Stoj se zrakovou kontrolou 93,67 

2. Stoj bez zrakové kontroly 91,33 

3. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem okolí 

94,67 

4. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem desky 

83,33 

 

5. Stoj bez zrakové kontroly a pohybem 

desky 

73,33 

 

6. Stoj se zrakovou kontrolou, pohybem 

okolí i desky 

62,67 

Celkem 83,17 

Tabulka 9: Vyšetření pohybu COG v anteroposteriorním směru, vyjádřeného v 

procentech tzv. Equilibrium score (nejlepší výsledek představuje 100%) 
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Unilateral Stance Test 

Sway velocity (deg/sec) 

 LDK PDK 

Měření Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

1. 0,6 1,3 0,7 1,5 

2. 0,7 1,8 0,6 1,4 

3. 0,5 1,4 0,6 1,7 

Průměr 0,60 1,50 0,63 1,53 

Tabulka 10: Vyšetření pohybu COG, udávaného ve stupních za sekundu, během stoje se 

zrakovou kontrolou a bez ní 

Závěr: U probanda č. 2, během testu Sensory Organsation, můžeme vidět mírné 

zhoršení v případě prostého stoje bez zrakové kontroly, nicméně během vyšších 

posturálních nároků, stoje s pohybem desky a vyloučené zrakové kontroly, lepší 

výsledky oproti probandu č.1. V případě testu Unilateral Stance pozorujeme na 

průměrných hodnotách v celku shodné výsledky během stoje na LDK i PDK. 

5.3. Proband číslo 3 – experimentální skupina 

5.3.1. Klinické vyšetření probanda č. 3 

Anamnéza: 

Vyšetřovaná osoba: Š.H., žena 

Ročník narození: 1981 

Výška: 170 cm, Váha: 68 kg, BMI: 23, 88 

OA: v dětství fraktury obou DKK 4. a 5. MTT; opakovaná vymknutí kotníků obou 

DKK, poslední roku 2014 na PDK, klidový režim bez RHB; od 2014 občasná bolest 

kyčelních kloubů po namáhavém tréninku, nyní bez bolestí. 

PA: sedavé zaměstnání u farmaceutické firmy 

SPA: trenérka taekwonda, 2. DAN; sportu se věnuje po dobu 11 - ti let; trénink 2x týdně 

1,5 hodiny; dříve se věnovala judu, atletice 

FA: neguje 

AA: neguje 

Kineziologické vyšetření: 

Vyšetření stoje: Stoj o širší bázi; příčně plochá noha oboustranně; lehké otlačení pat; 



41 

 

varozní postavení obou hlezenních kloubů; symetrie lýtek, stehen; podkolenní rýha, 

subgluteální rýha LDK ve vyšším postavení; pately taženy kraniolaterálním směrem; 

pánev sešikmená vpravo dolů, v anteverzi; větší pravý thorakobrachiální trojúhelník; 

hypertrofie paravertebrálních svalů v oblasti Thp oboustranně; pravostranná skolióza 

v oblasti Thp tvaru písmene C; zvětšená bederní lordóza; pupek tažen k levé straně; 

zvýšené napětí dolní části m. rectus abdominis; mělký horní hrudní typ dýchání; 

hypertrofie m. trapezius oboustranně; pravý ramenní kloub ve vyšším postavení; 

protrakce ramenních kloubů; předsunuté držení hlavy. 

Rhombergův stoj I, II, III: negativní 

Test dle Véleho: stupeň B – lehce porušená stabilita 

Stoj na jedné DK: bez poklesu pánve na straně švihové DK 

Vyšetření pánve palpací: 

Cristae illiacae: levá crista ve vyšším postavení 

SIPS: levá SIPS ve vyšším postavení 

SIAS: levá SIAS ve vyšším postavení 

Stoj na dvou vahách: L/P – 33/35 

Vyšetření chůze: chůze plynulá, symetrická délka kroku; peroneální typ chůze dle 

Jandy; měkký došlap na patu, odval po zevní hraně chodidla a odraz od metatarzů; 

souhyb pánve, trupu, horních končetin. 

Vyšetření pohybového stereotypu dle Jandy: Extenze kyčelního kloubu: LDK, PDK – 

Pohyb zahájen aktivitou m. gluteus maximus na obou DKK, dále dle sledu. 

Antropometrie DKK: 

Délka PDK (cm) LDK (cm) 

Anatomická 91 91 

Funkční 93 94 

Umbilikální 101 102 

Tabulka 11: Antropometrické vyšetření DKK u probanda č. 3 
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Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti dle Jandy: 

 

Dolní 

končetiny 

PDK LDK 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Kyčelní kloub S 15 – 0 – 140 S 15 – 0 – 140 S 15 – 0 – 140 S 15 – 0 – 140 

F 45 – 0 – 35 F 45 – 0 – 35 F 45 – 0 – 35 F 45 – 0 – 35 

R 30 – 0 – 45 R 30 – 0 – 45 R 40 – 0 – 45 R 40 – 0 – 45 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 

Hlezenní kloub R 15 – 0 – 40 R 15 – 0 – 40 R 15 – 0 – 35 R 15 – 0 – 35 

S 15 – 0 – 45 S 15 – 0 – 45 S 15 – 0 – 45 S 15 – 0 – 45 

Tabulka 12: Vyšetření aktivních a pasivních rozsahů pohybu u probanda č. 3 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Sval PDK LDK 

M. triceps surae – pars 

soleus 

0 0 

M. triceps surae – pars 

gastrocnemius 

0 0 

Flexory kolenního kloubu 0 0 

M. rectus femoris 0 0 

M. tensor fasciae latae 0 0 

M. illiopsoas 0 0 

Adduktory kyčelního 

Kloubu 

0 0 

M. piriformis 1 1 

M. quadratus lumborum 0 1 

Paravertebrální svaly 1 

Tabulka 13: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy u probanda č. 3 
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Závěr: U probanda č. 3 pozorujeme asymetrické postavení pánve, SIPS, SIAS, cristy, 

levá ve vyšším postavení, antropometrickým vyšetřením odhalena delší LDK o 1 cm.  

Rozsah pohybu omezen aktivním i pasivním pohybem v kyčelním kloubu PDK ve 

směru zevní rotace 30°. Vyšetřením zkrácených svalů ozřejmeno zkrácení m. piriformis, 

m. quadratus lumborum a paravertebrálních svalů na stupní č. 1 oboustranně 

5.3.2. Přístrojové vyšetření probanda č. 3 

Během měření bez bolesti. Na dnešní den se cítí odpočinutá s dostatečným počtem 

hodin spánku 8 hodin. Dominantní je PDK. 

Sensory Organisation Test 

Měření Equilibrium score (%) 

1. Stoj se zrakovou kontrolou 97,00 

2. Stoj bez zrakové kontroly 92,33 

3. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem okolí 

91,67 

4. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem desky 

80,67 

5. Stoj bez zrakové kontroly a pohybem 

desky 

66,00 

6. Stoj se zrakovou kontrolou, pohybem 

okolí i desky 

65,67 

Celkem 
82,22 

Tabulka 14: Vyšetření pohybu COG v anteroposteriorním směru, vyjádřeného v 

procentech tzv. Equilibrium score (nejlepší výsledek představuje 100%) 

Unilateral Stance Test 

Sway velocity (deg/sec) 

 LDK PDK 

Měření Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

1. 0,6 1,3 0,7 1,5 

2. 0,7 1,8 0,6 1,4 

3. 0,5 1,4 0,6 1,7 
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Průměr 0,53 1,60 0,53 1,80 

Tabulka 15: Vyšetření pohybu COG, udávaného ve stupních za sekundu, během stoje se 

zrakovou kontrolou a bez ní 

Závěr: U probanda č.3, během testu Sensory Organisation, můžeme vidět postupné 

zhoršení se stupňující se posturální náročností jednotlivých úkonů. V případě testu 

Unilateral Stance pozorujeme v celku shodné hodnoty při stoji se zrakovou kontrolou na 

LDK i PDK, avšak během stoje bez zrakové kontroly byly naměřeny lepší výsledky pro 

LDK. 

5.4. Proband číslo 4 – experimentální skupina 

5.4.1. Klinické vyšetření probanda č. 4 

Anamnéza: 

Vyšetřovaná osoba: J. H., muž 

Ročník narození: 1992 

Výška: 170 cm, Váha: 73 kg, BMI: 25, 26 

OA: 2011 – fraktura diafýzy fibuly PDK během tréninku, volný srůst, bez následné 

RHB; 2015 parciální ruptura m. adduktor longus, klidový režim, aplikace ACP 

intramuskulárně, bez následné RHB. 

PA: student VŠ, sedavé zaměstnání v kanceláři 

SPA: trenér taekwonda, 4. DAN; sportu se věnuje po dobu 16 - ti let; trénink 3x týdně 

1,5 hodiny; 

FA: léky na vysoký TK 

AA: neguje 

Kineziologické vyšetření: 

Vyšetření stoje: Stoj o široké bázi; příčně plochá noha oboustranně; paty oválného 

tvaru; valgozní postavení hlezenních kloubů; symetrie lýtek, podkolenních rýh, stehen, 

subgluteální rýhy; zvýšené napětí přední i zadní části stehen; zvýšené napětí hýždí; 

pately taženy kraniolaterálním směrem; pánev v mírné anteverzi; symetrie 

thorakobrachiálních trojúhelníků, tajlí; hypertrofie paravertebrálních svalů v oblasti 

Th/Lp oboustranně; páteř bez výchylek ve frontální rovině i sagitální rovině; pupek ve 

střední rovině; zvýšené napětí břišních svalů přední i laterální strany; nádechové 

postavení hrudníku; mělké břišní dýchání; zvýrazněné acromiony oboustranně; 

hypertrofie m. trapezius oboustranně; vnitřní rotace ramenních kloubů; hlava v rovině. 
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Rhombergův stoj I, II, III: negativní 

Test dle Véleho: stupeň A - B – lehce porušená stabilita 

Stoj na jedné DK: bez poklesu pánve na straně švihové DK 

Vyšetření pánve palpací: 

Cristae illiacae: symetrické postavení 

SIPS: symetrické postavení 

SIAS: symetrické postavení 

Stoj na dvou vahách: L/P – 34/39 

Vyšetření chůze: chůze plynulá, jistá, symetrická délka kroku, PDK vtáčena mírně do 

vnitřní rotace; proximální typ chůze dle Jandy; měkký došlap na patu, odval po zevní 

hraně chodidla a odraz od metatarzů; souhyb pánve, trupu a horních končetin. 

Vyšetření pohybového stereotypu dle Jandy: Extenze kyčelního kloubu: LDK, PDK – 

zapojování svalů DKK se děje dle správného sledu se zapojením laterální skupiny 

břišních svalů. 

Antropometrie DKK: 

Délka PDK (cm) LDK (cm) 

Anatomická 83 83 

Funkční 89 89 

Umbilikální 93 93 

Tabulka 16: Antropometrické vyšetření DKK u probanda č. 4 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti dle Jandy: 

 

Dolní 

končetiny 

PDK LDK 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

 

Kyčelní kloub 

S 15 – 0 – 145 S 15 – 0 – 145 S 15 – 0 – 145 S 15 – 0 – 145 

F 45 – 0 – 35 F 45 – 0 – 35 F 45 – 0 – 35 F 45 – 0 – 35 

R 40 – 0 – 20 R 40 – 0 – 20 R 30 – 0 – 35 R 30 – 0 – 35 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 140 S 0 – 0 – 140 S 0 – 0 – 140 S 0 – 0 – 140 

R 20 – 0 – 30 R 20 – 0 – 30 R 20 – 0 – 30 R 20 – 0 – 30 

 S 10 – 0 – 50 S 10 – 0 – 50 S 10 – 0 – 50 S 10 – 0 – 50 
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Hlezenní kloub R 20 – 0 – 30 R 20 – 0 – 30 R 20 – 0 – 30 R 20 – 0 – 30 

Tabulka 17: Vyšetření aktivních a pasivních pohybů a probanda č. 4 

*PDK MĚLKÉ ACETABULUM 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Sval PDK LDK 

M. triceps surae – pars 

soleus 

0 0 

M. triceps surae – pars 

gastrocnemius 

0 0 

Flexory kolenního kloubu 0 0 

M. rectus femoris 0 0 

M. tensor fasciae latae 0 0 

M. illiopsoas 1 1 

Adduktory kyčelního 

kloubu 

0 0 

M. piriformis 1 1 

M. quadratus lumborum 0 0 

Paravertebrální svaly 1 1 

Tabulka 18: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy u probanda č. 4 

Závěr: U probanda č. 4 bylo zjištěno symetrické postavení pánve bez rozdílné délky 

DKK. Rozsah pohybu omezen aktivním i pasivním pohybem v kyčelním kloubu PDK 

ve směru vnitřní rotace 20°, nepatrně zevní rotace 40°, v případě LDK ve směru vnitřní 

rotace 35°, zevní rotace 30°. Vyšetřením zkrácených svalů ozřejmeno zkrácení 

m. illiopsoas, m. piriformis a paravertebrálních svalů na stupni č. 1 oboustranně. 

5.4.2. Přístrojové vyšetření probanda č. 4 

Během přístrojového měření bolest pravého kyčelního kloubu o pauzách, ohodnocena 

na analogické stupnici intenzity bolesti číslem 1. Na dnešní den se cítí odpočinutý 

s dostatečným počtem hodin spánku – 8 h. Dominantní je PDK 
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Sensory Organisation Test 

Měření Equilibrium score (%) 

1. Stoj se zrakovou kontrolou 96,33 

2. Stoj bez zrakové kontroly 93,33 

3. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem okolí 

92,33 

4. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem desky 

90,67 

5. Stoj bez zrakové kontroly a pohybem 

desky 

78,00 

6. Stoj se zrakovou kontrolou, pohybem 

okolí i desky 

82,67 

Celkem 88,89 

Tabulka 19: Vyšetření pohybu COG v anteroposteriorním směru, vyjádřeného v 

procentech tzv. Equilibrium score (nejlepší výsledek představuje 100%) 

Unilateral Stance Test 

Sway velocity (deg/sec) 

 LDK PDK 

Měření Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

1. 0,5 0,7 0,7 0,7 

2. 0,4 0,9 0,6 0,8 

3. 0,4 0,6 0,5 1,1 

Průměr 0,43 0,73 0,60 0,87 

Tabulka 20: Vyšetření pohybu COG, udávaného ve stupních za sekundu, během stoje se 

zrakovou kontrolou a bez ní 

Závěr: U probanda č. 4, během testu Sensory Organisation, můžeme vidět postupné 

zhoršení se stupňující se posturální náročností jednotlivých úkonů. Oproti předchozím 

probandům dosahuje poměrně vysokých hodnot při stoji bez zrakové kontroly v obou 

úkonech. V případě testu Unilateral Stance pozorujeme dosažení lepších výsledků 

během stoje na LDK se zrakovou kontrolou i bez ní, oproti stoji na PDK. 
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5.5. Proband číslo 5 – experimentální skupina 

5.5.1. Klinické vyšetření probanda č. 5 

Anamnéza: 

Vyšetřovaná osoba: V.J., muž 

Ročník narození: 1988 

Výška: 179 cm, Váha: 71 kg, BMI: 22,16 

OA: bez operací, vážnějších onemocnění; 2014 natržení vazů pravého kolenního kloubu 

po nárazu z laterální strany, provedena punkce s následnou RHB – LTV, elektroterapie; 

2016 diagnostikovány degenerativní změny v kyčelním kloubu LDK; občasné bolesti 

obou hlezenních kloubů po zvýšené námaze 

PA: trenér, reprezentant 

SPA: trenér taekwonda, reprezentant; sportu se věnuje po dobu 20 - ti let; trénink denně 

2 hodiny 

FA: neguje 

AA: neguje 

Kineziologické vyšetření: 

Vyšetření stoje: Stoj o široké bázi; příčně plochá noha oboustranně; valgozní postavení 

hlezenních kloubů, více na LDK; otlačení obou AŠ; symetrie lýtek, stehen, 

podkolenních rýh, subgluteálních rýh;  hypertrofie m. quadriceps femoris – vastus 

medialis; patela LDK tažena kraniolaterálním směrem; pánev v retroverzi, mírná rotace 

pánve vpravo; valgozita kolenních kloubů; symetrie thorakobrachiálních trojúhelníků; 

páteř bez výchylek ve frontální rovině, vyhlazená Lp lordóza, Thp kyfóza; mělký břišní 

typ dýchání; pupek tažen lehce vlevo; hypertrofie paravertebrálních svalů Th/Lp 

oboustranně; protrakce ramenních kloubů; předsunuté držení hlavy. 

Rhombergův stoj I, II, III: negativní 

Test dle Véleho: stupeň B – lehce porušená stabilita 

Stoj na jedné DK: bez poklesu pánve na straně švihové DK 

Vyšetření pánve palpací: 

Cristae illiacae: symetrické postavení 

SIPS: symetrické postavení 

SIAS: symetrické postavení 

Stoj na dvou vahách: L/P – 37/34 

Vyšetření chůze: chůze plynulá, symetrická délka kroku; při pohybu zvýšená ZR v 
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kyčelních kloubech; proximální typ chůze dle Jandy; měkký došlap na patu, odval po 

zevní hraně chodidla a odraz od metatarzů; souhyb pánve, trupu, snížený souhyb 

horních končetin. 

Vyšetření pohybového stereotypu dle Jandy: Extenze kyčelního kloubu: LDK, PDK – 

Pohyb zahájen aktivitou m. gluteus maximus na obou DKK, dále průběh zapojování 

svalů dle sledu. Bez vychýlení laterální strany břišních svalů, prohloubení Lp. 

