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Abstrakt 

Název: Efekt fitness konceptu FLOWIN® na rovnováhu a spinální segmentální 

stabilizaci 

 

Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit, zda má cvičení fitness konceptu FLOWIN® 

reálný, tj. ověřitelný vliv na rovnováhu a spinální segmentální stabilizaci jedince, a to 

na základě porovnání naměřených dat u cvičenců s odlišnou úrovní, která je rozlišena 

délkou doby cvičení (začátečníci, pokročilí) a instruktorů skupinových lekcí 

provozovaných v České republice. 

 

Metody: Výzkum má charakter zaslepené experimentální studie, kterého se zúčastnilo 

13 začátečníků, 19 pokročilých cvičenců a 10 instruktorů fitness konceptu FLOWIN®. 

U každého účastníka bylo provedeno testování rovnováhy pomocí Y Balance testu na 

dolní a horní polovině těla a testování spinální segmentální stabilizace testy na principu 

australské školy. Průměrné hodnoty testování rovnováhy a spinální segmentální 

stabilizace jednotlivých experimentálních skupin byly následně porovnány mezi sebou.  

Samostatně byly hodnoceny výsledky měření spinální segmentální stabilizace u skupiny 

instruktorů v závislosti na době provozu instruktorské činnosti.  

 

Výsledky: V případě testování rovnováhy výsledná data výzkumu ukázala, že po 

porovnání naměřených průměrných hodnot jednotlivých skupin splňovala výzkumem 

stanovená kritéria pro ověření zlepšení stavu rovnováhy ve všech komponentách měření 

a pozitivní efekt fitness konceptu FLOWIN® na rovnováhu byl tak u účastníků měření 

potvrzen. V případě spinální segmentální stabilizace došlo ke splnění kritérií pro 

ověření zlepšení stavu spinální segmentální stabilizace účastníku pouze u jedné ze dvou 

komponent měření a ve výsledku tak pozitivní efekt fitness konceptu FLOWIN® na 

spinální segmentální stabilizaci potvrzen nebyl.  Při samostatném hodnocení výsledků 

spinální segmentální stabilizace u skupiny instruktorů výzkum ukázal, že nejlepší 

hodnoty byly naměřeny u těch účastníků, kteří provozují instruktorskou činnost 5 let  

a déle.  

 

Klíčová slova: cvičení na nestabilní ploše, tření, Y Balance test, australská škola 

  



 

 

 

 

Abstract 

Title: Effect of fitness concept FLOWIN® on balance and spinal segmental 

stabilisation 

 

Objectives: The goal of this thesis is to find out whether exercising the fitness concept 

FLOWIN® has any real and measurable effect on balance and spinal segmental 

stabilization of the individual, based on the comparison of measured data of exercisers 

of different levels of profficiency, which is differentiated by the length of exercise 

(beginners, advanced) and instructors of group lessons operating in the Czech Republic. 

 

Methods: The study in nature was a blinded experiment, attended by 13 beginners,  

19 advanced exercisers and 10 instructors of the fitness concept FLOWIN®. Each 

participant´s balance was tested by using the Y Balance test on lower and upper body 

and testing of spinal segmental stabilization was performed by using tests based on the 

principles of Australian method. The average results of testing of balance and spinal 

segmental stabilization of the experimental groups were then compared with each other. 

Separately were evaluated results of measuring spinal segmental stabilization in the 

group of instructors, depending on their experience in practicing the concept. 

 

Results: In the case of testing balance, the resulting research data showed that after 

comparing the average values of individual experimental groups, they meet specified 

criteria for verification of improving the state of balance in all components of the 

measurement and so the positive effect of fitness concept FLOWIN® on balance of 

participants was confirmed. In the case of spinal segmental stabilization the criteria for 

verifying the improvement of the condition of spinal segmental stabilization meets only 

one of the two components of the measurement and so the positive effect of fitness 

concept FLOWIN® on spinal segmental stabilization was not confirmed. A separate 

evaluation of the results of spinal segmental stabilization in the group of instructors, 

research has shown that the best values were measured in those participants who operate 

as instructors for 5 or more years. 

 

Keywords: exercise on unstable surface, friction, Y Balance test, Australian method 
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1. ÚVOD 

V současné době je téma cvičení na nestabilních plochách hojně diskutováno  

a využíváno ve fyzioterapeutické praxi i v oblasti fitness a sportu. Cílem využití 

nestabilních ploch je zejména zlepšení stability pacienta/klienta, ať už ve smyslu 

statické nebo dynamické stability.  

Mezi takové nestabilní plochy se řadí i cvičební podložka FLOWIN®, která je 

na trhu novinkou od roku 2007, a která se využívá v praxi společně s fitness konceptem 

FLOWIN®, tj. cviky vytvořenými speciálně pro tuto podložku. Cvičební podložka  

a koncept FLOWIN® pocházejí od výrobců ze Švédska. Výrobci konceptu o cvičení na 

podložce slibují mnoho účinků, jako je například zlepšení aktivity stabilizačního 

systému páteře/stability core, vypracování svalové hmoty a úbytek váhy, rozvoj síly, 

rovnováhy a flexibility jedince atd., (Flowin.com, 2005-2017; Větrovská a Větrovský, 

2013), a na základě těchto nepodložených slibů podložku prodávají. 

Dlouholetá cvičební i instruktorská zkušenost s konceptem FLOWIN® vedla 

autorku k dalšímu studiu konceptu a zjištění, že ač se koncept zejména v posledních 

letech často využívá ve fyzioterapeutických ordinacích, existuje k němu jen velmi 

omezené množství literatury a odborné experimentální studie, které by účinky podložky 

vědecky ověřovaly, prakticky chybí. Zastřešující myšlenkou diplomové práce je tak 

podrobnější studium problematiky konceptu FLOWIN® a experimentálního ověření 

jeho konceptu s cílem získání možnosti doporučení konkrétního využití podložky 

FLOWIN® v praxi na základě provedeného výzkumu.   

Pro tuto diplomovou práci byli vybrány dva parametry, jejichž zlepšení po 

cvičení na podložce FLOWIN® výrobci uvádějí. Konkrétně se jedná o rovnováhu  

a spinální segmentální stabilizaci (bederní páteře). 

Diplomová práce si pak klade za cíl v teoretické části shromáždit fakta  

o konceptu FLOWIN® a na základě analýzy literárních poznatků a biomechanických 

vlastností cvičební podložky FLOWIN® zhodnotit její možný efekt na rovnováhu  

a spinální segmentální stabilizaci.  

V teoretické práci je dále kladen důraz i na prostudování odborné literatury  

a definování pojmů rovnováhy a spinální segmentální stabilizace, jelikož i toto jsou 

témata, která jsou ve fyzioterapeutické praxi i na poli fitness a sportu v současné době 

hojně diskutována, přičemž zejména na spinální segmentální stabilizaci existuje více 
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pohledů, které jsou často nesprávně zaměňovány, a proto je nutné je v teoretické části 

vhodně definovat.  

Cílem diplomové práce v praktické části je pak zvolení vhodných testovacích 

nástrojů a jejich využití k experimentálnímu ověření nebo vyvrácení efektu konceptu 

FLOWIN® na rovnováhu a spinální segmentální stabilizaci, a to přímo na cvičencích  

a instruktorech konceptu FLOWIN® v několika městech v České republice. Testová 

baterie je pak vybírána tak, aby využila nástroje, které se ve fyzioterapeutické praxi 

běžně využívají, ale i inovativně pro zkvalitnění a větší přínos diplomové práce pro 

praxi.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2. 1 Fitness koncept FLOWIN® 

FLOWIN® je v současné době již poměrně rozšířená cvičební pomůcka, která se 

využívá v oblasti sportu a stále více i v rehabilitaci. Ve své základní podobě se skládá  

z tvrdé desky s rozměrem 1 x 1,4 m se specifickým kluzkým povrchem. Ke cvičení na 

něm se využívá čtyř podložek, které vytvářejí styčnou plochu mezi deskou a opěrnou 

plochou cvičícího na ruchách, loktech, nohou nebo kolenou, a pomocí nichž se na desce 

vytváří tření. Sada je doplněna o jednu nekluzkou podložku, která je určené k zajištění 

pevné opory v případě její potřeby při provádění některých specifických cviků 

(Björkander, 2015; Flowin.com; 2005-2017).  

Obrázek č. 1: Cvičební podložka FLOWIN®; (Flowin.com; 2005-2017) 

 

Fitness koncept FLOWIN® byl vytvořen ve Švédsku v prostředí národního 

týmu působícího v oblasti atletiky. Na vývoji konceptu výrobci pracovali od roku 2003 

ve spolupráci s trenéry vrcholových sportovců a konzultovali postup s fyzioterapeuty. 

Na evropském trhu se pro veřejnost FLOWIN® objevil v roce 2007. V České republice 

zaštiťuje šíření konceptu FLOWIN® Fitness Statera, která pořádá školení konceptu se 

souhlasem přímo tvůrců konceptu ze Švédska, (Větrovský, 2014).  

FLOWIN®  je zaměřený na tzv. frikční trénink (viz kapitola 2.1.2), kdy během 

cvičení má docházet k vytváření tření mezi podložkami, na kterých se cvičí, nejedná se 

tedy přímo o skluz.  
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Podložka je ve sportovní oblasti určená pro všechny kondiční úrovně od 

začátečníků až po vrcholové sportovce. Ve fyzioterapeutické praxi se využívá zejména 

u vertebrogenních obtíží. Dále se v současnosti v klinické praxi využívá hojně pro 

pacienty s roztroušenou sklerózou na neurologické klinice 1. LF a VFN a na 

neurologickém oddělení 2. LF UK a FN v Motole v Praze, (Větrovská a Větrovský, 

2013). 

 

2.1.1 Efekt cvičení na podložce FLOWIN®  dle výrobců  

Podle výrobců konceptu pomáhá frikční trénink FLOWIN® zlepšit stabilitu, 

mobilitu, flexibilitu, kontrolu a koordinaci pohybu. Rozvíjí sílu, rychlost a dynamiku  

a zlepšuje rovnováhu a stabilitu cvičícího, (Björkander, 2015; Větrovský, 2014).  

Principem cvičení FLOWIN® je využití váhy vlastního těla a v kombinaci se 

specifickými vlastnostmi desky má pozitivně působit na aktivitu stabilizačního systému 

páteře, (Větrovská a Větrovský, 2013).  

Podle oficiálních webových stránek výrobců Flowin.com (2005-2017) je cvičení 

na desce FLOWIN® zaměřeno na stabilizaci core (viz kapitola 2.3.1.4), vypracování 

svalové hmoty a úbytek váhy, dále rozvíjí sílu, rovnováhu, stabilitu core a flexibilitu 

jedince.  

K ověření efektu konceptu však bylo prozatím provedenou pouze velmi málo 

vědeckých studií (viz kapitola 2.1.4). 

 

2.1.2 Princip konceptu FLOWIN® 

Koncept je založen na principu, kdy si každý cvičící sám nebo na základě 

instrukcí a dohledu lektora kontroluje intenzitu cviku pomocí kombinace zatížení 

(frikce s tlakem na podložku, počet bodů opory, umístění bodů podpory a vzdálenost 

mezi body opory) a pohybu (počet sérií a opakovaných cviků, rychlost, rozsah pohybu  

a využití statické stabilizace). Během provádění cviků se aktivuje několik svalových 

skupin zároveň, přičemž lze využít statickou stabilizaci určitých kloubů a měnit tím 

aktivované svaly z dynamické funkce na synergickou a statickou. Též je možné měnit 

cviky prováděné v otevřených a uzavřených biomechanických řetězcích (viz kapitola 

2.1.2.2), (Björkander, 2015; Větrovský, 2014). 

Během pohybu na podložce FLOWIN® je cvičencem vytvářena frikce neboli 

smykové tření mezi podložkami tak, aby nedošlo k pádu na kluzkém povrchu. Frikce 

vzniká ve směru, který je opačný ke směru pohybu, a protože tato kinetická frikce je 
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protikladnou silou, rychlost pohybu se snižuje, čímž se zabrání právě přílišnému skluzu. 

Cvičící musí vytvářet tlakem do podložky tlakovou sílu, aby mezi podložkami vzniklo 

tření (velikost tlaku musí být úměrně zvolena k úhlu působení tlaku), a důsledkem 

vzniku tření je naopak na cvičícího kladen odpor, což má na cvičícího pozitivní efekt 

(dále viz kapitola 2.1.5), (Stehlíková a kol., 2013; Suchá a Větrovská, 2016).  

 

2.1.2.1 Biomechanika smykového tření 

Existují dva druhy smykového tření - statické a dynamické. Během 

dynamického vzniká tření posouváním pevného tělesa po jiném pevném tělese, k němuž 

je přitlačováno určitou silou. Na posouvající se těleso působí zpětně výsledná třecí síla 

F, jejíž směr je vždy opačný ke směru působení tlaku (pohybu tělesa), přičemž velikost 

smykového tření F je přímo úměrná tlaku, působícího na desku v místě dotyku těles, 

hmotnosti, která na místo dotyku působí a součiniteli smykového tření (frikčnímu 

koeficientu).  