Antropometrie DKK: 

Délka PDK (cm) LDK (cm) 

Anatomická 89 89 

Funkční 94 94 

Umbilikální 101 101 

Tabulka 21: Antropometrické vyšetření DKK u probanda č. 5 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti dle Jandy: 

 

Dolní 

končetiny 

PDK LDK 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Kyčelní kloub S 10 – 0 – 135 S 10 – 0 – 135 S 10 – 0 – 135 S 10 – 0 – 135 

F 45 – 0 – 35 F 45 – 0 – 35 F 45 – 0 – 35 F 45 – 0 – 35 

R 35 – 0 – 20 R 35 – 0 – 20 R 45 – 0 – 20 R 45 – 0 – 20 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 135 S 0 – 0 – 135 S 0 – 0 – 135 S 0 – 0 – 135 

Hlezenní kloub R 5 – 0 – 45 R 5 – 0 – 45 R 5 – 0 – 45 R 5 – 0 – 45 

S 20 – 0 – 35 S 20 – 0 – 35 S 20 – 0 – 35 S 20 – 0 – 35 

Tabulka 22: Vyšetření aktivních a pasivních rozsahů pohybu u probanda č. 5 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Sval PDK LDK 

M. triceps surae – pars 

soleus 

0 0 

M. triceps surae – pars 

gastrocnemius 

0 0 
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Flexory kolenního kloubu 0 0 

M. rectus femoris 1 1 

M. tensor fasciae latae 1 1 

M. illiopsoas 0 0 

Adduktory kyčelního 

kloubu 

0 0 

M. piriformis 1 1 

M. quadratus lumborum 0 0 

Paravertebrální svaly 1 

Tabulka 23: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy u probanda č. 5 

Závěr: U probanda č. 5 bylo zjištěno symetrické postavení pánve bez rozdílné délky 

DKK. Rozsah pohybu omezen aktivním i pasivním pohybem v kyčelním kloubu ve 

směru vnitřní rotace 20° oboustranně, zevní rotace 35° na PDK. Vyšetřením zkrácených 

svalů ozřejmeno zkrácení m. rectus femoris, m. tensor fascae latae, m. piriformis a 

paravertebrálních svalů na stupni č. 1 oboustranně. 

5.5.2. Přístrojové vyšetření probanda č. 5 

Během měření bez bolesti. Na dnešní den se cítí unaven, po závodech probíhajících o 

víkendu, s dostatečným počtem hodin spánku 8 hodin. Dominantní je LDK. 

Sensory Organisation Test 

Měření Equilibrium score (%) 

1. Stoj se zrakovou kontrolou 95,67 

2. Stoj bez zrakové kontroly 93,67 

3. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem okolí 

95,33 

4. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem desky 

90,00 

5. Stoj bez zrakové kontroly a pohybem 

desky 

72,33 

6. Stoj se zrakovou kontrolou, pohybem 

okolí i desky 

74,00 
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Celkem 86,83 

Tabulka 24: Vyšetření pohybu COG v anteroposteriorním směru, vyjádřeného v 

procentech tzv. Equilibrium score (nejlepší výsledek představuje 100%) 

Unilateral Stance Test 

Sway velocity (deg/sec) 

 LDK PDK 

Měření Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

1. 0,6 1,1 0,6 1,9 

2. 0,7 1,2 0,4 1,1 

3. 0,6 1 0,4 1,6 

Průměr 0,63 1,10 0,47 1,53 

Tabulka 25: Vyšetření pohybu COG, udávaného ve stupních za sekundu, během stoje se 

zrakovou kontrolou a bez ní 

Závěr: U probanda č. 5, během testu Sensory Organisation, můžeme vidět podobné, 

poměrně dobré výsledky během nejnáročnějších posturálních situací, tedy úkonu 5. a 6. 

V případě testu Unilateral Stance pozorujeme dosažení lepších výsledků během stoje se 

zrakovou kontrolu na PDK a stoje bez zrakové kontroly na LDK.  

5.6. Proband číslo 6 – experimentální skupina 

5.6.1. Klinické vyšetření probanda č. 6 

Anamnéza: 

Vyšetřovaná osoba: T.S., žena 

Ročník narození: 1986 

Výška: 174 cm, Váha: 62 kg, BMI: 20,48 

OA: bez operací, úrazů, vážnějších onemocnění 

PA: rodičovská dovolená 

SPA: trenérka taekwonda, 4. DAN; sportu se věnuje po dobu 18 - ti let; trénink 1x týdně 

1,5 hodiny 

GA: 2 porody přirozenou cestou, poslední 2015 

FA: neguje 

AA: neguje 
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Kineziologické vyšetření: 

Vyšetření stoje: Stoj o úzké bázi, LDK mírně vpředu; příčně plochá noha oboustranně; 

valgozní postavení levého hlezenního kloubu, varozní postavení pravého hlezenního 

kloubu; vnitřní rotace 1. MTP klobu palce LDK; otlačení obou AŠ; symetrie lýtek, 

stehen, podkolenních rýh, subgluteálních rýh; pately taženy kraniolaterálním směrem; 

pánev lehce sešikmena vlevo dolů, ve zvětšené anteverzi; symetrie thorakobrachiálních 

trojúhelníků; páteř bez výchylek ve frontální rovině, zvětšená Lp lordóza, vyhlazená 

Thp kyfóza; prohloubený břišní typ dýchání; hypertrofie m. trapezius levé strany; levý 

ramenní kloub ve vyšším postavení; protrakce ramenních kloubů; mírný předsun hlavy. 

Rhombergův stoj I, II, III: negativní 

Test dle Véleho: stupeň A – dokonalá stabilita 

Stoj na jedné DK: bez poklesu pánve na straně švihové DK 

Vyšetření pánve palpací: 

Cristae illiacae: pravá crista ve vyšším postavení 

SIPS: pravá SIPS ve vyšším postavení 

SIAS: pravá SIAS ve vyšším postavení 

Stoj na dvou vahách: L/P – 31/31 

Vyšetření chůze: chůze plynulá, symetrická délka kroku; peroneální typ chůze dle 

Jandy; měkký došlap na patu, odval po zevní hraně chodidla a odraz od metatarzů; 

souhyb pánve, trupu, snížený souhyb horních končetin. 

Vyšetření pohybového stereotypu dle Jandy: Extenze kyčelního kloubu: LDK, PDK – 

Pohyb zahájen aktivitou m. gluteus maximus na obou DKK, dále průběh zapojování 

svalů dle sledu. Bez vychýlení laterální strany břišních svalů, lehké prohloubení Lp. 

Antropometrie DKK: 

Délka PDK (cm) LDK (cm) 

Anatomická 91 91 

Funkční 92 92 

Umbilikální 98 98 

Tabulka 26: Antropometrické vyšetření DKK u probanda č. 6 
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Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti dle Jandy: 

 

Dolní 

končetiny 

PDK LDK 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Kyčelní kloub S 10 – 0 – 145 S 10 – 0 – 145 S 10 – 0 – 145 S 10 – 0 – 145 

F 35 – 0 – 30 F 40 – 0 – 35 F 35 – 0 – 30 F 40 – 0 – 35 

R 40 – 0 – 30 R 40 – 0 – 35 R 40 – 0 – 35 R 40 – 0 – 35 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 

Hlezenní kloub R 5 – 0 – 45 R 5 – 0 – 45 R 5 – 0 – 45 R 5 – 0 – 45 

S 15 – 0 – 25 S 15 – 0 – 25 S 15 – 0 – 25 S 15 – 0 – 25 

Tabulka 27: Vyšetření aktivních a pasivních rozsahů pohybu u probanda č. 6 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Sval PDK LDK 

M. triceps surae – pars 

soleus 

0 0 

M. triceps surae – pars 

gastrocnemius 

0 0 

Flexory kolenního kloubu 0 0 

M. rectus femoris 0 0 

M. tensor fasciae latae 0 0 

M. illiopsoas 1 1 

Adduktory kyčelního 

Kloubu 

1 1 

M. piriformis 1 1 

M. quadratus lumborum 0 0 

Paravertebrální svaly 1 1 

Tabulka 28: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy u probanda č. 6 
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Závěr: U probanda č. 6 bylo zjištěno asymetrické postavení pánve, SIPS, SIAS, crista, 

pravá ve vyšším postavení, se shodnou délkou DKK. Rozsah pohybu omezen aktivním 

pohybem v kyčelním kloubu ve směru abdukce 35° oboustranně, vnitřní rotace 30° na 

LDK. Vyšetřením zkrácených svalů ozřejmeno zkrácení m. iliopsoas, m. piriformis, 

adduktorů kyčelních kloubů a paravertebrálních svalů na stupni č. 1 oboustranně. 

5.6.2. Přístrojové vyšetření probanda č. 6 

Během měření bez bolesti. Na dnešní den se cítí lehce unavena s nedostatečným počtem 

hodin spánku 7 hodin přerušovaně, ideálně 8 h nepřerušovaného spánku. Dominantní je 

PDK. 

Sensory Organisation Test 

Měření Equilibrium score (%) 

1. Stoj se zrakovou kontrolou 95,67 

2. Stoj bez zrakové kontroly 94,00 

3. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem okolí 

95,33 

4. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem desky 

92,67 

5. Stoj bez zrakové kontroly a pohybem 

desky 

81,00 

6. Stoj se zrakovou kontrolou, pohybem 

okolí i desky 

77,33 

Celkem 89,33 

Tabulka 29: Vyšetření pohybu COG v anteroposteriorním směru, vyjádřeného v 

procentech tzv. Equilibrium score (nejlepší výsledek představuje 100%) 

Unilateral Stance Test 

Sway velocity (deg/sec) 

 LDK PDK 

Měření Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

1. 0,3 1,7 0,4 4,9 

2. 0,5 1,3 0,4 1,6 



55 

 

3. 0,4 1,9 0,3 1,6 

Průměr 0,40 1,63 0,37 2,70 

Tabulka 30: Vyšetření pohybu COG, udávaného ve stupních za sekundu, během stoje se 

zrakovou kontrolou a bez ní 

Závěr: U probanda č. 6, během testu Sensory Organisation, můžeme pozorovat v celku 

shodné výsledky po celou dobu měření s výjimkou posturálně nejnáročnějšího 

posledního úkonu. V případě testu Unilateral Stance pozorujeme dosažení lepších 

výsledků během stoje se zrakovou kontrolu na PDK a stoje bez zrakové kontroly na 

LDK. 

5.7. Proband číslo 7 – experimentální skupina 

5.7.1. Klinické vyšetření probanda č. 7 

Anamnéza: 

Vyšetřovaná osoba: P.Š., muž 

Ročník narození: 1988 

Výška: 180 cm, Váha: 69 kg, BMI: 19,52 

OA: bez operací, vážnějších onemocnění; opakované distorze obou hlezenních kloubů, 

poslední v záři 2015 u levého hlezenního kloubu, řešeno klidem, ledováním, bez RHB. 

PA: sedavé zaměstnání – účetnictví, trenér, reprezentant 

SPA: trenér taekwonda, reprezentant; sportu se věnuje po dobu 20 - ti let; trénink 4x 

týdně 2 hodiny 

FA: neguje 

AA: neguje 

Kineziologické vyšetření: 

Vyšetření stoje: Stoj o úzké bázi; vnitřní rotace LDK vycházející z kyčelního kloubu; 

příčně plochá noha oboustranně; vnitřně rotační postavení MTP kloubu palce PDK; 

varozní postavení levého hlezenního kloubu, valgozní pravého hlezenního kloubu; 

symetrie lýtek, stehen, podkolenních rýh, subgluteálních rýh; patela PDK tažena 

kraniolaterálním směrem; pánev v anteverzi; valgozita kolenních kloubů; symetrie 

thorakobrachiálních trojúhelníků; páteř bez výchylek ve frontální rovině, vyhlazená Lp 

lordóza, Thp kyfóza; mělký břišní typ dýchání; hypertrofie paravertebrálních svalů Thp 

oboustranně; pravé rameno ve vyšším postavení; hypertrofie m. trapezius pravé strany; 

zvýrazněna laterální strana klíčku levé strany. 
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Rhombergův stoj I, II, III: negativní 

Test dle Véleho: stupeň B – lehce porušená stabilita 

Stoj na jedné DK: bez poklesu pánve na straně švihové DK 

Vyšetření pánve palpací: 

Cristae illiacae: symetrické postavení 

SIPS: symetrické postavení 

SIAS: symetrické postavení 

Stoj na dvou vahách: L/P – 36/33 

Vyšetření chůze: chůze plynulá, jistá, symetrická délka kroku; při pohybu zvýrazněna 

vnitřní rotace LDK; proximální typ chůze dle Jandy; měkký došlap na patu, odval po 

zevní hraně chodidla a odraz od metatarzů; souhyb pánve, trupu, horních končetin. 

Vyšetření pohybového stereotypu dle Jandy: Extenze kyčelního kloubu: LDK, PDK – 

Pohyb zahájen aktivitou m. gluteus maximus na obou DKK, plynulejší průběh LDK 

dále zapojování svalů dle sledu. Bez vychýlení laterální strany břišních svalů. 

Antropometrie DKK: 

Délka PDK (cm) LDK (cm) 

Anatomická 90 90 

Funkční 95 95 

Umbilikální 102 102 

Tabulka 31: Antropometrické vyšetření DKK u probanda č. 7 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti dle Jandy: 

 

Dolní 

končetiny 

PDK LDK 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Kyčelní kloub S 10 – 0 – 145 S 10 – 0 – 145 S 10 – 0 – 145 S 10 – 0 – 145 

F 50 – 0 – 40 F 50 – 0 – 40 F 45 – 0 – 35 F 45 – 0 – 35 

R 50 – 0 – 25 R 50 – 0 – 25 R 45 – 0 – 20 R 45 – 0 – 20 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 

Hlezenní kloub R 5 – 0 – 45 R 5 – 0 – 45 R 5 – 0 – 45 R 5 – 0 – 45 

S 25 – 0 – 35 S 25 – 0 – 35 S 25 – 0 – 35 S 25 – 0 – 35 

Tabulka 32: Vyšetření aktivních a pasivních pohybů u probanda č. 7 



57 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Sval PDK LDK 

M. triceps surae – pars 

soleus 

0 0 

M. triceps surae – pars 

gastrocnemius 

0 0 

Flexory kolenního kloubu 0 0 

M. rectus femoris 0 0 

M. tensor fasciae latae 1 1 

M. illiopsoas 0 0 

Adduktory kyčelního 

Kloubu 

0 0 

M. piriformis 1 1 

M. quadratus lumborum 0 0 

Paravertebrální svaly 1 

Tabulka 33: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy u probanda č. 7 

Závěr: U probanda č. 7 bylo zjištěno symetrické postavení pánve, se shodnou délkou 

DKK. Rozsah pohybu omezen aktivním i pasivním pohybem v kyčelním kloubu ve 

směru vnitřní rotace 20° na LDK a 25° PDK, zevní rotace zvětšena na PDK 50°. 

Vyšetřením zkrácených svalů ozřejmeno zkrácení m. tensor fasciae latae, m. piriformis, 

a paravertebrálních svalů na stupni č. 1 oboustranně. 

5.7.2. Přístrojové vyšetření probanda č. 7 

Během měření bez bolesti. Na dnešní den se cítí odpočinut s dostatečným počtem hodin 

spánku 8 hodin. Dominantní je LDK. 

Sensory Organisation Test 

Měření Equilibrium score (%) 

1. Stoj se zrakovou kontrolou 93,33 

2. Stoj bez zrakové kontroly 93,67 
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3. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem okolí 

92,33 

4. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem desky 

90,33 

5. Stoj bez zrakové kontroly a pohybem 

desky 

80,67 

6. Stoj se zrakovou kontrolou, pohybem 

okolí i desky 

81,00 

Celkem 88,56 

Tabulka 34: Vyšetření pohybu COG v anteroposteriorním směru, vyjádřeného v 

procentech tzv. Equilibrium score (nejlepší výsledek představuje 100%) 

Unilateral Stance Test 

Sway velocity (deg/sec) 

 LDK PDK 

Měření Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

1. 0,6 1,1 0,6 1,1 

2. 0,7 0,9 0,4 1 

3. 0,5 0,8 0,6 1,2 

Průměr 0,60 0,93 0,53 1,10 

Tabulka 35: Vyšetření pohybu COG, udávaného ve stupních za sekundu, během stoje se 

zrakovou kontrolou a bez ní 

Závěr: U probanda č. 7, během testu Sensory Organisation, můžeme pozorovat v celku 

shodné výsledky po celou dobu měření, a to i v případě posturálně nejnáročnějšího 

posledního úkonu. V případě testu Unilateral Stance pozorujeme dosažení lepších 

výsledků během stoje se zrakovou kontrolu na PDK a stoje bez zrakové kontroly na 

LDK. 

5.8. Proband číslo 8 – experimentální skupina 

5.8.1. Klinické vyšetření probanda č. 8 

Anamnéza: 

Vyšetřovaná osoba: P. U., muž 

Ročník narození: 1978 



59 

 

Výška: 188 cm, Váha: 75 kg, BMI: 21, 5 

OA: 2005 – fraktura 5. prstu LDK během zápasu, řešeno sádrovou fixací po dobu 3 

týdnů; 2010 – 2013 vymknutí kotníků obou DKK opakovaně, bez léčby; 2013 – výhřez 

L5/S1 posteromediálně během zvedání zátěže ze země, vyzařování bolesti po zadní 

straně hýždě a stehna LDK, řešeno pomocí aplikace PRT pod CT 2x s následnou RHB, 

úleva; recidiva v září 2015, aplikace PRT pod CT 1x bez úspěchu, návštěva 

kraniosakrální terapie, výrazná úleva 

PA: sedavé zaměstnání v kanceláři 

SPA: trenér taekwonda, 5. DAN; sportu se věnuje po dobu 26 - ti let; trénink 2x týdně 

1,5 hodiny 

FA: neguje 

AA: prach, roztoči, laktóza 

Kineziologické vyšetření: 

Vyšetření stoje: Stoj o úzké bázi; příčně plochá noha oboustranně více LDK; paty 

oválného tvaru; valgozní postavení levého hlezenního kloubu; varozní postavení 

pravého hlezenního kloubu; symetrie lýtek, podkolenních rýh, stehen, subgluteální 

rýhy; pately taženy laterálním směrem; pánev v mírné anteverzi; větší levý 

thorakobrachiální trojúhelník; hypertrofie paravertebrálních svalů v oblasti Th/Lp 

oboustranně; pravostranná skolióza v oblasti Th/Lp přechodu tvaru písmene C; pupek 

tažen k pravé straně; zvýšené napětí dolní části m. rectus abdominis; výdechové 

postavení hrudníku; břišní typ dýchání; hypertrofie m. trapezius levé strany; levý 

ramenní kloub ve vyšším postavení; protrakce ramenních kloubů; mírný předsun hlavy. 