Přibližnou velikost třecí síly můžeme vypočítat pomocí Amontova-Coulombova 

zákonu:  

F = N · μ = m · g · μ 

 

N představuje tlakovou sílu mezi deskou a podložkou, m je hmotnost působící 

na podložku, g je gravitační zrychlení 9,8 m·s-2, μ je součinitel smykového tření, který 

závisí na vlastnostech materiálu těles, mezi kterými tření vzniká. V případě 

FLOWINU® jde přibližně o hodnotu 0,25 - 0,35 (zjištěno v laboratoři), (Flowin.com; 

2005-2017; Stehlíková a kol., 2013). 

Obrázek č. 2: Princip frikce; (Stehlíková a kol., 2013) 
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2.1.2.2 Uzavřené a otevřené kinematické řetězce 

Během třecích pohybů na podložce FLOWIN® pracují některé svalové skupiny 

dynamicky, jiné staticky. Dochází k trvalému propojení fázických i opěrných končetin 

skrz kluznou desku a pohyb na podložce FLOWIN® se pohybuje někde na pomezí 

otevřených a uzavřených kinematických řetězců. Jelikož deska poskytuje kombinace 

obou typů pohybu, může být pro oblast fyzioterapie velmi zajímavou (Suchá  

a Větrovská, 2016).  

Otevřeným kinematickým řetězcem se rozumí situace, kdy je proximální 

segment těla jedince fixován (punctum fixum) a distální segment je volně pohyblivý 

(punctum mobile). Jedná se například o cvičení vleže na zádech, kdy je volně 

pohybováno končetinami. V případě, že punctum fixum a punctum mobile leží 

obráceně, tj. distální segment je fixován a pohybováno je proximálním segmentem, 

jedná se o kinematický řetězec uzavřený. Střídání obou řetězců je možné pozorovat 

například při chůzi, (Kolář, 2009).  

Během pohybu v otevřeném kinematickém řetězci je možný izolovaný pohyb 

nebo změna postavení pouze v jednom kloubu nezávisle na jiných kloubech. Při pohybu 

v uzavřeném kinematickém řetězci dochází k pohybu v určitém kloubu se současnou 

změnou polohy i dalších kloubů, tj. zde izolovaný pohyb jedním kloubem není možná, 

(Vařeka, 2002).  

Do klinické praxe tedy můžeme tyto jevy přenést například, pokud chceme 

využít FLOWIN® k izolovanému pohybu v kloubu v otevřeném kinematickém řetězci 

pro zvětšení rozsahu pohybu, pak využijeme ke cvičení minimální tlak do podložky. 

Kluzký povrch tak může pacientovi pohyb ulehčit. Pokud pacient přidává na intenzitě 

tlaku, kterým působí proti skluzu, deska bude působit větším odporem a bude tím  

i vznikat větší nárok na stabilizační funkce nejen jednotlivých segmentů těla, ale při 

zvolení těžších cviků a jiných poloh až celého těla v uzavřených kinematických 

řetězcích, (Stehlíková a kol., 2013; Suchá a Větrovská, 2016).  

 

2.1.4 Prokazatelnost efektu konceptu FLOWIN® 

 Přestože FLOWIN® je již pro veřejnost dostupný několik let, existuje k němu 

pouze velmi omezené množství dostupné literatury. Účinky cvičení FLOWIN®, které 

jsou výrobci předkládány, byly spíše zkušenostně ověřovány, ale dosud nebyly 

dostatečně vědecky prokázány.  
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V roce 2012 paní Honová představila podložku FLOWIN® v Rehabilitaci  

a fyzikálním lékařství, kde ale pouze představuje FLOWIN® jako novou pomůcku, 

kterou lze využít k aktivaci Hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP). 

Explicitně ale neříká ani nedokazuje, že by sám koncept byl pro HSSP prospěšný bez 

vnější kontroly správnosti aktivace, (Honová, 2012). 

Stehlíková a kolektiv v roce 2013 vydali článek v Rehabilitaci a fyzikálním 

lékařství, v němž popisují své zkušenosti s využitím FLOWIN® konceptu na Klinice 

rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Praze v Motole, kde využívali 

podložku FLOWIN® u neurologických a ortopedických pacientu (s diagnózami CMP, 

kraniotrauma, morbus Parkinson, spinocerebelární ataxie, paréza plexus brachialis, 

roztroušená mozkomíšní skleróza, vertebrogenní pacienti, st. p. úrazu kolenního kloubu 

atd.). Závěrem jejich zkušenosti bylo, že FLOWIN® lze využít pro ulehčení pohybu  

a aktivaci oslabených segmentů i k jejich ztížení a iradiaci aktivity svalů do více 

segmentů právě skrze kombinovaný trénink uzavřených a otevřených kinematických 

řetězců. Stejně tak se cvičení FLOWIN® osvědčilo u pacientů, u nichž byla cílem 

automatizace nových pohybových stereotypů. Článek však upozorňuje, že pro dobré 

využití podložky FLOWIN® je nutná přesnost indikace a schopnost 

terapeuta/sportovního trenéra její vlastností řádně využít (Stehlíková a kol., 2013).  

Na půdě Fakulty tělesné výchovy a sportu UK se Mgr. Teunerové v roce 2013 

ve své diplomové práci snažila vědecky ověřit vliv podložky FLOWIN® na HSSP  

u juniorských elitních florbalových hráčů. Experimentální skupina (7 účastníků) 

podstoupila desetitýdenní program cvičení na podložce FLOWIN® zaměřený na 

aktivaci HSSP. Úroveň aktivace HSSP byla hodnocena modifikovaným Bunkie testem 

s hodnocením fyzioterapeutkou. Závěrem práce bylo, že nebyla prokázána účinnost 

intervenčního programu. Experimentální skupina dosáhla téměř stejných výsledků při 

testování před a po intervenčním programu cvičení (Teunerová, 2013).  