Rhombergův stoj I, II, III: negativní 

Test dle Véleho: stupeň B – lehce porušená stabilita 

Stoj na jedné DK: bez poklesu pánve na straně švihové DK 

Vyšetření pánve palpací: 

Cristae illiacae: levá crista v nižším postavení 

SIPS: levá SIPS v nižším postavení 

SIAS: levá SIAS v nižším postavení 

Stoj na dvou vahách: L/P – 36/40 

Vyšetření chůze: chůze plynulá, rozvážná, symetrická délka kroku; proximální typ 

chůze dle Jandy; měkký došlap na patu, odval po zevní hraně chodidla a odraz od 

metatarzů; souhyb pánve, horních končetin, strnulé držení trupu. 

Vyšetření pohybového stereotypu dle Jandy: Extenze kyčelního kloubu: LDK, PDK – 
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Nejprve zvýšená aktivita extenzorů Th/Lp kontralaterálně, následně pohyb svalů dle 

časového sledu, doprovázeno vyklenutím laterální skupiny břišních svalů, výrazněji při 

pohybu PDK. 

Antropometrie DKK: 

Délka PDK (cm) LDK (cm) 

Anatomická 97 97 

Funkční 99 99 

Umbilikální 107 107 

Tabulka 36: Antropometrické vyšetření DKK u probanda č. 8 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti dle Jandy: 

 

Dolní 

končetiny 

PDK LDK 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Kyčelní kloub S 15 – 0 – 130 S 15 – 0 – 130 S 15 – 0 – 130 S 15 – 0 – 130 

F 45 – 0 – 35 F 45 – 0 – 35 F 45 – 0 – 35 F 45 – 0 – 35 

R 45 – 0 – 25 R 45 – 0 – 25 R 45 – 0 – 20 R 45 – 0 – 20 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 

S 5 – 0 – 45 S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 

Hlezenní kloub R 25 – 0 – 30 R 25 – 0 – 30 R 20 – 0 – 35 R 20 – 0 – 35 

S 15 – 0 – 40 S 15 – 0 – 40 S 15 – 0 – 40 S 15 – 0 – 40 

Tabulka 37: Vyšetření aktivních a pasivních rozsahů pohybu u probanda č. 8 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Sval PDK LDK 

M. triceps surae – pars 

soleus 

0 0 

M. triceps surae – pars 

gastrocnemius 

0 0 

Flexory kolenního kloubu 0 0 



61 

 

M. rectus femoris 0 0 

M. tensor fasciae latae 0 0 

M. illiopsoas 1 1 

Adduktory kyčelního 

kloubu 

0 0 

M. piriformis 2 2 

M. quadratus lumborum 1 1 

Paravertebrální svaly 2 

Tabulka 38: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy u probanda č. 8 

Závěr: U probanda č. 8 bylo zjištěno asymetrické postavení pánve, SIPS, SIAS, crista, 

levá níže položená, bez rozdílné délky DKK. Rozsah pohybu omezen aktivním i 

pasivním pohybem v kyčelním kloubu ve směru vnitřní rotace 25° na PDK a 20° na 

LDK. Vyšetřením zkrácených svalů ozřejmeno zkrácení m. piriformis a 

paravertebrálních svalů na stupni č. 2 oboustranně. Zkrácení m. iliopsoas a m. quadratus 

lumborum na stupni č. 1 oboustranně. 

5.8.2. Přístrojové vyšetření probanda č. 8 

Ke konci měření bolest Lp (Limits of Stability), ohodnocena na analogické stupnici 

intenzity bolesti číslem 2. Na dnešní den se cítí odpočinutý s dostatečným počtem hodin 

spánku 7 hodin. Dominantní je PDK. 

Sensory Organisation Test 

Měření Equilibrium score (%) 

1. Stoj se zrakovou kontrolou 96,33 

2. Stoj bez zrakové kontroly 95,00 

3. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem okolí 

93,33 

4. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem desky 

90,00 

5. Stoj bez zrakové kontroly a pohybem 

desky 

66,33 

6. Stoj se zrakovou kontrolou, pohybem 77,33 
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okolí i desky 

Celkem 86,39 

Tabulka 39: Vyšetření pohybu COG v anteroposteriorním směru, vyjádřeného v 

procentech tzv. Equilibrium score (nejlepší výsledek představuje 100%) 

Unilateral Stance Test 

Sway velocity (deg/sec) 

 LDK PDK 

Měření Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

1. 0,4 2,1 0,4 2 

2. 0,4 1,2 0,5 2,2 

3. 0,3 2,3 0,3 2,5 

Průměr 0,37 1,87 0,40 2,23 

Tabulka 40: Vyšetření pohybu COG, udávaného ve stupních za sekundu, během stoje se 

zrakovou kontrolou a bez ní 

Závěr: U probanda č. 8, během testu Sensory Organisation, můžeme pozorovat zhoršení 

v případě posturálně nejnáročnějších situací 5. a 6. úkonu. V případě testu Unilateral 

Stance pozorujeme dosažení lepších výsledků během stoje se zrakovou kontrolu i bez ní 

na LDK.  

5.9. Proband číslo 1 – kontrolní skupina 

5.9.1. Klinické vyšetření probanda č. 1 

Anamnéza: 

Vyšetřovaná osoba: O.CH, muž 

Ročník narození: 1990 

Výška: 171 cm, Váha: 70 kg, BMI: 23, 94 

OA: 2012 fraktura IV. a I. IP kloubu LDK, bez fixace, bez RHB 

PA: sedavé zaměstnání za pc 

SPA: současně se nevěnuje žádné sportovní aktivitě 

FA: neguje 

AA: pyl 
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Kineziologické vyšetření: 

Vyšetření stoje: Stoj o užší bázi; otlačení pat; příčně, podélně plochá noha oboustranně, 

více na PDK; varozní postavení hlezenního kloubu LDK, valgozní postavení hlezenního 

kloubu PDK; symetrická kontura stehnen, lýtek; podkolenní a subgluteální rýha 

symetrické; pately taženy kaudolaterálním směrem; pánev v mírné anteverzi; 

symetrické tajle, thorakobrachiální trojúhelníky; hypertrofie paravertebrálních svalů v 

oblasti Thp oboustranně; snížená bederní lordóza, zvýšená hrudní kyfóza; mělké břišní 

dýchání; hypertrofie m. trapezius oboustranně; symetrické postavení ramenních kloubů; 

protrakce ramenních kloubů; mírný předsun hlavy. 

Rhombergův stoj I, II, III: negativní 

Test dle Véleho: stupeň B – lehce porušená stabilita 

Stoj na jedné DK: bez poklesu pánve na straně švihové DK 

Vyšetření pánve palpací: 

Cristae illiacae: symetrické postavení 

SIPS: symetrické postavení 

SIAS: symetrické postavení 

Stoj na dvou vahách: L/P – 33/37 

Vyšetření chůze: Chůze plynulá; tvrdý došlap na patu, odval po zevní hraně chodidla, 

odraz od metatarzů; proximální typ chůze dle Jandy; snížený souhyb HKK, pánve a 

trupu. 

Vyšetření pohybového stereotypu dle Jandy: Extenze kyčelního kloubu: LDK, PDK – 

Pohyb zahájen aktivitou svalů extenzorů bederní páteře kontralaterálně, homolaterálně, 

extenzorů hrudní páteře kontralaterálně, homolaterálně, hamstringů, m. gluteus 

maximus. Doplněno souhybem z oblasti pletence ramenního. Vyklenutí laterální strany 

břišních svalů oboustranně. 

Antropometrie DKK: 

Délka PDK (cm) LDK (cm) 

Anatomická 86 86 

Funkční 97 97 

Umbilikální 98,5 98,5 

Tabulka 41: Antropometrické vyšetření DKK u probanda č. 1 
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Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti dle Jandy: 

 

Dolní končetiny 

PDK LDK 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

 

Kyčelní kloub 

S 5 – 0 – 140 S 10 – 0 – 140 S 5 – 0 – 140 S 10 – 0 – 140 

F 35 – 0 – 20 F 40 – 0 – 30 F 35 – 0 – 20 F 40 – 0 – 30 

R 40 – 0 – 40 R 40 – 0 – 40 R 50 – 0 – 25 R 50 – 0 – 25 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 

Hlezenní kloub R 15 – 0 – 30 R 15 – 0 – 30 R 15 – 0 – 30 R 15 – 0 – 30 

S 5 – 0 – 50 S 5 – 0 – 50 S 5 – 0 – 50 S 5 – 0 – 50 

Tabulka 42: Vyšetření aktivních a pasivních rozsahů pohybu u probanda č. 1 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Sval PDK LDK 

M. triceps surae – pars 

soleus 

0 0 

M. triceps surae – pars 

gastrocnemius 

0 0 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

M. rectus femoris 1 1 

M. tensor fasciae latae 1 1 

M. illiopsoas 1 1 

Adduktory kyčelního 

Kloubu 

1 1 

M. piriformis 1 1 

M. quadratus lumborum 0 0 

Paravertebrální svaly 2 

Tabulka 43: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy u probanda č. 1 

Závěr: U probanda č. 1 bylo zjištěno symetrické postavení pánve, bez rozdílné délky 

DKK. Rozsah pohybu omezen aktivním i pasivním pohybem v kyčelním kloubu ve 
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směru vnitřní rotace 25° na LDK a zvětšen ve směru zevní rotace 50° na LDK. 

Vyšetřením zkrácených svalů ozřejmeno zkrácení m. rectus femoris, m. iliopsoas, 

m. tensor fasciae latae, adduktorů kyčelního kloubu, m. piriformis na stupni č. 1 

oboustranně. Zkrácení flexorů kolenního kloubu a paravertebrálních svalů na stupni č. 2 

oboustranně. 

5.9.2. Přístrojové vyšetření probanda č. 1 

Během měření nepociťuje žádnou bolest. Na dnešní den se necítí unaven, ale ani zcela 

odpočinutý, s dostatečným počtem hodin spánku – 5 hodin. Dominantní je PDK. 

Sensory Organisation Test 

Měření Equilibrium score (%) 

1. Stoj se zrakovou kontrolou 95,00 

2. Stoj bez zrakové kontroly 93,33 

3. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem okolí 

93,67 

4. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem desky 

71,33 

5. Stoj bez zrakové kontroly a pohybem 

desky 

48,33 

6.Stoj se zrakovou kontrolou pohybem 

okolí i desky 

61,00 

Celkem 77,11 

Tabulka 44: Vyšetření pohybu COG v anteroposteriorním směru, vyjádřeného v 

procentech tzv. Equilibrium score (nejlepší výsledek představuje 100%) 

Unilateral Stance Test 

Sway velocity (deg/sec) 

 LDK PDK 

Měření Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

1. 1,8 1,9 0,5 2,3 

2. 0,5 2,3 0,5 1,7 

3. 0,4 1,8 0,4 2,6 
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Průměr 0,90 2,00 0,47 2,20 

Tabulka 45: Vyšetření pohybu COG, udávaného ve stupních za sekundu, během stoje se 

zrakovou kontrolou a bez ní 

Závěr: U probanda č. 1, během testu Sensory Organisation, můžeme pozorovat velké 

zhoršení v případě posturálně nejnáročnějších úkonů, 5. a 6. V případě testu Unilateral 

Stance pozorujeme dosažení lepších výsledků během stoje se zrakovou kontrolou na 

PDK, při stoji na LDK bez zrakové kontroly. 

5.10. Proband číslo 2 – kontrolní skupina 

5.10.1. Klinické vyšetření probanda č. 2 

Anamnéza: 

Vyšetřovaná osoba: V.G., muž 

Ročník narození: 1994 

Výška: 180 cm, Váha: 61 kg, BMI: 18, 83 

OA: bez úrazů, operací 

PA: sedavé zaměstnání – krupier 

SPA: současně se nevěnuje žádné sportovní aktivitě, v předchozích letech sport 

rekreačně 

FA: neguje 

AA: neguje 

Kineziologické vyšetření: 

Vyšetření stoje: Stoj o úzké bázi; astenická postava; otlačení pat; příčně, podélně 

plochá noha oboustranně; valgozní postavení hlezenních kloubů; úzká, ostrá linie 

Achilových šlach; symetrická kontura stehnen, lýtek; podkolenní a subgluteální rýha na 

LDK výše položena; pately taženy laterálním směrem; pánev v retroverzi, pravá crista 

níže položena; větší tajle, thorakobrachiální trojúhelník levé strany; hypertrofie 

paravertebrálních svalů v oblasti Th/Lp oboustranně; vyhlazená bederní lordóza, 

zvýšená hrudní kyfóza, mírná dextroskolioza v oblasti dolní Thp, tvar „C“; mělké 

střední hrudní dýchání; hypertrofie m. trapezius pravé strany výrazněji; ramenní kloub 

pravé strany nepatrně výše; protrakce ramenních kloubů; předsun hlavy. 

Rhombergův stoj I, II, III: negativní 

Test dle Véleho: stupeň B – lehce porušená stabilita 

Stoj na jedné DK: bez poklesu pánve na straně švihové DK 
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Vyšetření pánve palpací: 

Cristae illiacae: levá ve vyšším postavení 

SIPS: levá ve vyšším postavení 

SIAS: levá ve vyšším postavení 

Stoj na dvou vahách: L/P – 33/29 

Vyšetření chůze: Chůze plynulá, spěšná; tvrdý došlap na patu, odval po zevní hraně 

chodidla, odraz od metatarzů; peroneální typ chůze dle Jandy; se souhybem HKK, 

pánve a trupu. 

Vyšetření pohybového stereotypu dle Jandy: Extenze kyčelního kloubu: LDK, PDK –  

Pohyb zahájen aktivitou svalů extenzorů bederní páteře kontralaterálně, homolaterálně, 

extenzorů hrudní páteře kontralaterálně, homolaterálně, hamstringů, m. gluteus 

maximus. Doplněno souhybem z oblasti pletence ramenního. Vyklenutí laterální strany 

břišních svalů oboustranně. 

Antropometrie DKK: 

Délka PDK (cm) LDK (cm) 

Anatomická 96 96,5 

Funkční 102,5 103 

Umbilikální 106 106 

Tabulka 46:Antropometrické vyšetření DKK u probanda č. 2 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti dle Jandy: 

 

Dolní končetiny 

PDK LDK 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

 

Kyčelní kloub 

S 15 – 0 – 145 S 15 – 0 – 145 S 15 – 0 – 145 S 15 – 0 – 145 

F 35 – 0 – 30 F 35 – 0 – 30 F 35 – 0 – 30 F 35– 0 – 30 

R 40 – 0 – 40 R 40 – 0 – 40 R 40 – 0 – 40 R 40 – 0 – 40 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 150 S 0 – 0 – 150 S 0 – 0 – 150 S 0 – 0 – 150 

Hlezenní kloub R 25 – 0 – 30 R 25 – 0 – 30 R 25 – 0 – 30 R 25 – 0 – 30 

S 5 – 0 – 45 S 5 – 0 – 45 S 5 – 0 – 45 S 5 – 0 – 45 

Tabulka 47: Vyšetření aktivních a pasivních rozsahů pohybu u probanda č. 2 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Sval PDK LDK 

M. triceps surae – pars 

soleus 

0 0 

M. triceps surae – pars 

gastrocnemius 

0 0 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

M. rectus femoris 1 1 

M. tensor fasciae latae 0 0 

M. illiopsoas 1 1 

Adduktory kyčelního 

Kloubu 

1 1 

M. piriformis 1 1 

M. quadratus lumborum 1 1 

Paravertebrální svaly 1 

Tabulka 48: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy u probanda č. 2 

Závěr: U probanda č. 2 bylo zjištěno asymetrické postavení pánve, SIPS, SIAS, crista, 

levá ve vyšším postavení, s naměřenými antropometrickými hodnotami na LDK o 

0,5 cm větší. Rozsah pohybu bez omezení. Vyšetřením zkrácených svalů ozřejmeno 

zkrácení m. rectus femoris, m. iliopsoas, adduktorů kyčelního kloubu, m. piriformis, 

m. quadratus lumborum a paravertebrálních svalů na stupni č. 1 oboustranně. Zkrácení 

flexorů kolenního kloubu na stupni č. 2 oboustranně. 

5.10.2. Přístrojové vyšetření probanda č. 2 

Během měření nepociťuje žádnou bolest. Na dnešní den se cítí zcela odpočinutý, s 

dostatečným počtem hodin spánku – 10 hodin. Dominantní je PDK. 
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Sensory Organisation Test 

Měření Equilibrium score (%) 

1. Stoj se zrakovou kontrolou 95,00 

2. Stoj bez zrakové kontroly 92,67 

3. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem okolí 

91,33 

4. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem desky 

92,67 

5. Stoj bez zrakové kontroly a 

pohybem desky 

73,67 

6. Stoj se zrakovou kontrolou, 

pohybem okolí i desky 

69,00 

Celkem 84,06 

Tabulka 49: Vyšetření pohybu COG v anteroposteriorním směru, vyjádřeného v 

procentech tzv. Equilibrium score (nejlepší výsledek představuje 100%) 

Unilateral Stance Test 

Sway velocity (deg/sec) 

 LDK PDK 

Měření Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

1. 0,5 1,6 0,6 2,4 

2. 0,5 1,5 0,7 1,8 

3. 0,3 2,2 0,7 2,2 

Průměr 0,43 1,77 0,67 2,13 

Tabulka 50: Vyšetření pohybu COG, udávaného ve stupních za sekundu, během stoje se 

zrakovou kontrolou a bez ní 

Závěr: U probanda č. 2, během testu Sensory Organisation, můžeme pozorovat velké 

zhoršení v případě posturálně nejnáročnějších úkonů, 5. a 6. V případě testu Unilateral 

Stance pozorujeme dosažení lepších výsledků během stoje se zrakovou kontrolou i bez 

ní na LDK. 
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5.11. Proband číslo 3 – kontrolní skupina 

5.11.1. Klinické vyšetření probanda č. 3 

Anamnéza: 

Vyšetřovaná osoba: M.J., muž 

Ročník narození: 1991 

Výška: 167 cm, Váha: 57 kg, BMI: 20, 2 

OA: 2003 během cvičení TV na kruhách prudká bolest pravého ramenního kloubu, 

neřešeno, od té doby občasná bolest pří zvýšené zátěži; od 2010 bolesti obou kolenních 

kloubů při zvýšené zátěži – běhu, cyklistice; 2014 tendinopatie AŠ obou DKK, 

neřešeno, klidový režim, odeznění bolestí. 