V roce 2015 se FLOWIN® koncept rozšířil do USA pod názvem Lynx Board by 

FLOWIN®. Annika Björkander z Halmstad University se snažila na této desce též 

ověřit její účinky na HSSP (aktivitu core). Experimentální skupina dobrovolníků 

s podobnou fyzickou úrovní podstoupila šestitýdenní program cvičení na desce 

FLOWIN®. Před a po cvičení byly provedeny tři testy (dva statické a jeden dynamický) 

měřící funkci, sílu a výdrž aktivity core. Prvním statickým testem bylo měření doby 

výdrže v pozici vzporu ležmo, přičemž po intervenčním programu cvičení mělo lepší 

výsledek 9/10 účastníků. Druhým testem bylo měření goniometrem vzdálenosti,  
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o kterou se oddálí bederní páteř od podložky při pomalé trojflexi dolních končetin vleže 

na zádech. 9/10 účastníků se zlepšilo i v tomto testu, jelikož snížili úhel oddálení 

bederní páteře od podložky při zvedání dolních končetin. (Tento test se zdá 

nejpodobnější testům, které se provádějí při testování HSSP na půdě ČR). Třetím testem 

byl hod medicinbalem, kdy testovaný měl udržet dolní polovinu těla v klidu, měřena 

pak byla vzdálenost odhozeného míče od testovaného, přičemž ke zlepšení výsledků 

došlo u 6/10 účastníků programu (Björkander, 2015). 

 

2.1.5 Využití konceptu FLOWIN® ve fyzioterapii 

Jak bylo výše zmíněno, cvičení na podložce FLOWIN® je založeno na 

odporovém cvičení, což je ve fyzioterapeutických technikách jedním ze základních 

facilitačních mechanismů. K vytvoření odporu lze využít běžných fyzikálních jevů, jako 

je působení gravitační síly, ale právě též i tření. Na podobném principu jako FLOWIN® 

koncept funguje Klappovo lezení a při cvičení na FLOWIN® se lze velmi dobře tímto 

terapeutickým konceptem inspirovat, jinými slovy v tomto ohledu nabízí FLOWIN® 

pro oblast rehabilitace velký potenciál. Kromě Klappova lezení lze FLOWIN® využít 

ke zpestření fyzioterapie i za využití jiných metod, které lze na podložku modifikovat, 

jako je například Dynamické neuromuskulární stabilizace, Bobath koncept, 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, koncept Roswithy Brunkow apod. 

(Stehlíková a kol., 2013). 

Mgr. Lucie Suchá a Mgr. Renata Větrovská ve Statera fitness přímo vytvořily 

koncept cviků na podložce FLOWIN® inspirovaný vývojovou kineziologií, který školí 

pod názvem FLOWIN® ve zdravotním cvičení (viz kapitola 2.1.5), (Suchá a Větrovská, 

2016). 

Dalším přínosem FLOWIN® je také fakt, že díky svým fyzikálním vlastnostem 

jej lze zařadit mezi nestabilní plochy, i když s tvrdým povrchem, což může být pro 

pacienta jednodušší ze začátku stabilizačního cvičení (senzomotoriky), než okamžité 

použití měkkých labilních ploch (Suchá a Větrovská; 2016).  

Stejně jako odpor se dá stupeň nestability u FLOWIN® dávkovat například 

přidáváním/odebíráním jednotlivých kluzkých podložek a naopak pevných ploch pod 

některé končetiny, což nabízí velkou škálu možností využití podložky FLOWIN®. 

Podložka FLOWIN® je také velmi užitečnou pomůckou v terapii z toho důvodu, že na 

ní lze velmi dobře imitovat a usnadnit pacientům některé vzory přirozené lokomoce, 

jako je chůze při jejím nácviku apod. (Stehlíková, 2013).  
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2.1.6 Jednotlivé druhy konceptu FLOWIN® a příklady cviků 

Koncept FLOWIN® lze dále rozdělit na jednotlivé druhy cvičení podle toho, jak 

je školí na území ČR Fitness Statera na čtyři základní druhy. 

  

1. FLOWIN® BASIC - je konceptem, jehož školením prošla pravděpodobně 

většina lektorů konceptu FLOWIN® na území ČR. Jedná se o základní 

využití desky k provádění běžných cviků s využitím váhy vlastního těla, dále 

obsahuje mnoho cviků, které napodobují běžnou lokomoci, jako je chůze, 

běh nebo lyžování. Skládá se také z mnoha cviků v pozici vzporu ležmo  

a klečmo.  

Obrázek č. 3: Příklad cviku z konceptu FLOWIN® BASIC, „Běh“; (Větrovský, 2014) 

  

2. FLOWIN® pro pokročilé - je rozšířením FLOWIN® BASIC a je 

koncipován spíše pro zdatné jedince a sportovce.  

 

3. FLOWIN® ve zdravotním cvičení -  byl vytvořen na poli ČR 

fyzioterapeutkami pro rehabilitační praxi a cviky v tomto konceptu byli 

inspirovány vývojovou kineziologií, (Suchá a Větrovská, 2016).  
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Obrázek č. 4: : Příklad cviku z konceptu FLOWIN® ve zdravotním cvičení, inspirovaného 

šikmým sedem; (Suchá a Větrovská, 2016) 

 

4. FLOWIN® PILATES - byl též vytvořen na poli ČR a propojuje cvičení na 

desce FLOWIN® a Pilatesovu metodu. Oproti FLOWIN® BASIC  

a FLOWIN® pro pokročilé se FLOWIN® Pilates stejně jako FLOWIN® ve 

zdravotním cvičení zaměřuje spíše na pomalu prováděné, zdravotně 

zaměřené cvičení, (Rožmberská, 2016).  

Obrázek č. 5: Příklad cviku z konceptu FLOWIN® PILATES, „Zarolování do stran“; 

(Rožmberská, 2016) 

 

2.2 Rovnováha 

Rovnováha je komplexní a složitý fyziologický děj. Diplomová práce se 

zaměřuje na využití fitness konceptu  FLOWIN® k ovlivnění rovnováhy, a proto se 

práce v této kapitole nezaměřuje na podrobný popis rovnováhy. Nicméně pro účely 

diplomové práce je nutné v následujících kapitolách pojem rovnováha definovat  

a popsat její biomechanickou a neurofyziologickou podstatu, aby bylo možné teoreticky 

nalézt způsob, jakým může mít konceptu  FLOWIN® na ní vliv a zhodnotit tak 
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z teoretického hlediska, zda slibovaný vliv FLOWIN® na rovnováhu může být 

pravdivý. Práce se pak v textu odkazuje na podrobnější informace v odborné literatuře. 

 

2.2.1 Definice a vymezení pojmu rovnováha 

Rovnováha je zajišťována kombinací motorických, senzorických a kognitivních 

procesů, jehož výsledkem je schopnost organismu udržet polohu těla v prostoru vůči 

působení fyzikálních sil na organismus, tj. se jedná o schopnost zajištění vzpřímeného 

držení těla tak, aby nedošlo k narušení rovnováhy a následnému nezamýšlenému pádu. 

Pojem rovnováha bývá zaměňována s pojmem postura nebo posturální stabilita. Dle 

Véleho (2006) posturální stabilita vymezuje míru úsilí, která je potřebná k narušení 

rovnováhy tělesa v gravitačním poli. Vařeka (2002) uvádí, že rovnováha je soubor 

statických a dynamických strategií k zajištění posturální stability. Blackburn a kolektiv 

(2000) interpretují rovnováhu, jako důsledek funkce stability. Marković a kolektiv 

(2016) popisují rovnováhu jako schopnost udržovat těžiště těla nad opěrnou bazí. Ať už 

se na problematiku rovnováhy díváme z kterékoliv stránky, nelze přehlédnou úzký 

vztah mezi těmito ději, jak je popsáno níže. Tato diplomová práce se dívá na posturu  

a její funkčnost jako na základní podmínku pro schopnost člověka udržet rovnováhu.  

Z fyzikálního hlediska rovnováha znamená stav, kdy výslednice působících sil 

na organismus se rovná nule, čímž dochází k odolávání těchto sil. (viz dále kapitola 

2.2.3.1). Schopnosti, díky kterým organismus těmto silám odolává, jsou podřízeny 

centrální nervové soustavě a souhrnně se označují jako rovnovážné (někdy také 

rovnováhové) schopnosti, (Blackburn a kol., 2000).  

Rovnovážné schopnosti zajišťují udržení rovnováhy v klidové/statické poloze  

i při jakémkoliv pohybu. Podle toho, zda udržování rovnováhy probíhá v klidové poloze 

nebo v pohybu, můžeme rozlišit rovnovážné schopnosti na statické a dynamické, 

(Marković a kol.; 2016).  

Statickými rozumíme schopnosti udržet tělo ve vratké poloze bez lokomoce 

s minimálními odchylkami od zamýšlené polohy těla. Vařeka (2002) uvádí, že pojem 

„statická“ je při udržování rovnováhy nepřesný, jelikož žádná poloha není nikdy zcela 

nehybná, protože lidské tělo je labilní soustavou, kterou vyrovnává nekonstantní stálá 

svalová práce. Toto jsou vnitřní síly, které jsou též neustále organismem vyrovnávány, 

tj. tělo neodolává pouze vlivu vnějších sil. Dalšími takovými vnitřními vlivy ovlivňující 

rovnováhu a posturu jsou například dechové pohyby nebo i srdeční tep apod.  
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Dynamické rovnovážné schopnosti zajišťují provedení pohybu při přesunu těla 

na úzké ploše nebo pohyblivém předmětu (Keith, 2016, Marković a kol., 2016). Gryc 

(2014) uvádí, že míra těchto schopností se uplatňuje především při rozsáhlých  

a rychlých změnách polohy v prostoru a projevuje se zejména při translaci a lokomoci, 

jako je udržování rovnováhy při chůzi, běhu, jízdě na kole, lyžích apod. Dále při 

rotačních pohybech, zejména při krasobruslení, gymnastice, baletu apod.  

A v neposlední řadě řadí mezi dynamické rovnovážné schopnosti výjimečné typy 

lokomoce, jako je například letová fáze bez opory při skoku na lyžích. Mimo 

dynamické a statické se řadí mezi rovnovážné schopnosti také balancování předmětu, tj. 

balancování tyče nebo míče na prstu nebo jiného cvičence při akrobatickém rokenrolu.  

 

2.2.2 Zajištění rovnovážných schopností 

Proces zajištění rovnovážných schopností se skládá ze tří níže popsaných složek. 

Jak bylo řešeno výše, rovnováha je schopnost reagovat na vnější síly, působící na 

organismus. Tyto vnější vlivy, které vychylují tělo z rovnováhy, jsou zaznamenávány 

pomocí senzorických funkcí, zpracovány a vyhodnoceny v řídících centrech a odpověď 

na ně provádí výkonný, tj. muskuloskeletální systém.  

 

2.2.2.1 Senzorická složka 

Pomocí senzorické složky získává organismus aferentní vstupy v podobě 

zrakových informací a informací z vestibulárního ústrojí z vnějšího prostředí  

a informace z proprioreceptorů o poloze a pohybu jednotlivých segmentů těla, (Véle, 

2006). K aferentnímu systému musíme též připočítat ještě informace z exteroreceptorů 

v kůži, Meissnerova a Ruffiniho tělíska, (Vařeka, 2002). Centrálním nadřazeným 

řídícím centrem je pak mozeček a retikulární formace. 

Jednotlivé systémy se doplňují a mohou se i částečně nahrazovat, (Vařeka, 

2002). Pokud dochází k přijímání odlišných informací z různých systémů, může dojít 

k pohybové nejistotě až závratím, (Véle, 2006). Během vyšetření lze poruchu 

jednotlivých systémů od sebe rozlišit například modifikací testů se zavřenýma  

a otevřenýma očima (viz kapitola 2.2.3.1). 

 

2.2.2.2. Řídící složka 

Aferentní vstupy následně zpracovává centrální nervový systém s hlavní úlohou 

mozečku, retikulární formace, bazálních ganglií a frontální a parietální část kortexu, 
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(Véle, 2006). Mozeček koordinuje a koriguje pohyby volní i mimovolní a jejich 

načasování, napomáhá orientaci v čase a prostoru a podílí se na řízení svalového tonu. 

Jelikož je zapojen do sestupných i vzestupných drah, zapojuje se jak při programování 

samotného pohybu, tak i na jeho zpětné regulaci. Pro rovnováhu je důležitá hlavně část 

palleocerebella, která zajišťuje koordinaci stoje a chůze, (Pfeiffer, 2007).  

Vestibulární jádra se nacházejí v mozkovém kmeni a dochází v nich k analýze 

velkého množství informací z vestibulárního aparátu i z retikulární formace či mozečku. 

Představují hlavní koordinační centrum celého rovnovážného systému, proto také bývají 

někdy nazývána jako jádra rovnovážná (Vrabec, 2002). Dále se na řízení rovnovážných 

schopností podílí nervové dráhy tractus vestibulospinalis a tractus rubrospinalis, (Véle, 

2006).  