PA: hra na bicí, zvukař – fyzicky náročná práce nošení potřebné aparatury 

SPA: chůze 5 km denně cestou do práce, příležitostně cyklistika, běh 

FA: neguje 

AA: neguje 

Kineziologické vyšetření: 

Vyšetření stoje: Stoj o širší bázi; otlačení pat; příčně plochá noha oboustranně; otlačení 

a zčervenání v oblasti AŠ oboustranně; varozní postavení hlezenních kloubů; větší 

kontura stehnen, lýtek PDK; podkolenní a subgluteální rýha symetrické; pately taženy 

laterálním směrem; pánev v mírné anteverzi; symetrické tajle, thorakobrachiální 

trojúhelníky; hypertrofie paravertebrálních svalů v oblasti Thp oboustranně; zvětšená 

bederní lordóza, hrudní kyfóza, dextroskolioza v oblasti dolní Thp, sinistroskolioza v 

oblasti C/Thp, tvar „S“; mělké břišní dýchání; hypertrofie m. trapezius pravé strany 

výrazněji; symetrické postavení ramenních kloubů; protrakce ramenních kloubů; 

předsun hlavy. 

Rhombergův stoj I, II, III: negativní 

Test dle Véleho: stupeň B – lehce porušená stabilita 

Stoj na jedné DK: bez poklesu pánve na straně švihové DK 

Vyšetření pánve palpací: 

Cristae illiacae: symetrické postavení 

SIPS: symetrické postavení 

SIAS: symetrické postavení 

Stoj na dvou vahách: L/P – 28/29 

Vyšetření chůze: Chůze plynulá, spěšná; tvrdý došlap na patu, odval po zevní hraně 
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chodidla, odraz od metatarzů; proximální typ chůze dle Jandy; se souhybem HKK, 

pánve a trupu. 

Vyšetření pohybového stereotypu dle Jandy: Extenze kyčelního kloubu: LDK, PDK – 

Pohyb zahájen aktivitou svalů extenzorů bederní páteře kontralaterálně, dále zapojení 

svalů dle sledu, se souhybem z oblasti pletence ramenního. Vyklenutí laterální strany 

břišních svalů oboustranně. 

Antropometrie DKK: 

Délka PDK (cm) LDK (cm) 

Anatomická 83 83 

Funkční 87 87 

Umbilikální 95 95 

Tabulka 51: Antropometrické vyšetření DKK u probanda č. 3 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti dle Jandy: 

 

Dolní končetiny 

PDK LDK 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

 

Kyčelní kloub 

S 10 – 0 – 140 S 10 – 0 – 140 S 10 – 0 – 140 S 10 – 0 – 140 

F 40 – 0 – 35 F 40 – 0 – 35 F 40 – 0 – 35 F 40 – 0 – 35 

R 45 – 0 – 20 R 45 – 0 – 20 R 45 – 0 – 20 R 45 – 0 – 20 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 130 S 0 – 0 – 130 S 0 – 0 – 130 S 0 – 0 – 130 

Hlezenní kloub R 25 – 0 – 30 R 25 – 0 – 30 R 25 – 0 – 30 R 25 – 0 – 30 

S 5 – 0 – 40 S 5 – 0 – 40 S 5 – 0 – 40 S 5 – 0 – 40 

Tabulka 52: Vyšetření aktivních a pasivních rozsahů pohybu u probanda č. 3 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Sval PDK LDK 

M. triceps surae – pars 

soleus 

0 0 

M. triceps surae – pars 

gastrocnemius 

1 1 
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Flexory kolenního kloubu 2 2 

M. rectus femoris 1 1 

M. tensor fasciae latae 0 0 

M. illiopsoas 1 1 

Adduktory kyčelního 

Kloubu 

1 1 

M. piriformis 2 2 

M. quadratus lumborum 1 1 

Paravertebrální svaly 1 

Tabulka 53: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy u probanda č. 3 

Závěr: U probanda č. 3 bylo zjištěno symetrické postavení pánve se stejnou délkou 

DKK. Rozsah pohybu omezen aktivním i pasivním pohybem ve směru vnitřní rotace 

v kyčelním kloubu oboustranně 20°, kolenním kloubu ve směru flexe 130°. Vyšetřením 

zkrácených svalů ozřejmeno zkrácení m. gastrocnemius, m. rectus femoris, m. iliopsoas, 

adduktorů kyčelního kloubu, m. quadratus lumborum a paravertebrálních svalů na 

stupni č. 1 oboustranně. Zkrácení flexorů kolenního kloubu a m. piriformis na stupni 

č. 2 oboustranně. 

5.11.2. Přístrojové vyšetření probanda č. 3 

Během měření nepociťuje žádnou bolest. Na dnešní den se necítí unaven, ale ani zcela 

odpočinutý, s dostatečným počtem hodin spánku – 9 hodin. Dominantní je PDK. 

Sensory Organisation Test 

Měření Equilibrium score (%) 

1. Stoj se zrakovou kontrolou 94,67 

2. Stoj bez zrakové kontroly 94,67 

3. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem okolí 

90,67 

4. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem desky 

91,00 

5. Stoj bez zrakové kontroly a pohybem 

desky 

71,00 
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6. Stoj se zrakovou kontrolou, pohybem 

okolí i desky 

86,67 

Celkem 88,11 

Tabulka 54: Vyšetření pohybu COG v anteroposteriorním směru, vyjádřeného v 

procentech tzv. Equilibrium score (nejlepší výsledek představuje 100%) 

Unilateral Stance Test 

Sway velocity (deg/sec) 

 LDK PDK 

Měření Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

1. 0,5 1,5 0,5 1,3 

2. 0,5 1 0,6 1,3 

3. 0,4 1,5 0,5 1,1 

Průměr 0,47 1,33 0,53 1,23 

Tabulka 55: Vyšetření pohybu COG, udávaného ve stupních za sekundu, během stoje se 

zrakovou kontrolou a bez ní 

Závěr: U probanda č. 3, během testu Sensory Organisation, můžeme pozorovat zhoršení 

v úkonu č. 5 a naopak zlepšení u posturálně nejnáročnější situace. V případě testu 

Unilateral Stance pozorujeme dosažení lepších výsledků během stoje se zrakovou 

kontrolou na LDK a stoje bez zrakové kontroly na PDK. 

5.12. Proband číslo 4 – kontrolní skupina 

5.12.1. Klinické vyšetření probanda č. 4 

Anamnéza: 

Vyšetřovaná osoba: A.K., žena 

Ročník narození: 1992 

Výška: 183 cm, Váha: 81 kg, BMI: 24, 19 

OA: bez operací, nemocí, úrazů; na doporučení ortopeda vložky do bot, které nosí 1 rok 

PA: restaurátorka, dlouhodobě udržované polohy, sedavá práce 

SPA: dříve po dobu jednoho roku tchaj – ti, nyní bez sportovní aktivity 

FA: neguje 

AA: neguje 
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Kineziologické vyšetření: 

Vyšetření stoje: Stoj o úzké bázi, kontakt kolenními klouby; příčně i podélně plochá 

noha oboustranně; počínající hallux valgus PDK; valgozní postavení hlezenních kloubů; 

symetrická kontura stehen, lýtek; symetrie podkolenních, subgluteálních rýh; snížené 

napětí přední i zadní části stehen, gluteálních svalů; pately taženy mediálně; valgozita 

kolenních kloubů; pánev v anteverzi; symetrie tajlí a thorakobrachiálních trojúhelníků; 

hypertrofie paravertebrálních svalů v oblasti Th/Lp oboustranně; zvýšená bederní 

lordóza, hrudní kyfóza, skoliotické držení v oblasti Thp vpravo, které při předklonu 

mizí; mělké horní hrudní dýchání; hypertrofie m. trapezius oboustranně; protrakce 

ramenních kloubů; mírný předsun hlavy. 

Rhombergův stoj I, II, III: negativní 

Test dle Véleho: stupeň B – lehce porušená stabilita 

Stoj na jedné DK: bez poklesu pánve na straně švihové DK 

Vyšetření pánve palpací: 

Cristae illiacae: symetrické postavení 

SIPS: symetrické postavení 

SIAS: symetrické postavení 

Stoj na dvou vahách: L/P – 39/42 

Vyšetření chůze: Chůze plynulá, souhyb HKK, trupu, pánve; peroneální typ chůze dle 

Jandy; tvrdý došlap na patu, odval po zevní hraně chodidla, odraz od metatarzů. 

Vyšetření pohybového stereotypu dle Jandy: Extenze kyčelního kloubu: LDK, PDK – 

Pohyb zahájen aktivitou svalů extenzorů bederní páteře kontralaterálně, dále zapojení 

svalů dle sledu, zapojení hamstringů před m. gluteus maximus, doprovázeno vyklenutím 

laterální strany břišních svalů oboustranně s prohloubením bederní páteře. 

Antropometrie DKK: 

Délka PDK (cm) LDK (cm) 

Anatomická 91 91 

Funkční 98 98 

Umbilikální 105 105 

Tabulka 56: Antropometrické vyšetření DKK u probanda č. 4 

 

 



75 

 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti dle Jandy: 

 

Dolní končetiny 

PDK LDK 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

 

Kyčelní kloub 

S 10 – 0 – 125 S 10 – 0 – 125 S 10 – 0 – 125 S 10 – 0 – 125 

F 45 – 0 – 40 F 45 – 0 – 40 F 45 – 0 – 40 F 45 – 0 – 40 

R 35 – 0 – 35 R 35 – 0 – 35 R 45 – 0 – 35 R 45 – 0 – 35 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 

Hlezenní kloub R 25 – 0 – 35 R 25 – 0 – 35 R 25 – 0 – 35 R 25 – 0 – 35 

S 10 – 0 – 45 S 10 – 0 – 45 S 10 – 0 – 45 S 10 – 0 – 45 

Tabulka 57: Vyšetření aktivních a pasivních rozsahů pohybu u probanda č. 4 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Sval PDK LDK 

M. triceps surae – pars 

soleus 

0 0 

M. triceps surae – pars 

gastrocnemius 

0 0 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

M. rectus femoris 1 1 

M. tensor fasciae latae 0 0 

M. illiopsoas 2 2 

Adduktory kyčelního 

Kloubu 

0 0 

M. piriformis 1 1 

M. quadratus lumborum 1 1 

Paravertebrální svaly 1 

Tabulka 58: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy u probanda č. 4 
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Závěr: U probanda č. 4 bylo zjištěno symetrické postavení pánve se stejnou délkou 

DKK. Rozsah pohybu mírně omezen aktivním i pasivním pohybem ve směru abdukce 

v kyčelním kloubu na PDK 35°. Vyšetřením zkrácených svalů ozřejmeno zkrácení 

flexorů kolenního kloubu, m. rectus femoris, m. quadratus lumborum, m. piriformis a 

paravertebrálních svalů na stupni č. 1 oboustranně. Zkrácení m. iliopsoas na stupni č. 2 

oboustranně. 

5.12.2. Přístrojové vyšetření probanda č. 4 

Během měření nepociťuje žádnou bolest. Cítí se unavena, na dnešní den spánek s 

nedostatečným počtem hodin, 6,5 hodin (obvykle 8 hodin). Dominantní je PDK. 

Sensory Organisation Test 

Měření Equilibrium score (%) 

1. Stoj se zrakovou kontrolou 93,67 

2. Stoj bez zrakové kontroly 95,67 

3. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem okolí 

95,00 

4. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem desky 

88,33 

5. Stoj bez zrakové kontroly a pohybem 

desky 

73,33 

6. Stoj se zrakovou kontrolou, pohybem 

okolí i desky 

77,67 

Celkem 87,27 

Tabulka 59: Vyšetření pohybu COG v anteroposteriorním směru, vyjádřeného v 

procentech tzv. Equilibrium score (nejlepší výsledek představuje 100%) 

Unilateral Stance Test 

Sway velocity (deg/sec) 

 LDK PDK 

Měření Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

1. 0,4 1,2 0,4 1 

2. 0,6 2,4 0,4 1 
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3. 0,3 2,4 0,3 1,3 

Průměr 0,43 2,00 0,37 1,10 

Tabulka 60: Vyšetření pohybu COG, udávaného ve stupních za sekundu, během stoje se 

zrakovou kontrolou a bez ní 

Závěr: U probanda č. 4, během testu Sensory Organisation, můžeme pozorovat zhoršení 

u posturálně nejnáročnějších situacích, kterým odpovídá úkon č. 5 a č. 6. V případě 

testu Unilateral Stance pozorujeme dosažení lepších výsledků během stoje se zrakovou 

kontrolou i bez zrakové kontroly na PDK, oproti stoji na LDK. 

5.13. Proband číslo 5 – kontrolní skupina 

5.13.1. Klinické vyšetření probanda č. 5 

Anamnéza: 

Vyšetřovaná osoba: L.K., muž 

Ročník narození: 1994 

Výška: 198 cm, Váha: 98 kg, BMI: 25 

OA: bez operací, nemocí, úrazů; poslední rok občasná bolest s napětím pravého 

kolenního kloubu při dlouhém sezení, navštěvoval RHB, bez úspěchu 

PA: student VŠ, ČVUT 

SPA: dříve po dobu dvou let 1x týdně volejbal, nyní pouze příležitostně 

FA: neguje 

AA: neguje 

Kineziologické vyšetření: 

Vyšetření stoje: Stoj o širší bázi; paty oválného tvaru; příčně i podélně plochá noha 

oboustranně; počínající hallux valgus PDK; varozní postavení hlezenních kloubů; 

výraznější AŠ PDK; kontura stehnen, lýtek, podkolenních, subgluteálních rýh 

symetrická; zvýšené napětí m. quadriceps femoris vastus medialis; patela LDK tažena 

laterálním směrem; pánev v mírné anteverzi; větší levá tajle a thorakobrachiálních 

trojúhelník; hypertrofie paravertebrálních svalů v oblasti Thp oboustranně; vyhlazená 

bederní lordóza, zvětšená hrudní kyfóza, bez odchylek páteře ve frontální rovině; mělké 

břišní dýchání; hypertrofie m. trapezius oboustranně; výdechové postavení hrudníku; 

vyšší postavení levého ramenního kloubu; protrakce ramenních kloubů; mírný předsun 

hlavy. 

Rhombergův stoj I, II, III: negativní 
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Test dle Véleho: stupeň B – lehce porušená stabilita 

Stoj na jedné DK: bez poklesu pánve na straně švihové DK, lateroflexe trupu 

homolaterálně 

Vyšetření pánve palpací: 

Cristae illiacae: symetrické postavení 

SIPS: symetrické postavení 

SIAS: symetrické postavení 

Stoj na dvou vahách: L/P – 45/53 

Vyšetření chůze: Chůze o širší bázi, plynulá, strnulost horní části trupu bez souhybu 

HKK, souhyb pánve; tvrdý došlap na patu, odval přes zevní hranu chodidla, odraz od 

metatarzů; proximální typ chůze dle Jandy; 

Vyšetření pohybového stereotypu dle Jandy: Extenze kyčelního kloubu: LDK, PDK – 

Pohyb zahájen aktivitou svalů extenzorů bederní páteře kontralaterálně, dále zapojení 

svalů dle sledu, doprovázeno vyklenutím laterální strany břišních svalů oboustranně. 

Antropometrie DKK: 

Délka PDK (cm) LDK (cm) 

Anatomická 102 102 

Funkční 109 109 

Umbilikální 116 116 

Tabulka 61: Antropometrické vyšetření u probanda č. 5 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti dle Jandy: 

 

Dolní končetiny 

PDK LDK 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

 

Kyčelní kloub 

S 10 – 0 – 140 S 10 – 0 – 140 S 10 – 0 – 140 S 10 – 0 – 140 

F 35 – 0 – 30 F 35 – 0 – 30 F 35 – 0 – 30 F 35 – 0 – 30 

R 25 – 0 – 45 R 25 – 0 – 45 R 20 – 0 – 45 R 20 – 0 – 45 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 140 S 0 – 0 – 140 S 0 – 0 – 140 S 0 – 0 – 140 

Hlezenní kloub R 25 – 0 – 30 R 25 – 0 – 30 R 25 – 0 – 30 R 25 – 0 – 30 

S 5 – 0 – 50 S 5 – 0 – 50 S 5 – 0 – 50 S 5 – 0 – 50 

Tabulka 62: Vyšetření aktivních a pasivních rozsahů pohybu u probanda č. 5 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Sval PDK LDK 

M. triceps surae – pars 

soleus 

1 1 

M. triceps surae – pars 

gastrocnemius 

0 0 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

M. rectus femoris 1 1 

M. tensor fasciae latae 1 1 

M. illiopsoas 1 1 

Adduktory kyčelního 

Kloubu 

1 1 

M. piriformis 1 1 

M. quadratus lumborum 1 1 

Paravertebrální svaly 2 

Tabulka 63: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy u probanda č. 5 

Závěr: U probanda č. 5 bylo zjištěno symetrické postavení pánve se stejnou délkou 

DKK. Rozsah pohybu omezen aktivním i pasivním pohybem v kyčelním kloubu ve 

směru zevní rotace 25° na PDK a 20° na LDK. Vyšetřením zkrácených svalů ozřejmeno 

zkrácení m. soleus, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas, adduktory 

kyčelního kloubu, m. quadratus lumborum, m. piriformis na stupni č. 1 oboustranně. 

Zkrácení flexorů kolenního kloubu a paravertebrálních svalů na stupni č. 2 oboustranně. 