 

2.2.2.3 Výkonná složka 

Výkonnou složku rovnovážných schopností tvoří muskuloskeletální aparát, který 

má hlavní úlohu v zajišťování posturální stability (viz níže) na základě řízení centrální 

nervovou soustavou - tj. nervosvalové koordinace, (Véle, 2006). 

 

2.2.3 Postura a posturální funkce 

Jak již bylo výše řečeno, základním předpokladem pro udržení rovnovážných 

schopností je funkčnost postury a zajištění rovnováhy pomocí posturálních funkcí.  

Podobně, jako rovnováha, je postura definovaná jako aktivní držení pohybových 

segmentů proti působení zevních sil (zejména síly tíhové). Je součástí jakékoliv polohy 

a pohybu. Je základní podmínkou pro pohyb a tedy i rovnovážné schopnosti. V tomto 

spojení se často využívá slov „posture follows movement like shadow“ (postura 

doprovází pohyb jako stín), (Vařeka, 2002). 

 

2.2.3.1 Posturální stabilita 

Posturální stabilita vymezuje schopnost neustále zajišťovat vzpřímené držení 

těla tak, aby nedošlo k pádu a tedy i udržení rovnováhy. Pohybová soustava není zcela 

stabilním systémem ze své anatomické podoby, aby bylo vůbec možné jakýkoliv pohyb 

provádět, musí docházet ke kontinuálnímu zaujímání polohy, tj. nikdy nedochází ke 

zcela statickému zaujetí polohy a neměnné postruře. 

Stabilitu ovlivňuje několik biomechanických a neurofyziologických faktorů, 

jako je například velikost opěrné plochy. V případě statické polohy se těžiště těla musí 
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neustále promítat do opěrné baze (celková plocha ohraničená nejvzdálenějšími 

hranicemi plochy opěry). Není podmínkou, aby se těžiště vždy promítalo přímo do 

opěrné plochy (část podložky, která je v přímém kontaktu s tělem; baze bývá větší než 

plocha). Stabilita je pak přímo úměrná velikosti plochy opěrné baze, hmotnosti  

a nepřímo úměrná výšce těžiště nad opěrnou bazí, vzdáleností mezi průmětem těžiště do 

opěrné baze a středem opěrné baze a sklonu opěrné plochy k horizontální rovině (Kolář, 

2012; Marković a kol., 2016).  

Během pohybu vektor tíhové síly nemusí směrovat přímo do opěrné baze, musí 

tam ale směrovat výslednice zevních sil, jako jsou tíhová síla, ale i například setrvačnost 

nebo třecí síla, (která je využívána při cvičení na desce FLOWIN®, viz kapitola 2.1.2) 

Pokud dochází k případu, že se při statické zátěži vektor síly nepromítá do 

opěrné baze, musí být rovnováha udržována náhradním mechanismem, jako je velká 

svalová síla nebo například náhrada ligamentózním aparátem. Pokud tedy dochází 

k poruše rovnováhy ať už z jakéhokoliv důvodu (například snížené funkce jedné ze 

složek rovnováhy), kompenzuje tento stav vyšší svalová aktivita s hypertonií určitých 

svalových skupin a rizikem pozdějšího vzniku bolesti a deficitu tkání, (Kolář, 2012, 

Vařeka, 2002). 

 

2.2.3.2 Posturální stabilizace 

Posturální stabilitu zajišťuje proces posturální stabilizace, který je řízen centrální 

nervovou soustavou, při němž dochází ke zpevňování segmentů těla koordinovanou 

svalovou aktivitou. Během statické polohy dochází k zajištění relativní tuhosti kloubů 

prostřednictvím svalové koordinované aktivity agonistů a antagonistů. V případě 

nefunkčnosti této koaktivace by došlo k zhroucení segmentu či celého těla, tj. ke ztrátě 

stability a rovnováhy a následnému pádu. Stejně tak tato koaktivace doprovází 

jakýkoliv pohyb, (Kolář, 2012). 

 

2.2.3.3 Posturální reaktibilita 

Pokud provádíme jakýkoliv pohyb, který působí náročnými silami na 

organismus a segmenty těla, jako je například pohyb proti odporu (i vygenerovaný 

třením na cvičební podložce FLOWIN®), organismus reaguje vyšší svalovou sílou, 

která je následně přeměněna na momenty sil v pákovém segmentovém systému těla. Na 

to podobně reaguje celá pohybová soustava příslušnou svalovou silou. Jedná se  

o posturální stabilitu, díky které dochází ke zpevnění jednotlivých pohybových 
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segmentů těla, aby mohli odolávat působení těchto zevních sil. Bez této stabilizace 

nelze provést v podstatě žádný pohyb, aniž by došlo k poškození segmentu. Na rozdíl 

od volního pohybu, reaktivní stabilizační funkce probíhají nevědomě a automaticky, 

(Kolář, 2012).  

 

2.2.3 Možnosti testování rovnováhy  

Testování rovnováhy a posturálních funkcí existuje celá řada testů. Jejich 

podrobné zkoumání není účelem této diplomové práce, a proto je zde zařazen jen 

neúplný výčet standardizovaných testů, které se dále odkazují na podrobnější odbornou 

literaturu. Testy jsou rozděleny podle charakteru, zda testují statickou nebo dynamickou 

rovnováhu nebo obojí složky.  

 

2.2.3.1 Testy hodnotící statickou rovnováhu 

1. Stoj na jedné dolní končetině: test je možné provádět s otevřenýma nebo 

zavřenýma očima. Je nejjednodušším klinickým testem s dobrou výpovědní 

hodnotou o stavu rovnováhy, stability pacienta a jeho samostatnosti, 

(Springer a kol., 2007). 

2. Tandemový stoj: test je dalším z jednoduchých a rychlých ukazatelů stavu 

rovnováhy a to především medio-laterální, (Sozzi a kol, 2013). 

3. Rombergova zkouška: Běžně využívaný test pro vzpřímený stoj, jehož 

pozitivita vypovídá o poruše zejména propriocepce. Test se provádí 

v několika modifikacích se zavřenýma a otevřenýma očima a postupně se 

zužující stojnou bází. Podle toho, která modifikace činní pacientovi největší 

obtíže lze i usuzovat na jinou příčinu poruchy rovnováhy, (Kolář, 2012; 

Pfeiffer, 2007; Véle, 2006). 

4. Clinical Test of Sensory Integration on Balance: test se zaměřuje na 

hodnocení senzorické složky (vliv modifikace informací z vestibulárního 

systému, zraku a propriocepce na rovnováhu), (Chaikeeree a kol., 2015). 

5. Functional Reach Test: zaměřuje se na testování anticipační posturální 

kontroly, (Maranesi a kol., 2016; Sadowska a kol., 2016). 
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2.2.3.2 Testy na pomezí statické a dynamické rovnováhy 

1. Berg Balance Scale: test se skládá ze 14 úkolů, jako jsou například postavení 

ze sedu, stoj bez opory, posazení ze stoje, přesuny, stoj se zavřenýma očima, 

stoj spojný, tandemový stoj a stoj na jedné noze atd. Kvalita provedení je 

hodnocena pětistupňovou škálou, (Jácome a kol., 2016). 

2. Best Evaluation Systems Test: má 6 sekcí, v nichž hodnotí biomechanické 

omezení, vertikální stabilitu, posturální změny, posturální reakce, 

senzorickou orientaci a stabilitu při chůzi, (Jácome a kol., 2016). 

3. Brunel Balance test: byl vytvořen pro testování rovnovážných poruch  

u pacientů po centrální mozkové příhodě. Test má tři části hodnotící sed, stoj 

a chůzi, (Tyson a Desouza, 2004). 

4. Short Physical Performance Battery: test původně určený pro hodnocení 

stability a rizika pádů u starších osob, se též skládá z více částí, hodnotících 

bodovou škálou stoj, rychlost chůze a vstávání ze židle, (Pavasini a kol., 

2016).  

5. Tinetti balance test: se zvlášť zaměřuje na vyšetření rovnováhy a zvlášť na 

vyšetření chůze, kde oproti jiným testům hodnotí především kvalitu 

provedení, (Kloos a kol., 2014). 

 

2.2.3.3 Testy hodnotící dynamickou rovnováhu 

1. Dynamic Gait Index: testuje stabilitu chůze v různých modifikacích  

a predikuje rizika pádu u pacientů s poruchou rovnováhy a u lidí vyššího 

věku, (Chivukula a kol., 2015). 

2. Functional Gait Assessment: je modifikací předchozího testu, (Beninato  

a Ludlow, 2016). 

3. Four Square Step Test: test je zaměřený na rychlé přešlapování ve 4 polích 

čtverce různým směrem, přičemž se hodnotí čas a kvalita provedení, (Kloos 

a kol., 2014). 

4. Timed Up and Go Test: je krátký a jednoduchý balanční test, který dokáže 

predikovat riziko pádů u lidí v pokročilém věku. Během testu se hodnotí čas, 

za který se pacient dokáže zvednout ze židle, ujít tři metry a zpět a opět se 

posadit na židli, (Sadowska a kol., 2016). 
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5. Star excursion balance test: byl vyvinut k určení predikce rizika zranění na 

základě zjištění stranových asymetrií ve výsledcích testu a porovnání 

rovnovážných schopností jedince vůči potenciálu, který je odvozen z jeho 

výšky (délky končetin), (Sabin, 2011). 

6. Y balance test: je modifikací Star excursion balance testu, k němuž byl 

vytvořen jednoduchý posuvný přístroj, který se používá zejména  

u sportovců, (Plisky a kol. 2009). 

 

2.2.4 Adaptabilita rovnovážných schopností  

Rovnovážné schopnosti každý člověk využívá neustále při běžných činnostech  

a je velice důležitá pro život bez omezení, ale její vysoká úroveň je velmi důležitá 

zejména při některých specifických sportovních činnostech, jak bylo zmíněno výše.  

Gryc (2014) řadí rovnovážné schopnosti mezi schopnosti koordinační, které jsou 

do určité míry ovlivnitelné a je možné je vhodně zvoleným vnějším podnětem 

zlepšovat.  

Ke zlepšování nervosvalové koordinace a rovnovážných schopností se ve 

fyzioterapeutické praxi využívá zejména techniky senzomotorické stimulace, která 

vychází z poznatků o motorickém učení. To má dvě úrovně, díky kterým se tvoří nové 

programy pohybu uložené v centrální nervové soustavě. Prvním stupněm je snaha  

o zvládnutí nového pohybu, na čemž se nejvíce podílí mozková kůra a její senzorické  

a motorické oblasti. Druhým stupněm je přesunutí motorického řízení na subkortikální 

úroveň, kdy prováděný pohyb je již méně náročný, méně únavný a lze jej provádět 

rychleji a koordinovaněji. Pohyb a jeho přednastavení se tak stává mimovolní aktivitou. 

Cvičení na balančních plochách je zacíleno na rychlou a automatizovanou aktivaci svalů 

pro správné držení těla ve stoji, vsedě a pro zlepšení stability chůze, tj. i rovnováhy, kdy 

opakovaným cvičením dochází k uložení pohybových programů v subkortikálních 

strukturách nervové soustavy a k  automatizaci pohybu. Koncept senzomotorické 

stimulace předpokládá, že cviky prováděné na labilních podložkách nebo náročné cviky 

spočívají ve vychylování podložky či nemocného z rovnovážného postavení (= principy 

i konceptu FLOWIN®) ještě účinněji aktivizují proprioreceptiry a výrazně aktivují  

i příslušné nervové dráhy a centra, čímž se i využívají vzpřimovací rovnovážné  

a obranné reflexy jako facilitační manévry, (Haladová a kol. 2010).  

Ke zdokonalení těchto rovnovážných schopností jsou tedy vhodné právě 

koordinačně a rovnováhově náročná cvičení.  
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2.2.5 Teoretická úvaha nad možnostmi efektu fitness konceptu FLOWIN® 

na rovnováhu 

Z výše uvedeného vyplývá, že rovnovážné schopnosti jsou adaptabilní a je 

možné je zlepšovat pravidelným cvičením. Vezmeme-li v úvahu že úroveň rovnováhy 

je závislá na funkci postury, jejíž složkou je reaktibilita i na odporové cvičení  

a připočítáme-li přirozenou schopnost člověka motorického učení, můžeme se 

domnívat, že dlouhodobé cvičení na desce FLOWIN® může mít skutečně přímý vliv na 

rovnováhu, jelikož je cvičení založeno právě na vytváření frikce a následného odporu, 

aby nedošlo k pádu na desce. Mimo to pravidelným cvičením také dochází ke 

zdokonalování pohybu a zlepšení nervosvalové koordinace, která je základní 

podmínkou rovnováhy.  

Je třeba ale zvážit i další možné nepřímé vlivy, které nesouvisejí přímo  

s FLOWIN® konceptem, ale se samotným pohybem. Dle Koláře (2012) má též na 

držení těla a tedy i posturu vliv také stav psychiky a bolest. Fyzická aktivita má na 

psychiku a vnímání bolesti pozitivní vliv, což může změnit posturu, tedy i držení těla  

a nepřímo tak mít vliv i na rovnováhu.  