5.13.2. Přístrojové vyšetření probanda č. 5 

Během měření nepociťuje žádnou bolest. Cítí se unaven, předevčírem dlouhá práce na 

PC do noci. Na dnešní den spánek s dostatečným počtem hodin, 8 hodin. Dominantní je 

PDK. 
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Sensory Organisation Test 

Měření Equilibrium score (%) 

1. Stoj se zrakovou kontrolou 92,67 

2. Stoj bez zrakové kontroly 86,67 

3. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem okolí 

89,67 

4. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem desky 

88,33 

5. Stoj bez zrakové kontroly a pohybem 

desky 

61,33 

6. Stoj se zrakovou kontrolou, pohybem 

okolí i desky 

67,67 

Celkem 81,06 

Tabulka 64: Vyšetření pohybu COG v anteroposteriorním směru, vyjádřeného v 

procentech tzv. Equilibrium score (nejlepší výsledek představuje 100%) 

Unilateral Stance Test 

Sway velocity (deg/sec) 

 LDK PDK 

Měření Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

1. 0,7 1,7 0,5 4,9 

2. 0,4 1,6 0,5 1,6 

3. 0,5 3,1 0,4 1,6 

Průměr 0,53 2,13 0,47 2,70 

Tabulka 65: Vyšetření pohybu COG, udávaného ve stupních za sekundu, během stoje se 

zrakovou kontrolou a bez ní 

Závěr: U probanda č. 5, během testu Sensory Organisation, můžeme pozorovat mírné 

zhoršení již od úkonu č. 2, kterému odpovídá stoj bez zrakové kontroly. V případě testu 

Unilateral Stance pozorujeme dosažení lepších výsledků během stoje se zrakovou 

kontrolou na PDK a bez zrakové kontroly na LDK.  
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5.14. Proband číslo 6 – kontrolní skupina 

5.14.1. Klinické vyšetření probanda č. 6 

Anamnéza: 

Vyšetřovaná osoba: H.V., muž 

Ročník narození: 1988 

Výška: 180 cm, Váha: 104 kg, BMI: 32, 1 

OA: 2010 provedena artroskopie obou kolenních kloubů z důvodu vrozené dysplazie 

patel, následovala RHB pomocí fyzikální terapie, magnetoterapie, bez LTV. 

PA: student VŠ, brigádně 1x za 14 dní sedavá práce z domova 

SPA: Od 15 – ti do 18 – ti let se věnoval volejbalu 

FA: neguje 

AA: neguje 

Kineziologické vyšetření: 

Vyšetření stoje: Stoj o užší bázi; otlačení pat, PDK více; příčně, podélně plochá noha 

oboustranně; valgozní postavení hlezenního kloubu PDK; kontura stehnen, lýtek 

symetrická; výše postavená podkolenní a subgluteální rýha PDK; patela LDK tažena 

více laterálně; pánev v mírné anteverzi; pupek tažen vpravo; větší tajle, 

thorakobrachiální trojúhelník vpravo; hypertrofie paravertebrálních svalů v oblasti 

Thp/Cp oboustranně; vyhlazená bederní lordóza, zvětšená hrudní kyfóza, levostranná 

skolioza tvaru „C“; mělké břišní dýchání; hypertrofie m. trapezius oboustranně; vyšší 

postavení levého ramenního kloubu; protrakce ramenních kloubů; předsun hlavy. 

Rhombergův stoj I, II, III: negativní 

Test dle Véleho: stupeň A – plná, dokonalá stabilita 

Stoj na jedné DK: bez poklesu pánve na straně švihové DK 

Vyšetření pánve palpací: 

Cristae illiacae: pravá ve vyšším postavení 

SIPS: pravá ve vyšším postavení 

SIAS: pravá ve vyšším postavení 

Stoj na dvou vahách: L/P – 56/48 

Vyšetření chůze: Chůze plynulá, symetrická délka kroku; tvrdý došlap na patu, 

neplynulý odval po zevní hraně chodidla, odraz od metatarzů; peroneální typ chůze dle 

Jandy; bez souhybu HKK, snížený souhyb trupu i pánve. 

Vyšetření pohybového stereotypu dle Jandy: Extenze kyčelního kloubu: LDK, PDK – 
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Pohyb vychází až z oblasti pletence ramenního. Během pohybu se svaly zapojují v 

pořadí homolaterálních extenzorů páteře, kontralaterálních extenzorů páteře, 

hamstringů, následně m. gluteus maximus, s rozšířením laterální strany břišních svalů 

do stran. 

Antropometrie DKK: 

Délka PDK (cm) LDK (cm) 

Anatomická 91 91 

Funkční 93,5 93 

Umbilikální 101,5 101 

Tabulka 66: Antropometrické vyšetření u probanda č. 6 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti dle Jandy: 

 

Dolní končetiny 

PDK LDK 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

 

Kyčelní kloub 

S 10 – 0 – 130 S 10 – 0 – 130 S 10 – 0 – 130 S 10 – 0 – 130 

F 40 – 0 – 35 F 40 – 0 – 35 F 40 – 0 – 35 F 40 – 0 – 35 

R 35 – 0 – 30 R 35 – 0 – 30 R 35 – 0 – 30 R 35 – 0 – 30 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 110 S 0 – 0 – 110 S 0 – 0 – 110 S 0 – 0 – 110 

Hlezenní kloub R 20 – 0 – 25 R 20 – 0 – 25 R 20 – 0 – 25 R 20 – 0 – 25 

S 5 – 0 – 35 5 – 0 – 35 5 – 0 – 35 5 – 0 – 35 

Tabulka 67: Vyšetření aktivních a pasivních rozsahů pohybu u probanda č. 6 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Sval PDK LDK 

M. triceps surae – pars 

soleus 

1 1 

M. triceps surae – pars 

gastrocnemius 

0 0 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

M. rectus femoris 1 1 
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M. tensor fasciae latae 1 1 

M. illiopsoas 2 2 

Adduktory kyčelního 

Kloubu 

1 1 

M. piriformis 1 1 

M. quadratus lumborum 1 1 

Paravertebrální svaly 1 

Tabulka 68: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy u probanda č. 6 

Závěr: U probanda č. 6 bylo zjištěno asymetrické postavení pánve SIAS, SIPS, crista, 

pravá ve vyšším postavení, s rozdílnými antropometrickými hodnotami DKK, 

funkčního a umbilikálního rozměru o 0,5 cm více na PDK. Rozsah pohybu omezen 

aktivním i pasivním pohybem v kyčelním kloubu ve směru zevní rotace 35° a vnitřní 

rotace 30° oboustranně, v kolenním kloubu ve směru flexe 110°. Vyšetřením zkrácených 

svalů ozřejmeno zkrácení m. soleus, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, 

adduktorů kyčelního kloubu, m. quadratus lumborum, m. piriformis a paravertebrálních 

svalů na stupni č. 1 oboustranně. Zkrácení flexorů kolenního kloubu a m. iliopsoas na 

stupni č. 2 oboustranně. 

5.14.2. Přístrojové vyšetření probanda č. 6 

Během měření poukazuje na bolest obou kolenních kloubů (od Motor Control Test), 

ohodnocené na analogické stupnici intenzity bolesti číslem 3. Časté jsou přestávky mezi 

měřením. Cítí se unaven, víkend před měřením, účast v bitvě. Na dnešní den spal 

dostatečný počet hodin 9 h. Dominantní je PDK. 

Sensory Organisation Test 

Měření Equilibrium score (%) 

1. Stoj se zrakovou kontrolou 92,67 

 

2. Stoj bez zrakové kontroly 

92,33 

3. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem okolí 

89,67 
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4. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem desky 

88,33 

5. Stoj bez zrakové kontroly a pohybem 

desky 

66,00 

6. Stoj se zrakovou kontrolou, pohybem 

okolí i desky 

77,33 

Celkem 84,39 

Tabulka 69: Vyšetření pohybu COG v anteroposteriorním směru, vyjádřeného v 

procentech tzv. Equilibrium score (nejlepší výsledek představuje 100%) 

Unilateral Stance Test 

Sway velocity (deg/sec) 

 LDK PDK 

Měření Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

1. 0,6 1,2 0,8 3,2 

2. 0,5 1,1 0,6 1,7 

3. 0,5 2,3 0,7 2,5 

Průměr 0,53 1,53 0,70 2,47 

Tabulka 70: Vyšetření pohybu COG, udávaného ve stupních za sekundu, během stoje se 

zrakovou kontrolou a bez ní 

Závěr: U probanda č. 6, během testu Sensory Organisation, můžeme pozorovat velké 

zhoršení u úkonu č. 5 a naopak mírné zlepšení u posturálně nejnáročnější situace. 

V případě testu Unilateral Stance pozorujeme dosažení lepších výsledků během stoje se 

zrakovou kontrolou i bez ní při stoji na LDK, oproti stoji na PDK. 

5.15. Proband číslo 7 – kontrolní skupina 

5.15.1. Klinické vyšetření probanda č. 7 

Anamnéza: 

Vyšetřovaná osoba: P.V., muž 

Ročník narození: 1990 

Výška: 186 cm, Váha: 87 kg, BMI: 25, 15 

OA: bez operací, nemocí; 2015 distorze LDK během volejbalu, klidový režim, bez 
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RHB 

PA: student VŠ, fyzioterapie 

SPA: nepravidelně, relaxačně plavání, volejbal 

FA: neguje 

AA: neguje 

Během měření bolest LDK (během testu SOT, Adaptation Test, Motor Control Test poté 

odeznění bolesti), ohodnocena na analogové stupnici bolestivosti číslem 3. Na dnešní 

den se cítí odpočinutý s dostatečným počtem hodin spánku, 8 hodin. Dominantní je 

PDK. 

Kineziologické vyšetření: 

Vyšetření stoje: Stoj o úzké bázi; příčně i podélně plochá noha oboustranně; varozní 

postavení pravého hlezenního kloubu, valgozní postavení levého hlezenního kloubu; 

kontura stehnen, lýtek, podkolenních, subgluteálních rýh symetrická; patela LDK tažena 

laterálním směrem, patela PDK směrem mediálním; pánev v mírné anteverzi; 

prominence břišní stěny; symetrie tajlí a thorakobrachiálních trojúhelníků; hypertrofie 

paravertebrálních svalů v oblasti Th/Cp oboustranně; vyhlazená bederní lórdoza, hrudní 

kyfóza, bez odchylek páteře ve frontální rovině; mělké horní hrudní dýchání; 

hypertrofie m. trapezius oboustranně; nádechové postavení hrudníku; protrakce 

ramenních kloubů; mírný předsun hlavy. 

Rhombergův stoj I, II, III: negativní 

Test dle Véleho: stupeň B – C lehce porušená stabilita, špatná stabilita 

Stoj na jedné DK: bez poklesu pánve na straně švihové DK 

Vyšetření pánve palpací: 

Cristae illiacae: pravá ve vyšším postavení 

SIPS: pravá SIPS ve vyšším postavení 

SIAS: pravá SIAS ve vyšším postavení 

Stoj na dvou vahách: L/P – 42/45 

Vyšetření chůze: Chůze plynulá, pohodová; souhyb pánve, trupu, zvýšený souhyb 

PHK; tvrdý došlap na patu, odval přes zevní hranu chodidla, odraz od metatarzů; 

peroneální typ chůze dle Jandy; 

Vyšetření pohybového stereotypu dle Jandy: Extenze kyčelního kloubu: LDK, PDK – 

Pohyb zahájen aktivitou hamstringů, následuje zapojení svalů dle sledu, doprovázeno 

vyklenutím laterální strany břišních svalů oboustranně. 
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Antropometrie DKK: 

Délka PDK (cm) LDK (cm) 

Anatomická 98 97,5 

Funkční 93 92,2 

Umbilikální 110 110 

Tabulka 71: Antropometrické vyšetření u probanda č. 7 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti dle Jandy: 

 

Dolní končetiny 

PDK LDK 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

 

Kyčelní kloub 

S 10 – 0 – 135 S 10 – 0 – 140 S 10 – 0 – 140 S 10 – 0 – 135 

F 45 – 0 – 35 F 45 – 0 – 35 F 45 – 0 – 35 F 45 – 0 – 35 

R 45 – 0 – 20 R 45 – 0 – 20 R 45 – 0 – 20 R 45 – 0 – 20 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 135 S 0 – 0 – 135 S 0 – 0 – 135 S 0 – 0 – 135 

Hlezenní kloub R 20 – 0 – 30 R 20 – 0 – 30 R 25 – 0 – 35 R 25 – 0 – 35 

S 5 – 0 – 45 S 5 – 0 – 45 S 5 – 0 – 45 S 5 – 0 – 45 

Tabulka 72: Vyšetření aktivních a pasivních rozsahů pohybu u probanda č. 7 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Sval PDK LDK 

M. triceps surae – pars 

soleus 

0 0 

M. triceps surae – pars  

Gastrocnemius 

0 0 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

M. rectus femoris 1 1 

M. tensor fasciae latae 0 0 

M. illiopsoas 1 1 

Adduktory kyčelního 0 0 
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Kloubu 

M. piriformis 1 1 

M. quadratus lumborum 0 1 

Paravertebrální svaly 1 

Tabulka 73: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy u probanda č. 7 

Závěr: U probanda č. 7 bylo zjištěno asymetrické postavení pánve SIAS, SIPS, crista, 

pravá ve vyšším postavení, s rozdílnými antropometrickými hodnotami DKK, 

funkčního a anatomického rozměru o 0,5 cm více na PDK. Rozsah pohybu omezen 

aktivním i pasivním pohybem v kyčelním kloubu ve směru vnitřní rotace 20°. 

Vyšetřením zkrácených svalů ozřejmeno zkrácení flexorů kolenního kloubu, m. rectus 

femoris, m. illiopsoas, m. piriformis a paravertebrálních svalů na stupni č. 1 

oboustranně. Zkrácení m. quadratus lumborum na stupni č. 1 levé strany. 

5.15.2. Přístrojové vyšetření probanda č. 7 

Během měření bolest LDK (během testu SOT, Adaptation Test, Motor Control Test, 

poté odeznění bolesti), ohodnocena na analogové stupnici bolestivosti číslem 3. Na 

dnešní den odpočinutý s dostatečným počtem hodin spánku, 8 hodin. Dominantní PDK. 

Sensory Organisation Test 

Měření Equilibrium score (%) 

1. Stoj se zrakovou kontrolou 93,00 

2. Stoj bez zrakové kontroly 91,00 

3. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem okolí 

88,00 

4. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem desky 

93,33 

5. Stoj bez zrakové kontroly a pohybem 

desky 

72,33 

6. Stoj se zrakovou kontrolou, pohybem 

okolí i desky 

78,33 

Celkem 86,00 

Tabulka 74: Vyšetření pohybu COG v anteroposteriorním směru, vyjádřeného v 

procentech tzv. Equilibrium score (nejlepší výsledek představuje 100%) 
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Unilateral Stance Test 

Sway velocity (deg/sec) 

 LDK PDK 

Měření Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

1. 0,4 1,5 0,3 1,8 

2. 0,3 3 0,4 1,6 

3. 0,3 1,5 0,4 3,7 

Průměr 0,33 2,00 0,37 2,37 

Tabulka 75: Vyšetření pohybu COG, udávaného ve stupních za sekundu, během stoje se 

zrakovou kontrolou a bez ní 

Závěr: U probanda č. 7, během testu Sensory Organisation, pozorujeme zhoršení 

v posturálně nejnáročnějších situacích č.5 a č. 6.  V případě testu Unilateral Stance 

pozorujeme v celku vyrovnané výsledky při stoji na LDK, PDK se zrakovou kontrolou i 

bez ní. 

5.16. Proband číslo 8 – kontrolní skupina 

5.16.1. Klinické vyšetření probanda č. 8 

Anamnéza: 

Vyšetřovaná osoba: M.Z., žena 

Ročník narození: 1988 

Výška: 160 cm, Váha: 48 kg, BMI: 18,75 

OA: bez operací, vážnějších onemocnění, úrazů 

PA: rodičovská dovolená, jinak sedavé zaměstnání v recepci 

SPA: rekreačně se věnuje bruslení na kolečkových bruslích, jízdě na kole 

GA: 2013 porod přirozenou cestou 

FA: neguje 

AA: pyly, blíže nespecifikováno 

Kineziologické vyšetření: 

Vyšetření stoje: Stoj o úzké bázi; příčně i podélně plochá noha oboustranně; valgozní 

postavení hlezenních kloubů; kontura stehen, lýtek, podkolenních, subgluteálních rýh 

symetrická; pately taženy laterálním směrem; pánev ve zvýšené anteverzi, lehce 
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sešikmena vpravo dolů; symetrie tajlí a thorakobrachiálních trojúhelníků; hypertrofie 

paravertebrálních svalů v oblasti Lp oboustranně; prohloubená bederní lordóza, 

oploštělá hrudní kyfóza, bez odchylek páteře ve frontální rovině; mělké horní hrudní 

dýchání; scapula alata oboustranně; hypertrofie m. trapezius oboustranně, výrazněji na 

PHK; protrakce ramenních kloubů; mírný předsun hlavy. 

Rhombergův stoj I, II, III: negativní 

Test dle Véleho: stupeň B – lehce porušená stabilita 

Stoj na jedné DK: bez poklesu pánve na straně švihové DK 

Vyšetření pánve palpací: 

Cristae illiacae: levá ve vyšším postavení 

SIPS: levá SIPS ve vyšším postavení 

SIAS: levá SIAS ve vyšším postavení 

Stoj na dvou vahách: L/P – 24/24 

Vyšetření chůze: Chůze plynulá; souhyb pánve, trupu, horních končetin; tvrdý došlap 

na patu, odval přes zevní hranu chodidla, odraz od metatarzů; peroneální typ chůze dle 

Jandy. 

Vyšetření pohybového stereotypu dle Jandy: Extenze kyčelního kloubu: LDK, PDK – 

Pohyb zahájen aktivitou svalů extenzorů bederní páteře kontralaterálně, dále zapojení 

svalů dle sledu, zapojení hamstringů před m. gluteus maximus, doprovázeno vyklenutím 

laterální strany břišních svalů oboustranně s prohloubením bederní páteře. 

Antropometrie DKK: 

Délka PDK (cm) LDK (cm) 

Anatomická 81 81 

Funkční 83 83 

Umbilikální 90 90 

Tabulka 76: Antropometrické vyšetření DKK u probanda č. 8 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti dle Jandy: 

 

Dolní končetiny 

PDK LDK 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

 

Kyčelní kloub 

S 10 – 0 – 145 S 10 – 0 – 145 S 10 – 0 – 145 S 10 – 0 – 145 

F 35 – 0 – 35 F 40 – 0 – 35 F 35 – 0 – 35 F 40 – 0 – 35 
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R 45 – 0 – 35 R 45 – 0 – 40 R 45 – 0 – 35 R 45 – 0 – 40 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 140 S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 140 S 0 – 0 – 145 

Hlezenní kloub R 20 – 0 – 30 R 20 – 0 – 30 R 20 – 0 – 30 R 20 – 0 – 30 

S 5 – 0 – 40 S 5 – 0 – 40 S 5 – 0 – 40 S 5 – 0 – 40 

Tabulka 77: Vyšetření aktivních a pasivních rozsahů pohybu u probanda č. 8 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Sval PDK LDK 

M. triceps surae – pars 

soleus 

0 0 

M. triceps surae – pars 

gastrocnemius 

1 1 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

M. rectus femoris 1 1 

M. tensor fasciae latae 0 0 

M. illiopsoas 1 1 

Adduktory kyčelního 

Kloubu 

1 1 

M. piriformis 1 1 

M. quadratus lumborum 0 0 

Paravertebrální svaly 1 1 

Tabulka 78: vyšetření zkrácených svalů dle Jandy u probanda č. 8 

Závěr: U probanda č. 7 bylo zjištěno asymetrické postavení pánve SIAS, SIPS, crista, 

levá ve vyšším postavení, se stejnými antropometrickými rozdíly na DKK. Rozsah 

pohybu omezen aktivním pohybem v kyčelním kloubu ve směru abdukce 35°, vnitřní 

rotace 35° a flexe v kolenním kloubu oboustranně. Vyšetřením zkrácených svalů 

ozřejmeno zkrácení m. gastrocnemius, m. rectus femoris, m. iliopsoas, adduktorů 

kyčelního kloubu, m. piriformis a paravertebrálních svalů na stupni č. 1 oboustranně. 

Zkrácení flexorů kolenního kloubu na stupni č. 2 oboustranně 
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5.16.2. Přístrojové vyšetření probanda č. 8 

Během měření bez bolesti. Na dnešní den se cítí spíše unavena, s dostatečným počtem 

hodin spánku, 7 hodin. Dominantní je PDK. 

Sensory Organisation Test 

Měření Equilibrium score (%) 

1. Stoj se zrakovou kontrolou 95,67 

2. Stoj bez zrakové kontroly 95,67 

3. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem okolí 

92,33 

4. Stoj se zrakovou kontrolou a 

pohybem desky 

85,00 

5. Stoj bez zrakové kontroly a pohybem 

desky 

59,33 

6. Stoj se zrakovou kontrolou, pohybem 

okolí i desky 

67,00 

Celkem 82,67 

Tabulka 79: Vyšetření pohybu COG v anteroposteriorním směru, vyjádřeného v 

procentech tzv. Equilibrium score (nejlepší výsledek představuje 100%) 

Unilateral Stance Test 

Sway velocity (deg/sec) 

 LDK PDK 

Měření Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

Stoj se 

zrakovou 

kontrolou 

Stoj bez 

zrakové 

kontroly 

1. 0,4 1,2 0,5 1,5 

2. 0,5 1,9 0,4 1 

3. 0,4 0,9 0,4 0,9 

Průměr 0,43 1,33 0,43 1,13 

Tabulka 80: Vyšetření pohybu COG, udávaného ve stupních za sekundu, během stoje se 

zrakovou kontrolou a bez ní 

Závěr: U probanda č. 8, během testu Sensory Organisation, pozorujeme výrazné 

zhoršení v posturálně nejnáročnějších situacích č.5 a č. 6.  V případě testu Unilateral 

Stance pozorujeme vyrovnané výsledky při stoji se zrakovou kontrolou na obou DKK, 
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během stoje bez zrakové kontroly lepší provedení na PDK. 

5.17. Statistické zpracování SOT 1 

S pomocí Microsoft Excel verze 2016, byly u Sensory Organisation Test určeny, 

aritmetický průměr, medián, modus, rozptyl a směrodatná odchylka. Data jsou 

zobrazena v krabicovém grafu, kde jsou vyneseny hodnoty maxima, minima, mediánu, 

horního a dolního kvartilu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měření 1. (%) 2. (%) 3. (%) 4. (%) 5. (%) 6. (%) Celkem (%) 

K / E A B C D E F G H I J K L M N 

Q1 

92,92 94,41 92 92,33 89,67 92,17 87,5 85,08 60,83 66,25 65,5 66,92 82,27 82,96 

Min. 

92,67 93,33 86,67 91,33 88 89 71,33 80,67 48,33 65 59 62,67 77,11 82,22 

Medián 

94,16 95,67 93 93,5 91 92,83 88,33 90 68,5 72,83 72,5 75,67 84,22 86,61 

Max. 

95,67 97 95,67 95 95 95,33 93,33 92,67 73,67 81 86,7 82,67 88,111 89,33 

Q3 

95 96,33 94,92 93,75 93,42 94,83 91,42 90,42 72,58 78,67 77,83 78,25 86,32 88,64 

IQR 

2,08 1,92 2,92 1,42 3,75 2,67 3,92 5,33 11,75 12,42 12,33 11,33 4,05 5,68 

Tabulka 81: Přehled ke krabicovému grafu – zobrazuje zpracovaná data ze Sensory 

Organisation Test, rozdělena samostatně pro K – kontrolní skupinu a E – experimentální 

Graf 1: Na vodorovné ose jsou jednotlivé skupiny vstupních dat, na svislé ose jsou vyneseny 

hodnoty statistických veličin pro danou skupinu dat. 
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skupinu; Q1 (horní kvartil), Q3 (dolní kvartil), IQR (mezikvartilové rozpětí) 

Průměrný kombinovaný výsledek SOT je u kontrolní skupiny 83,83% ± 3,34%. U 

skupiny aktivně cvičící taekwondo je průměrný kombinovaný výsledek SOT 85,97% ± 

2,8%. Kombinované hodnoty SOT tedy vzrostly v průměru o 2,13% ± 3,66. Z toho lze 

vyvodit následující hypotézu.  

Nulová hypotéza H01: V porovnání hodnot Equilibrium skore, získaných s pomocí 

testu Sensory Organisation Test, mezi skupinou probandů věnujících se taekwondu s 

kontrolní skupinou je pozorovaný rozdíl průměrných hodnot 2,13% statisticky 

nevýznamný. 

Alternativní hypotéza H1: V porovnání hodnot Equilibrium skore, získaných s 

pomocí testu Sensory Organisation Test, ukazuje vyšší průměr 85,97% skupiny 

probandů věnujících se taekwondu oproti průměru probandů z kontrolní skupiny 

83,83% na statisticky významný rozdíl mezi výsledky SOT obou skupin. 

5.17.1.  Rozdělení dat a test hypotézy 

Pro potřeby následného testování hypotézy je vhodné nalézt rozdělení dat. K tomu 

byl použit Shapiro-Wilk test. Výsledkem testu je p_hodnota, kterou je potřeba porovnat 

s kritickou mezí 0,05. 

𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑎: 𝑝 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 = 0,631 > 0,05 

𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛𝑡á𝑙𝑛í 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑎: 𝑝 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 = 0,126 > 0,05 

Shapiro-Wilk test udává pro daná data p_hodnotu vyšší než je kritická mez, což 

indikuje, že data by měla mít normální rozdělení.  

Normální rozdělení vstupních dat je předpokladem pro použití t-testu k testování 

hypotézy. K testování platnosti hypotézy je vhodné vzhledem k vstupním datům použít 

dvouvýběrový nepárový t-test. Po vyhodnocení t-testu nad vstupními daty, získáme 

hodnotu testovacího kritéria t:  

𝑡 = −1,29383 

𝑝 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 = 0,108331 
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Pro další testování zvolíme hladinu statistické významnosti 𝛼 = 0,05. Počet 

testovaných subjektů určuje počet stupňů volnosti 𝑣 = 𝑛 – 1 = 7. Podle těchto parametrů 

nalezneme tabelovanou kritickou hodnotu, se kterou budeme porovnávat t:  

 

 

Výsledné kritérium zvoleného testu je nižší než kritická hodnota. Proto můžeme 

závěrem říci, že podle testu neodpovídají dané hodnoty statisticky významné změně 

střední hodnoty měřené veličiny. Z toho důvodu zamítáme alternativní hypotézu H1 na 

zvolené hladině statistické významnosti . Je potřeba se tedy přiklonit k nulové 

hypotéze H01.  

Na základě hodnot, které jsou k dispozici, nelze tvrdit, že by skupina cvičící 

taekwondo měla v průměru významně lepší výsledky než kontrolní skupina 

5.18. Statistické zpracování SOT 2 

Na základě studie prováděné roku 2012, dle Fonga, byl použit vzoreček pro 

výpočet zastoupení somatosenzorického, vizuálního a vestibulárního aparátu v testu 

Sensory Organisation.  

S pomocí Microsoft Excel verze 2016 byly určeny aritmetický průměr, medián, 

modus, rozptyl a směrodatná odchylka. Data jsou zobrazena v krabicovém grafu, kde 

jsou vyneseny hodnoty maxima, minima, mediánu, horního a dolního kvartilu. 
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Graf 2: Na vodorovné ose jsou jednotlivé skupiny vstupních dat, na svislé ose jsou 

vyneseny hodnoty statistických veličin pro danou skupinu dat 

 Faktor 1 (%) Faktor 2 (%) Faktor 3 (%) Celkem (%) 

K / E A B C D E F G H 

Q1 
97,77 97,35 92,94 90,11 65,15 68,81 84,66 86,62 

Min. 
93,53 95,19 75,09 80,67 50,88 68,04 74,74 81,29 

Medián 
98,94 97,72 95,32 93,75 73,11 76,95 89,55 88,73 

Max. 
102,14 100,36 100,36 99,65 78,29 86,42 91,99 94,52 

Q3 
100 98,35 96,48 94,78 77,60 81,89 91,05 91,54 

IQR 
2,23 0,99 3,53 4,67 12,46 13,08 6,39 4,93 

Tabulka 82: Přehled ke krabicovému grafu – zobrazuje zpracovaná data ze Sensory 

Organisation Test, zastoupení somatosenzorického aparátu – faktor 1, visuálního 

aparátu – faktor 2, vestibulárního aparátu – faktor 3; Q1 (horní kvartil), Q3 (dolní 

kvartil), IQR (mezikvartilové rozpětí) 

Průměrný výsledek SOT pro senzomotorický aparát je u kontrolní skupiny 

98,62% ± 2,37%. U skupiny aktivně cvičící taekwondo je průměrný výsledek 97,78% ± 

1,38%. Hodnoty SOT pro senzomotorický aparát tedy poklesly v průměru o 0,84% ± 

3,06%.  

Průměrný výsledek SOT pro visuální aparát je u kontrolní skupiny 92,87% ± 

7,37%. U skupiny aktivně cvičící taekwondo je průměrný výsledek 92,27% ± 5,38%. 

Hodnoty SOT pro visuální aparát tedy poklesly v průměru o 0,59% ± 8,67%.  

Průměrný výsledek SOT pro vestibulární aparát je u kontrolní skupiny 69,87% ± 

9,06%. U skupiny aktivně cvičící taekwondo je průměrný výsledek 76,44% ± 6,9%. 

Hodnoty SOT pro senzomotorický aparát tedy vzrostly v průměru o 6,58% ± 7,32%.  

Dále je vyhodnocován pouze faktor 3, který svědčí pro vestibulární aparát, 

vzhledem k vyššímu rozdílnému průměru mezi oběma skupinami. Na základě 

průměrných výsledků, lze proto stanovit následující hypotézu. 

Nulová hypotéza H02: V porovnání hodnot faktoru 3 pro vestibulární aparát, 

získaných s pomocí testu Sensory Organisation, mezi skupinou probandů věnujících se 

taekwondu s kontrolní skupinou, je pozorovaný rozdíl průměrných hodnot 6,58% 

statisticky nevýznamný. 
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Alternativní hypotéza H2: V porovnání hodnot faktoru 2 pro vestibulární aparát, 

získaných s pomocí testu Sensory Organisation, ukazuje vyšší průměr 76,44% skupiny 

probandů věnujících se taekwondu oproti průměru probandů z kontrolní skupiny 

69,87% na statisticky významný rozdíl mezi výsledky SOT obou skupin. 

5.18.1. Rozdělení dat a test hypotézy 

Pro potřeby následného testování hypotéz je vhodné nalézt rozdělení dat. K tomu 

byl použit Shapiro-Wilk test. Výsledkem testu je p_hodnota, kterou je potřeba porovnat 

s kritickou mezí 0,05. 

 

 

Shapiro-Wilk test udává pro téměř všechny sady dat p_hodnotu vyšší, než je 

kritická mez, což indikuje, že data by měla mít normální rozdělení. 

Normální rozdělení vstupních dat je předpokladem pro použití t-testu k testování 

hypotézy. K testování platnosti hypotézy je vhodné vzhledem k vstupním datům použít 

dvouvýběrový nepárový t-test. Po vyhodnocení t-testu nad vstupními daty, získáme 

hodnotu testovacího kritéria t: 

 

 

Pro další testování zvolíme hladinu statistické významnosti . Počet 

testovaných subjektů určuje počet stupňů volnosti  Podle těchto 

parametrů nalezneme tabelovanou kritickou hodnotu, se kterou budeme porovnávat t:  

 

 

Výsledné kritérium zvoleného testu je nižší než kritická hodnota. Proto můžeme 

řící, že dle testu neodpovídají dané hodnoty statisticky významné změně střední 

hodnoty měřené veličiny. Z toho důvodu zamítáme alternativní hypotézu H2 na zvolené 

hladině statistické významnosti . Je potřeba se tedy přiklonit k nulové 

hypotéze H02. 
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Na základě hodnot, které jsou k dispozici, nelze tvrdit, že by skupina cvičící 

taekwondo měla v průměru významně lepší výsledky faktoru 3, svědčícího pro 

vestibulární aparát, než kontrolní skupina. 

5.19. Statistické zpracování UST 

S pomocí Microsoft Excel verze 2016 byly určeny, u testu Unilateral Stance, 

aritmetický průměr, medián, modus, rozptyl a směrodatná odchylka. Data jsou 

zobrazena v krabicovém grafu, kde jsou vyneseny hodnoty maxima, minima, mediánu, 

horního a dolního kvartilu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKK LDK (deg/sec) PDK (deg/sec) Celkem (deg/sec) 

Měření Zraková 

kontrola 

Bez 

zrakové 

kontroly 

Zraková 

kontrola 

Bez 

zrakové 

kontroly 

Zraková 

kontrola 

Bez 

zrakové 

kontroly 

K / E A B C D E F G H I J K L 

Q1 
0.43 0.4 1.48 1.06 0.42 0.45 1.21 1.43 0.43 0.43 1.48 1.24 

Min. 
0.33 0.37 1.3 0.73 0.37 0.37 1.1 0.87 0.35 0.38 1.23 0.8 

Medián 
0.45 0.48 1.88 1.35 0.47 0.52 2.17 1.67 0.5 0.53 1.98 1.53 

Graf 3: Na vodorovné ose jsou jednotlivé skupiny vstupních dat, na svislé ose jsou 

vyneseny hodnoty statistických veličin pro danou skupinu dat 
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Max. 
0.9 0.63 2.13 1.87 0.7 0.63 2.7 2.7 0.68 0.62 2.42 2.17 

Q3 
0.53 0.6 2 1.60 0.57 0.55 2.39 1.96 0.57 0.55 2.12 1.79 

IQR 
0.1 0.2 0.52 0.55 0.15 0.1 1.18 0.53 0.14 0.12 0.64 0.55 

Tabulka 83: Přehled ke krabicovému grafu – zobrazuje zpracovaná data z Unilateral 

Stance Test se zrakovou kontrolou i bez ní pro LDK, PDK, dohromady pro 

experimentální a kontrolní skupinu; Q1 (horní kvartil), Q2 (dolní kvartil), IQR 

(mezikvartilové rozpětí) 

Průměrný výsledek UST se zrakovou kontrolou je u kontrolní skupiny 0,5 ± 0,1. 

U skupiny aktivně cvičící taekwondo je průměrný výsledek 0,5 ± 0,08. Hodnoty UST se 

zrakovou kontrolou tedy klesly v průměru o 0,0 ± 0,15.  

Průměrný výsledek UST bez zrakové kontroly je u kontrolní skupiny 1,84 ± 0,41. 

U skupiny aktivně cvičící taekwondo je průměrný výsledek 1,51 ± 0,44. Hodnoty UST 

bez zrakové kontroly tedy klesly v průměru o 0,33 ± 0,68.  

Dále je vyhodnocován UST bez zrakové kontroly vzhledem k vyššímu 

rozdílnému průměru mezi oběma skupinami. Na základě průměrných výsledků, lze 

proto stanovit následující hypotézu. 

Nulová hypotéza H03: V porovnání hodnot vychýlení za vteřinu, získaných s 

pomocí testu Unilateral Stance Test bez zrakové kontroly, mezi skupinou probandů 

věnujících se taekwondu s kontrolní skupinou, je pozorovaný rozdíl průměrných hodnot 

0,33 statisticky nevýznamný. 

Alternativní hypotéza H3: V porovnání hodnot vychýlení za vteřinu, získaných s 

pomocí testu Unilateral Stance Test bez zrakové kontroly, ukazuje nižší průměr 1,51 

skupiny probandů věnujících se taekwondu oproti průměru z kontrolní skupiny 1,84 na 

statisticky významný rozdíl mezi výsledky UST obou skupin. 

5.19.1. Rozdělení dat a test hypotézy 

Pro potřeby následného testování hypotéz je vhodné nalézt rozdělení dat. K tomu 

byl použit Shapiro-Wilk test. Výsledkem testu je p_hodnota, kterou je potřeba porovnat 

s kritickou mezí 0,05. 
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Shapiro-Wilk test udává pro daná data p_hodnotu vyšší, než je kritická mez nebo 

velmi blízkou, což indikuje, že data by měla mít normální rozdělení. 

Normální rozdělení vstupních dat je předpokladem pro použití t-testu k testování 

hypotézy. K testování platnosti hypotézy je vhodné vzhledem k vstupním datům použít 

dvouvýběrový nepárový t-test. Po vyhodnocení t-testu nad vstupními daty, získáme 

hodnotu testovacího kritéria t: 

Po vyhodnocení t-testu nad vstupními daty, získáváme hodnotu testovacího 

kritéria t: 

 

 

Pro další testování zvolíme hladinu statistické významnosti . Počet 

testovaných subjektů určuje počet stupňů volnosti  Podle těchto 

parametrů nalezneme tabelovanou kritickou hodnotu, se kterou budeme porovnávat t:  

 

 

Výsledné kritérium zvoleného testu je nižší než kritická hodnota. Proto můžeme 

říci, že dle testu neodpovídají dané hodnoty statisticky významné změně střední 

hodnoty měřené veličiny. Z toho důvodu zamítáme alternativní hypotézu H3 na zvolené 

hladině statistické významnosti . Je potřeba se tedy přiklonit k nulové 

hypotéze H03. 

Na základě hodnot, které jsou k dispozici nelze tvrdit, že by skupina cvičící 

taekwondo měla v průměru významně lepší výsledky než kontrolní skupina. 
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6. DISKUZE 

Pojem rovnováha, je v zahraniční literatuře vyjádřen termínem balance či 

equilibrium. Je ho často užíváno v souvislosti s udržováním polohy těla proti působení 

vnějších vlivů.  Zahrnuje dynamické procesy, s cílem zabránit pádu. Jedná se o složitý 

děj, který se řídí informacemi přicházejícími z vestibulárního, vizuálního a 

somatosenzorického systému. Odtud jsou informace předávány do CNS, která aktivuje 

pohybový aparát tak, že těžiště nepřesahuje hranice oporné plochy (Nasher, 1993).  

Každá sportovní aktivita má svá specifika a jedinci proto mohou 

využívat k udržování rovnováhy odlišných smyslových vstupů. Například gymnastky 

jsou schopné po vyřazení vizuálního aparátu mnohem lépe korigovat množství výkyvů 

pomocí senzomotorického a vestibulárního aparátu oproti jiným sportům (Vuillerme, 

2001).  

Cílem diplomové práce bylo provést zhodnocení rovnováhy u bojového umění 

taekwondo v porovnání s běžnou populací. Měření se účastnilo celkem 16 probandů ve 

věkovém rozmezí 20 – 38 let. Experimentální skupinu tvořili probandi, trenéři, žáci, 

nositelé černého pásku, či reprezentanti, věnující se pravidelně bojovému umění 

taekwondo WTF po dobu deseti let a více. V kontrolní skupině se žádný z měřených 

probandů nevěnoval pravidelně sportovní aktivitě a neměl zkušenost s jiným druhem 

bojového umění či sportu. Během měření bylo nejprve provedeno základní 

kineziologické vyšetření s následným přístrojovým, s pomocí Smart Equitest systému 

od firmy Neurocom, v rozsahu sedmi testů. Na základě odebrání naměřených dat a 

jejich výpočtu průměrných hodnot, byly stanoveny následující hypotézy: 

H 1: V porovnání hodnot Equilibrium skore, získaných s pomocí testu Sensory 

Organisation Test, ukazuje vyšší průměr 85,97% skupiny probandů věnujících se 

taekwondu oproti průměru probandů z kontrolní skupiny 83,83% na statisticky 

významný rozdíl mezi výsledky SOT obou skupin. 

H 2: V porovnání hodnot faktoru 2 pro vestibulární aparát, získaných s pomocí testu 

Sensory Organisation, ukazuje vyšší průměr 76,44% skupiny probandů věnujících se 

taekwondu oproti průměru probandů z kontrolní skupiny 69,87% na statisticky 

významný rozdíl mezi výsledky SOT obou skupin. 
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H 3: V porovnání hodnot vychýlení za vteřinu, získaných s pomocí testu Unilateral 

Stance Test bez zrakové kontroly, ukazuje nižší průměr 1,51 skupiny probandů 

věnujících se taekwondu oproti průměru z kontrolní skupiny 1,84 na statisticky 

významný rozdíl mezi výsledky UST obou skupin. 

Z průměrných hodnot je patrné, že probandi věnující se bojovému umění taekwondo 

mají průměrné hodnoty výsledků vyšší oproti kontrolní skupině, nicméně po 

statistickém vyhodnocení všech hypotéz nelze tvrdit, že by dosáhly v průměru lepších 

výsledků. 

Studie se zúčastnilo 8 probandů z experimentální skupiny, se shodným počtem 

probandů kontrolní skupiny. Obě skupiny byly tvořeny 6 – ti muži a 2 ženami. Množství 

účastníků ve studii je ze statistického hlediska nepříliš významné, a proto je výsledky 

možné aplikovat pouze na prezentovanou práci. Pro účely dalšího výzkumu by bylo 

potřeba provedení rozsáhlejší studie.  

Ve skupině věnující se taekwondu byl průměrný věk 33,25, v kontrolní skupině 

dosahoval průměrný věk 25,13. Z uvedených průměrných hodnot můžeme říci, že 

v experimentální skupině dosahoval průměrný věk o mnoho vyšších hodnot. Ze studií je 

zřejmé, že se zvyšujícím se věkem posturální stabilita nejprve narůstá a později od 

určitého věku naopak klesá. Významným faktorem pro ovlivnění posturální stability je i 

typ pohlaví, zda se jedná o muže či ženy. Článek, který pojednává o změnách posturální 

stability v souvislosti s věkem u mužů, v rozmezí 30 – 80 let uvádí, že nejvyšší změny, 

ve smyslu poklesu, probíhají ve věkovém vymezení 40 – 60 let (Illing, 2010). Naopak u 

žen nastávají patrné rozdíly až mezi 50 – 60 – ti lety (Puszczalowska, 2016). V období 

dospívání, které může charakterizovat věk 15 – ti let, nedosahuje posturální stabilita 

úrovně dospělých jedinců (Hirabayashi, 1995). 

Děti i dospělí jedinci využívají vstupů z visuálního, somatosenzorického, 

vestibulárního aparátu pro udržení určité polohy těla. Avšak informace z těchto vstupů 

se liší v průběhu ontogeneze. Neustále jsou prováděny studie, které by odhalily přesné 

období ukončení vývoje jednotlivých, výše jmenovaných složek, ale jejich autoři nejsou 

příliš jednotní. Hirabayashi, 1995 a Fong, 2012, se shodují na tom, že somatosenzorické 

funkce dosahují úrovně dospělých již ve věku 3 – 4 let, vizuální funkce v 15 – ti letech a 

vývoj vestibulární funkce je v 15 – ti letech stále nedokončen. Mallau, 2010, ve studii 

věnující se posturální stabilitě dětí a dospívajících, ve věku 5 – 15. let, pracoval 
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s domněnkou, že v tomto věkovém období dochází k výrazným tělesným změnám 

muskuloskeletárního aparátu a díky tomu, jsou ovlivněny proprioceptivní dráhy, čímž 

dochází k vyššímu využití jiných smyslových vstupů, například zraku. Výsledky studie 

vedly autory skutečně k závěru, že děti se spoléhají spíše na zrakový aparát, oproti 

dospělým, kteří přijímají více informaci ze somatosenzorických vstupů. Navíc bylo 

poukázáno na skutečnost, že somatosenzorický aparát se vyvíjí až do období 12 – ti let. 

Pokud budeme hovořit o poklesu, zmiňuje se Illing, ve své studii z roku 2010, o období, 

ve kterém u mužů dochází ke zhoršení vnímání vibračního čití, polohocitu, pohybocitu 

či hmatové ostrosti, tedy poklesu somatosenzorického systému – od 60 – ti let. Zraková 

ostrost, mající vypovídající hodnoty o vizuálním systému, klesá také od 60 – ti let. 

V oblasti vestibulárního aparátu byl nejvýraznější pokles zaznamenán od 70 – ti let. Je 

tedy také otázkou, do jaké míry lze ve zvoleném věkovém vymezení, 20 – 38 let, 

ovlivnit posturální stabilitu na hladině statistické významnosti. Známe studie, ve 

kterých se posturální kontrola zvyšuje postupnou praxí. Například dle Fatmy, z roku 

2010, který aplikoval 8 – mi týdenní proprioceptivní trénink u atletů taekwonda, avšak 

průměrný věk mužů i žen kontrolní, experimentální skupiny se pohyboval okolo 20 – ti 

let.  

I přesto, že se studie účastnili pouze probandi, u kterých bylo vyloučeno jakékoliv 

poškození muskuloskeletárního aparátu v posledním roce, prodělala většina 

v předchozích letech různá poranění. Tvrzení se týká kontrolní, zejména experimentální 

skupiny, u které byla četnost poranění vzhledem ke sportovní aktivitě vyšší. Ze 

získaných údajů studie, která si kladla za cíl zjistit četnost poranění, lokalizaci a 

mechanismus úrazu u bojového umění taekwondo vyplynulo, že co do lokalizace úrazu, 

je nejnáchylnějším místem oblast hlavy, poté nohou a stehen. Vzhledem k bodovému 

zisku během zápasu, který je nejvyšší v případě zásahu oblasti hlavy, není předchozí 

rčení příliš překvapivé. Současně nejčastějším mechanismem poranění je obranný kop, 

následován druhým v pořadí, kopem útočným. Jako nejhojněji diagnostikovaným 

zraněním byly u zúčastněných probandů odhaleny kontuze, distorze kotníku a natažení 

svalu. Dalším zjištěním bylo, že u nižších stupňů výkonnosti – kup a mistrovský stupeň 

do 16 – ti let, byl častější výskyt kontuzí, a naopak u černých pásků, mistrovských 

stupňů, poškození kloubního aparátu (Mohsen, 2009). U většiny probandů, účastnících 

se studie a věnujících taekwondu, se jednalo o úrazy muskuloskeletárního aparátu 

v oblasti DKK, distorze hlezenního kloubu bez následné RHB, fraktury metatarzů, 
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poškození kolenních vazů a výhřez v oblasti Lp. Z praxe víme, že pokud není distorze 

hlezenního kloubu dobře léčena, může dojít k nesprávnému zhojení. Brown, 2007, 

zkoumal rovnováhu u pacientů s chronickou nestabilitou hlezenního kloubu a zjistil, že 

se účastníci nedokáží navrátit do stabilní polohy tak rychle, jako skupina se stabilními 

hlezenními klouby. Uvedl, že chronická nestabilita kotníku může být chápána jako 

omezení senzomotorického systému, proto je znemožněno vytvářet rychle nové vzory 

pohybu pro návrat do stabilního držení těla po narušení vnějším podnětem. 

Obě skupiny, kontrolní i experimentální, jsou dosti nehomogenní. V kontrolní 

skupině se většina probandů v předchozích letech věnovala rozdílným druhům 

sportovních aktivit. Nikdo z nich však na závodní úrovni, vždy se jednalo pouze o 

rekreační činnost. Během odebírání anamnestický údajů byl každý dotázán na předchozí 

aktivity, mezi jmenované patřila jízda na kolečkových bruslích, volejbal, tchaj – ti, jízda 

na kole či plavání volným stylem.  

U probandů byly statisticky zpracovávány výsledky stoje na 1DK pouze bez 

zrakové kontroly v porovnání obou skupin. Do výsledků nebyly zapracovány rozdíly 

mezi LDK a PDK. V případě horních končetin má vždy jedna z nich vedoucí úlohu a 

druhá podpůrnou. Oproti tomu dolní končetiny mají funkci relativně symetrickou. Stoj, 

chůze, běh, to jsou činnosti, které vyžadují kontakt obou dolních končetin současně, či 

střídavě. Mají charakter automatických, i když individuálních reakcí a za normálních 

okolností probíhají zcela podvědomě (Véle, 2006). Lidé proto nemají dostatečné 

povědomí o dominantní DK. Huurnic, 2013, ve své studii, zkoumající souvislost mezi 

dominancí DK a posturální stabilitou u hokejových hráčů, dospěl ke zjištění, že 

preference DK se vyvíjí až v závislosti na daném úkolu. Odlišnou situací je pro jedince 

kop do míče, krok vzhůru, skok do výšky či udržení stabilního stoje během pohybu 

plošiny na 1 DK. Na základě již proběhlých studií, věnujících se taekwondu (Fatma, 

2010; Fong, 2012, 2013; Pons van Dijk, 2013), byla během kineziologického vyšetření 

stanovena dominantní DK, doptáním se probanda na preferovanou DK během kopu do 

míče. Noguchi, 2013, zkoumal stoj na 1 DK u studentů VŠ, kteří byli členy atletického 

klubu, s rozdělením na tzv. manipulační DK, kterou účastnící uskutečňovali kop do 

míče, a tzv. opornou DK. Během měření došel k závěru, že lepší posturální stabilita je 

na DK, kterou jedinci uvedli jako manipulační, při pohybu desky se zrakovou 

kontrolou. V průběhu kineziologického vyšetření experimentální skupiny, věnující se 

taekwondu, uvedlo 6 probandů jako dominantní PDK, avšak během měření dosahovali 
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jedinci lepších výsledků ve stoji na LDK, a to i v případě zbylých dvou probandů za 

posturálně náročnějších situací, stoje bez zrakové kontroly. Proto by se u této skupiny 

nedalo s předchozím tvrzením zcela souhlasit. U kontrolní skupiny nebylo vymezení tak 

jednotné, všichni sice označili jako dominantní PDK, ale výsledky byly rozdílné. Pokud 

se navrátím k již dříve zmiňované studii u hokejistů, nebyla nalezena souvislost, která 

by potvrzovala, že preference DK má vliv na posturální stabilitu. Ovšem toto zjištění se 

může týkat pouze sportů bez zjevného asymetrického tréninku DKK, naopak u 

bojového umění taekwondo, jak bylo zmíněno zpočátku, je stoj na 1DK stěžejním, 

avšak je trénován na obou DKK (Huurnic, 2013). 

Do experimentální skupiny byli zařazeni jedinci ze tří klubů, Gladiator Dojang, 

Hirundo a SK Cobra Dojang. Je možné, že trénink v jednotlivých klubech je rozdílný, 

ale jedná se o stále stejný druh taekwonda WTF. Všichni jsou nositeli černého pásku, 

trénujícími po dobu deseti let a více. Studie prováděné u probandů věnujících se 

taekwondu zahrnovali trénink v rozsahu čtyř až pěti let, Fong, 2012, s již statisticky 

významným výsledkem, proto nepředpokládám, že by tímto mohl být neúspěch 

zapříčiněn.  

Mezi faktory, které mohou ovlivnit posturální kontrolu patří nedostatek spánku, 

v důsledku kterého dochází ke stupňující se únavě. O této skutečnosti se ve své studii 

zmiňuje Patel, 2007, který zkoumal vliv 24 a 36 – ti hodinové spánkové deprivace na 

posturální kontrolu. Člověk stráví přibližně třetinu života spánkem, ale v dnešní 

uspěchané době není žádným překvapením jeho omezení či snížení na minimum, 

optimální délka spánku pro dospělého člověka se pohybuje okolo osmi hodin. 

V průběhu mnou prováděného vyšetření probandů, byli všichni zúčastnění dotázáni na 

počet hodin spánku se subjektivním ohodnocením svého stavu. Avšak subjektivní 

zhodnocení nevypovídá o objektivním fyziologickém stavu člověka, může být zkresleno 

motivací či dalšími osobními faktory (Patel, 2007). V mnohém závisí na 

tzv. cirkadiánním rytmu, který se pravidelně opakuje a provází ho řada změn 

fyziologických funkcí kvantitativního i kvalitativního parametru, ve smyslu maxima, 

minima či rovnováhy, v určitou denní dobu (Trojan, 2003). Forsman se ve své studii, 

2007, zajímal o změny posturální stability v průběhu dne. U vybraných probandů měřil 

posturální stabilitu při stoji na statické i dynamické plošině se zrakovou kontrolou i bez 

ní, v 8:30, 10:30 a 13:30. Výsledky poukázaly na skutečnost, že se v průběhu měření 

posturální stabilita postupně snižovala vzhledem k blížící se hodině cirkadiální 
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ospalosti, která nastává mezi 13. až 15. hodinou. Během mého měření nebyl brán 

v úvahu faktor cirkadiánního rytmu, probandi byli měřeni dle svých a mých časových 

možností, v ranních, dopoledních či odpoledních hodinách. 

Ač nalezený rozdíl v průměrných hodnotách získaný z naměřených dat ve 

prospěch taekwondistů, nebyl statisticky významný, hypotézy se nepotvrdily, bylo by 

vhodné pokračovat v dalších studiích ve větším počtu probandů s vyloučením značného 

věkového rozdílu mezi testovanými skupinami a menší nehomogenitou kontrolní 

skupiny. Na zvážení by bylo případně i zvolené věkové vymezení, kde by se hranice 

měla posunout kolem 20. roku. Předpokládám, že by se u probandů snížila doba 

tréninku taekwonda, po kterou se tomuto bojovému umění věnují, ale jak bylo řečeno 

dříve, jsou studie deklarující patrné změny již po pěti letech tréninku.  
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7. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo provedení zhodnocení rovnováhy u bojového umění 

taekwondo a porovnání s hodnotami, kterých dosahuje běžná populace, nevěnující se 

pravidelně sportovní aktivitě. Na základě statistického zpracování dat, nemůžeme říci, 

že by skupina věnující se taekwondu dosahovala u vybraných parametrů významně 

lepších výsledků oproti kontrolní skupině.  

Po celou dobu vypracovávání práce mne provázel dosti problematický pojem 

„rovnováha“, kterého bylo využíváno v zahraniční literatuře pod označením „balance“. 

I přes všechna úskalí se domnívám, že alespoň určitého cíle bylo v mé práci dosaženo. 

Byl uskutečněn náhled do problematiky bojového umění taekwondo, který není 

prozatím v přílišném povědomí okolí. Současně byl nastíněn profil probandů, 

věnujících se Taekwondu WTF, a to prostřednictvím kineziologického vyšetření, který 

byl proveden u každého probanda. Potřebná data pro statistické vyhodnocování byla 

získána s pomocí přístroje Smart Equitest od firmy Neurocom. Samotné měření 

probíhalo v rozsahu sedmi testů, z nichž byly poté vybrány dva, které jsou nejhojněji 

využívány ve studiích spojených s tuto problematikou, Sensory Organisation Test a 

Unilateral Stance Test. Během těchto testů byl hodnocen nejen pohyb COG 

v anteroposteriorním směru ve stoji na obou DKK, později jedné DK se zrakovou 

kontrolou a bez ní, ale i zastoupení jednotlivých složek, somatosenzorické, vestibulární 

a vizuální, které hrají důležitou roli pro udržení rovnováhy. Z naměřených celkových 

průměrných hodnot byly patrné rozdíly mezi oběma skupinami, ve prospěch probandů 

věnujících se taekwondu, a to během stoje na obou DKK i jedné DK s vyloučením 

zrakové kontroly (nutno podotknout, že výsledky byly zpracovávány dohromady pro 

LDK i PDK). Stejně tak vypovídaly celkové průměrné hodnoty o vyšším zastoupení 

vestibulární složky u probandů věnujících se taekwondu oproti kontrolní skupině. 

Přesto, po vyhodnocení na hladině statistické významnosti  rozdílu mezi 

průměrnými hodnotami obou skupin, se hypotézy nepotvrdily.  

I přes neúspěch, který nastal po vyhodnocení hypotéz, bych se zabývala touto 

problematikou nadále. Zvolený výzkumný vzorek ve studii nebyl dostačující pro 

aplikování výsledků na širší okruh populace. Bylo by proto vhodné rozšířit skupinu, co 

do počtu probandů a snížit nehomogenitu mezi oběma skupinami. Budoucnost bych 

spatřovala i v případné léčebné intervenci, u starších pacientů v prevenci pádů, dětí 
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s autistickou poruchou, či ostatních pacientů s poruchou rovnováhy. 
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Naměřená data experimentální skupina 

Motor Control Test 

10.  Latency (ms) 

Měření DKK Vzad S Vzad M Vzad L Vpřed S Vpřed M Vpřed L 

Proband 
č. 1 

L 140 130 130 130 130 150 

P 140 130 130 130 120 130 

Proband 
č. 2 

L 150 130 120 150 140 130 

P 140 120 120 140 140 130 

Proband 
č. 3 

L 130 120 120 120 120 120 

P 130 120 120 130 130 120 

Proband 
č. 4 

L 130 110 110 110 110 110 

P 120 110 120 110 120 110 

Proband 
č. 5 

L 130 100 120 150 130 140 

P 130 100 110 150 130 140 

Proband 
č. 6 

L 120 120 110 130 120 120 

P 120 120 110 130 120 120 

Proband 
č. 7 

L 120 120 110 160 140 140 

P 120 120 110 150 140 140 

Proband 
č. 8 

L 150 150 140 160 150 140 

P 150 140 130 160 140 140 

Tabulka 84: Reakční doba svalů LDK a PDK, vyjádřena v milisekundách (msec) během 

posunu desky anteroposteriorním směrem se stupňující se intenzitou S, M, L 

 

 Weight symmetry 

 Proband 
č. 1 

Proband 
č. 2 

Proband 
č. 3 

Proband 
č. 4 

Proband 
č. 5 

Proband 
č. 6 

Proband 
č. 7 

Proband č. 
8 

Vzad 
S 

102 105 100 94 100 98 112 107 

Vzad 
M 

106 103 100 95 103 100 110 104 

Vzad 
L 

108 103 97 96 104 100 109 101 

Vpřed 
S 

106 103 99 94 101 104 109 105 

Vpřed 
M 

107 103 100 100 99 105 103 100 

Vpřed 
L 

106 101 100 100 102 104 99 101 

Tabulka 85: Vyjádření zatížení dolních končetin během posunu desky 

anteroposteriorním směrem se stupňující se intenzitou S, M, L (hodnoty pod 100 

vyjadřují vyšší zátěž PDK, hodnoty nad 100 vyjadřují vyšší zátěž LDK) 

 

Adaptation Test 

Pohyb 
desky 

Proband 
č. 1 

Proband 
č. 2 

Proband 
č. 3 

Proband 
č. 4 

Proband 
č. 5 

Proband 
č. 6 

Proband 
č. 7 

Proband 
č. 8 

Toes 
up 

1. 62 94 52 77 10 114 53 92 

2. 79 79 43 91 72 95 43 70 

3. 68 80 47 88 84 89 45 61 

4. 64 59 51 88 78 79 52 70 



 

 

5. 56 63 54 70 80 59 44 56 

Toes 
down 

1. 73 50 48 48 51 56 42 56 

2. 38 47 45 42 47 48 50 51 

3. 44 44 35 48 58 50 61 53 

4. 44 42 36 40 73 39 36 47 

5. 48 44 35 37 48 43 49 50 

Tabulka 86: Vyjádřen pohyb COG v milimetrech během první sekundy s rotací desky 

vzad – Toes up či vpřed – Toes down v pěti měřeních 

 

Weight Bearing Test 

 Flexe kolenních kloubů 

Měření DKK 0° (%) 30° (%) 60° (%) 90° (%) 

Proband č. 1 L 51 56 41 44 

P 49 44 59 56 

Proband č. 2 L 50 51 52 55 

P 50 49 48 45 

Proband č. 3 L 51 47 49 51 

P 49 53 51 49 

Proband č. 4 L 52 52 51 53 

P 48 48 49 47 

Proband č. 5 L 50 51 51 47 

P 50 49 49 53 

Proband č. 6 L 51 51 56 53 

P 49 49 44 47 

Proband č. 7 L 48 52 51 52 

P 52 48 49 48 

Proband č. 8 L 50 57 50 55 

P 50 43 50 45 

Tabulka 87: Vyšetření rozložení váhy DKK, udávaného v %, se zvětšující se flexí v 

kolenních kloubech 

 

Limits of Stability 

Reaction time (sec) 

Pohyb 

Proband 
č. 1 

Proband 
č. 2 

Proband 
č. 3 

Proband 
č. 4 

Proband 
č. 5 

Proband 
č. 6 

Proband 
č. 7 

Proband 
č. 8 

Vpřed 1,46 1,5 0,89 1,13 0,92 0,33 0,46 0,65 

Šikmo 
vpravo 
vpřed 0,66 0,58 1,13 0,6 0,54 0,63 0,5 0,56 

Vpravo 0,84 0,75 0,47 0,61 0,53 0,93 0,58 0,54 

Šikmo 
vpravo 
vzad 0,47 0,58 0,51 0,44 0,53 0,83 0,55 0,46 

Vzad 0,54 0,63 0,49 0,97 0,58 0,14 0,64 0,74 

Šikmo 
vlevo 
vzad 0,46 1,09 0,68 0,55 0,55 0,53 0,6 0,63 

Vlevo 1,52 0,64 0,58 0,47 0,28 0,69 0,5 0,57 

Šikmo 
vlevo 0,56 0,66 1,01 0,5 0,44 0,67 0,52 0,65 



 

 

vpřed 

Movement velocity (deg/sec) 

Pohyb 

Proband 
č. 1 

Proband 
č. 2 

Proband 
č. 3 

Proband 
č. 4 

Proband 
č. 5 

Proband 
č. 6 

Proband 
č. 7 

Proband 
č. 8 

Vpřed 2,7 1,6 2,3 3,5 4,1 3,2 8,2 1,8 

Šikmo 
vpravo 
vpřed 9,3 4,5 4,8 9 8,6 3,8 8,4 4,1 

Vpravo 3,6 2,9 8,5 5,1 10,2 2,5 6,1 5,7 

Šikmo 
vpravo 
vzad 7 2,5 7,1 7,5 5,9 2,9 5,2 5,6 

Vzad 2,3 2,1 4,8 4,1 2,5 1,5 3,5 3,2 

Šikmo 
vlevo 
vzad 3,6 3 7,3 8,3 7,3 4,3 4,5 4,9 

Vlevo 6,3 4,6 6,7 9,2 9,3 4,3 8,8 4,4 

Šikmo 
vlevo 
vpřed 3,7 6,3 4,7 9,6 10,4 4,1 9,5 6 

Directional Control (%) 

Pohyb 

Proband 
č. 1 

Proband 
č. 2 

Proband 
č. 3 

Proband 
č. 4 

Proband 
č. 5 

Proband 
č. 6 

Proband 
č. 7 

Proband 
č. 8 

Vpřed 87 85 75 95 93 90 81 93 

Šikmo 
vpravo 
vpřed 94 86 72 93 84 80 91 93 

Vpravo 87 86 88 83 94 87 81 87 

Šikmo 
vpravo 
vzad 69 85 57 60 70 71 72 80 

Vzad 87 89 61 84 88 90 58 86 

Šikmo 
vlevo 
vzad 83 82 64 60 80 83 83 79 

Vlevo 81 94 76 84 92 95 84 92 

Šikmo 
vlevo 
vpřed 80 85 66 87 57 74 70 88 

Tabulka 88: Vyšetření kontroly COG obsahující reakční dobu na daný podnět, 

v sekundách, rychlost pohybu, ve stupních za sekundu a směrovou kontrolu, 

v procentech 

 

Rhytmic Weight Schift 

 
Měření 

On axis velocity (deg/sec) 

LL AP 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Proband č. 1 3,4 4,5 9,2 2 2,9 5,7 

Proband č. 2 3 4,8 9,7 2,2 3,3 5,5 

Proband č. 3 2,8 4,2 8,4 2,3 3,1 4,7 

Proband č. 4 2,9 4,9 8,6 1,8 2,8 6,4 

Proband č. 5 3,3 4,8 9,3 1,6 2,8 5,7 

Proband č. 6 3,1 4,1 7,8 1,8 2,8 6,1 



 

 

Proband č. 7 3 4,8 9,3 2,3 3,4 5,1 

Proband č. 8 2,7 3,2 9 1,7 3,1 6 

 
Měření 

Directional control (%) 

LL AP 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Proband č. 1 78 82 89 89 86 94 

Proband č. 2 78 82 89 84 88 90 

Proband č. 3 78 80 84 71 85 80 

Proband č. 4 80 83 89 76 87 86 

Proband č. 5 88 87 91 86 92 90 

Proband č. 6 78 86 87 78 88 90 

Proband č. 7 86 82 92 55 62 74 

Proband č. 8 90 89 89 76 95 90 

Tabulka 89: Vyšetření schopnosti přenosu COG v laterolaterálním a anteroposteriorním 

směru, s měřením rychlosti pohybu ve stupních za sekundu a přímostí pohybu v % 

(100% představuje nejlepší provedení) 

 

Naměřená data kontrolní skupina 

Motor Control Test 

Weight symmetry 

Pohyb 
desky 

Proband 
č. 1 

Proband 
č. 2 

Proband 
č. 3 

Proband 
č. 4 

Proband 
č. 5 

Proband 
č. 6 

Proband 
č. 7 

Proband 
č. 8 

Vzad S 107 100 88 96 101 96 102 100 

Vzad M 109 99 85 93 104 97 104 102 

Vzad L 111 103 84 89 105 94 107 102 

Vpřed S 106 103 90 91 107 93 106 100 

Vpřed M 107 102 87 92 101 93 104 103 

Vpřed L 112 101 89 94 99 91 99 104 

Tabulka 90: Reakční doba svalů LDK a PDK, vyjádřena v milisekundách (msec) během 

posunu desky anteroposteriorním směrem se stupňující se intenzitou S, M, L 

 Latency (ms) 

Měření DKK Vzad S Vzad M Vzad L Vpřed S Vpřed M Vpřed L 

Proband 
č. 1 

L 140 120 120 120 130 130 

P 130 120 120 170 120 120 

Proband 
č. 2 

L 150 130 120 150 120 120 

P 150 120 130 150 130 130 

Proband 
č. 3 

L 150 140 130 120 120 100 

P 120 120 120 110 120 110 

Proband 
č. 4 

L 140 120 120 140 130 130 

P 140 130 120 140 120 130 

Proband 
č. 5 

L 150 140 130 150 140 130 

P 150 140 130 150 140 130 

Proband 
č. 6 

L 130 140 120 130 120 120 

P 130 130 120 130 120 110 

Proband L 120 130 120 150 140 120 



 

 

č. 7 P 150 130 120 140 140 130 

Proband 
č. 8 

L 100 130 120 130 260 130 

P 130 100 110 150 130 130 

Tabulka 91: Vyjádření zatížení dolních končetin během posunu desky 

anteroposteriorním směrem se stupňující se intenzitou S, M, L (hodnoty pod 100 

vyjadřují vyšší zátěž PDK, hodnoty nad 100 vyjadřují vyšší zátěž LDK 

Adaptation Test 

Pohyb 
desky 

Proband 
č. 1 

Proband 
č. 2 

Proband 
č. 3 

Proband 
č. 4 

Proband 
č. 5 

Proband 
č. 6 

Proband 
č. 7 

Proband 
č. 8 

Toes 
up 

1. 71 96 70 99 71 101 61 93 

2. 85 77 63 78 60 76 61 66 

3. 74 86 64 70 59 53 54 55 

4. 73 99 60 73 49 51 42 55 

5. 64 55 51 66 71 50 48 53 

Toes 
down 

1. 54 56 64 54 37 54 47 59 

2. 48 43 58 46 30 35 36 51 

3. 45 39 57 44 30 52 35 51 

4. 42 35 49 6 34 35 31 55 

5. 47 37 52 43 29 55 30 51 

Tabulka 92: Vyjádřen pohyb COG v milimetrech během první sekundy s rotací desky 

vzad – Toes up či vpřed – Toes down v pěti měřeních 

 

Weight Bearing Test 

 Flexe kolenních kloubů 

Měření DKK 0° (%) 30° (%) 60° (%) 90° (%) 

Proband č. 1 L 46 54 51 43 

P 54 46 49 57 

Proband č. 2 L 49 60 53 52 

P 51 40 47 48 

Proband č. 3 L 56 51 46 48 

P 44 49 54 51 

Proband č. 4 L 52 49 51 48 

P 48 51 49 52 

Proband č. 5 L 51 51 47 48 

P 49 49 53 52 

Proband č. 6 L 48 46 46 46 

P 52 54 54 55 

Proband č. 7 L 51 48 51 49 

P 49 52 49 51 

Proband č. 8 L 50 52 54 52 

P 50 48 46 48 

Tabulka 93: Vyšetření rozložení váhy DKK, udávaného v %, se zvětšující se flexí v 

kolenních kloubech 

 

 



 

 

Limits of Stability 

Reaction time (sec) 

Pohyb 

Proband 
č. 1 

Proband 
č. 2 

Proband 
č. 3 

Proband 
č. 4 

Proband 
č. 5 

Proband 
č. 6 

Proband 
č. 7 

Proband 
č. 8 

Vpřed 0,64 0,81 1,58 1,38 1,4 1,13 0,8 1,21 

Šikmo 
vpravo 
vpřed 0,63 0,6 0,72 0,64 0,75 0,7 1,09 0,6 

Vpravo 0,59 0,46 0,89 0,56 0,6 1,05 0,07 0,45 

Šikmo 
vpravo 
vzad 0,53 0,5 0,55 0,68 0,44 1,83 1,36 0,58 

Vzad 1,04 0,57 0,48 0,42 0,55 0,41 0,53 0,49 

Šikmo 
vlevo 
vzad 0,54 0,53 0,67 0,58 0,69 0,69 0,61 0,55 

Vlevo 0,51 0,6 0,97 0,63 0,63 0,03 0,48 0,61 

Šikmo 
vlevo 
vpřed 0,67 0,82 0,58 0,88 0,69 0,52 0,62 0,55 

Movement velocity (deg/sec) 

Pohyb 

Proband 
č. 1 

Proband 
č. 2 

Proband 
č. 3 

Proband 
č. 4 

Proband 
č. 5 

Proband 
č. 6 

Proband 
č. 7 

Proband 
č. 8 

Vpřed 3,6 6,7 3,8 2 4,3 3,1 3,4 3 

Šikmo 
vpravo 
vpřed 6,4 5,1 6,1 4,1 4,7 6,2 2,8 3,5 

Vpravo 4,1 5,2 6,1 4 8,2 3,2 2,2 3,9 

Šikmo 
vpravo 
vzad 3,1 6,5 4,1 4,2 4 3,1 3,2 3,6 

Vzad 5 6,1 7,6 4,9 4,6 3,2 3,5 5,1 

Šikmo 
vlevo 
vzad 5,2 9,4 7,1 6,2 3,6 5,1 4,9 4 

Vlevo 7,2 10,5 4,8 5,3 6,4 7,3 8,4 5,6 

Šikmo 
vlevo 
vpřed 5,6 5,3 3,8 4,3 3 5,7 6,3 3,4 

Directional Control (%) 

Pohyb 

Proband 
č. 1 

Proband 
č. 2 

Proband 
č. 3 

Proband 
č. 4 

Proband 
č. 5 

Proband 
č. 6 

Proband 
č. 7 

Proband 
č. 8 

Vpřed 88 90 92 95 91 92 95 92 

Šikmo 
vpravo 
vpřed 85 85 87 92 90 89 76 95 

Vpravo 86 85 90 73 81 81 67 82 

Šikmo 
vpravo 
vzad 74 81 63 75 67 58 80 83 

Vzad 88 87 65 83 55 46 92 88 

Šikmo 
vlevo 
vzad 84 66 77 76 91 62 86 88 

Vlevo 86 94 84 81 88 84 93 86 

Šikmo 73 93 89 91 84 76 94 92 



 

 

vlevo 
vpřed 

Tabulka 94: Vyšetření kontroly COG obsahující reakční dobu na daný podnět, v 

sekundách, rychlost pohybu, ve stupních za sekundu a směrovou kontrolu, v procentech 

 

Rhytmic Weight Schift 

 
Měření 

On axis velocity (deg/sec) 

LL AP 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Proband č. 1 3,2 5,2 9,1 3,2 3,2 6,7 

Proband č. 2 2,9 4,9 10,1 2,3 3,2 5,2 

Proband č. 3 3,7 4,3 8,5 2,1 2,9 5,8 

Proband č. 4 3,2 5 7 3 3,2 5,3 

Proband č. 5 3 4 8,2 2 3 6,6 

Proband č. 6 2,9 4,5 6,4 2,2 3,5 4,5 

Proband č. 7 3,4 5,8 10,7 2,2 3,2 6,1 

Proband č. 8 3,3 4 9,3 1,9 2,8 6,1 

 
Měření 

Directional control (%) 

LL AP 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Proband č. 1 77 88 90 88 90 95 

Proband č. 2 81 93 94 80 79 78 

Proband č. 3 80 89 94 82 81 92 

Proband č. 4 72 72 90 82 91 87 

Proband č. 5 84 82 87 55 76 88 

Proband č. 6 84 73 92 72 79 88 

Proband č. 7 82 81 91 90 92 91 

Proband č. 8 76 87 89 85 89 94 

Tabulka 95: Vyšetření schopnosti přenosu COG v laterolaterálním a anteroposteriorním 

směru, s měřením rychlosti pohybu ve stupních za sekundu a přímostí pohybu v % 

(100% představuje nejlepší provedení) 

 



 

 

Graf hustoty pravděpodobnosti (zdroj – program ControlFreak) 

Pokud mají naměřená data normální rozdělení, pak body v grafu hustoty 

pravděpodobnosti leží ideálně na zelené přímce: 

SOT 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOT 2 – vestibulární aparát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UST – stoj na 1 DK bez zrakové kontroly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