Zastoupení těchto jednotlivých složek ve vlivu na rovnováhu je pravděpodobně 

zcela individuální, nicméně lze z výše uvedeného vyvodit, že pravidelné, dlouhodobé 

cvičení na desce FLOWIN® může skutečně mít na rovnováhu vliv přímo díky svým 

fyzikálním vlastnostem nebo i nepřímo jako jakékoliv jiné cvičení, které je lidskému 

organismu prospěšné.  

 

2.3 Spinální segmentální stabilizace 

Téma spinální segmentální stabilizace je dnes velmi diskutované v mnoha 

různých podobách a často se stává, že jsou pojmy, týkající se tohoto tématu, mylně 

zaměňovány, byť si jsou významově velmi podobné. Tato práce se dívá na toto téma 

z pohledu několika autorů, kteří jev spinální stabilizace zkoumali a popisovali ve svých 

pracích, přičemž se práce odkazuje na podrobnější odbornou literaturu.  Práce se zabývá 

popisem spinální segmentální stabilizace zejména v oblasti bederní páteře.  

 

2.3.1 Vymezení jevu spinální segmentální stabilizace 

V současné době je možné spinální segmentální stabilizaci popsat ze tří 

základních pohledů. Dva vznikli na poli rehabilitace a lékařství. První vychází z práce 
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australských autorů, kteří stáli u zrodu výzkumu tohoto jevu (viz níže). Druhý vznikl 

poměrně nedávno na poli České republiky z pohledu prof. Koláře, který práci 

australských autorů dále rozpracoval pod označením „hluboký stabilizační systém 

páteře.“ Třetím pohledem je práce s tímto jevem v oblasti sportu a fitness, kde se 

nejčastěji setkáváme s označením tohoto jevu pod názvem „core“ nebo „core training.“   

Pro lepší pochopení problematiky je v následující kapitole nejprve popsán 

princip tohoto jevu z pohledu anatomie a kineziologie. 

 

2.3.1.1 Spinální segmentální stabilizace z pohledu anatomie a kineziologie 

Pojem spinální segmentální stabilizace je definován specifickým dějem, nicméně 

ho nelze vytrhnout jako samostatný jev, který by fungoval nezávisle na více globálním 

systému posturální stabilizace, který byl popsán v předchozí kapitole (viz 2.2.3). 

Stabilizační schopnosti a nervosvalová koordinace, která je zajišťuje, se vyvíjí 

na konci čtvrtého měsíce ontogeneze dítěte. Na základě optimální aktivity svalů  

a svalových souher dochází k formulaci budoucí podoby páteře, tj. lordoticko-

kyfotického zakřivení, což dohromady zajišťuje rovnoměrné zatížení páteřních 

segmentů. Celý proces funguje na základě kokontrakce antagonistických svalových 

skupin s následkem vzpřímení páteře a vzpřímeného držení těla. Kdyby na páteřní 

segmenty působili pouze dlouhé, povrchově uložené svaly, přesahující více segmentů 

najednou, a které mají zejména za funkci mobilitu páteře, docházelo by jejich aktivací  

a tahem k nežádoucímu vychýlení obratlů až k deformitám páteře. Z tohoto důvodu je 

nutný vývoj souhry mezi povrchovými a hluboko uloženými svaly (viz níže), 

prostřednictvím centrálního programu. Koaktivace těchto svalů má za následek vznik 

tzv. nitrobřišního tlaku v oblasti bederní páteře, který působí odlehčení páteřních 

segmentů, a páteř tak lépe odolává případnému přetěžování při dlouhodobém působení 

sil na ní. Jedná se o souhru mezi hluboko uloženými flexory a extenzory páteře 

s dalšími strukturami. Tento vývojový model se řídí centrálním programem, který lze 

vyvolat i reflexní stimulací, jak dokázal Vojta.  (Kolář, 2013; Panjabi, 1992; Cresswell  

a kol., 1992). 

Z funkčního hlediska můžeme podrobněji rozdělit svaly zajišťující spinální 

stabilizaci do třech skupin (Hoffman a Gabel, 2013; Véle, 2006):  
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1. Lokální stabilizátory - jedná se o svaly anatomicky uložené v hluboké vrstvě 

(mm. multifidi, m. transversus abdominis, bránice, viz níže). Tyto svaly jsou 

spojeny zejména s lokální/segmentální stabilizací páteřních segmentů  

a podle Panjabiho (1992) se účastní zejména na udržení tzv. neutrální zóny, 

neboli stavu, kdy součet všech tlaků na segment je vyrovnaný, přičemž se 

svaly aktivují již při pouhé myšlence na pohyb 

2. Globální stabilizátory - jedná se především o šikmé břišní svaly a střední 

vrstvu zádových svalů. Tyto svaly se účastní stabilizace větších úseků než 

například mezi jednotlivými obratli, a to zejména při pohybu. Panjabi (1992) 

uvádí, že šikmé břišní svaly působí jako stabilizátory mezi hrudní a bederní 

páteří při chůzi tím, že zmírňují rotační souhyby trupu 

3. Globální mobilizátory - Jedná se o svaly, které jsou anatomicky uloženy 

povrchově, nejvíce se účastní aktivity při pohybu více segmentů 

 

Bylo zjištěno pomocí EMG, že mezi jednotlivými skupinami svalů funguje 

princip reciproční inhibice, tj. v případě, že budeme chtít u pacienta aktivovat spinální 

stabilizační schopnosti, abychom docílili ústupu bolestí zad, a budeme pouze posilovat 

povrchové svalstvo (břišní, zádové), docílíme spíše opaku a obtíže ještě více 

prohloubíme, (Malátová, 2009; Véle, 2006).  

Z podrobnějšího anatomického hlediska svalové skupiny, které se účastní 

spinální segmentální stabilizace lokálně bederní páteře, jsou tedy svaly trupu, uložené 

anatomicky v hlubších i více povrchových vrstvách a jedná se o svaly břišní stěny, zad, 

pánevního dna a bránice. Ze svalů břišní stěny sem patří zejména m. rectus abdominis, 

m. obliquus abdominis externus et internus, m. transversus abdominis a m. quadratus 

lumborum. Véle (2006) funkčně přiřazuje svaly pánevního dna (m. levator ani  

a m. cocygeus) právě ke svalům břišní stěny. Tyto svaly pracují v koordinaci  

a partnerském vztahu právě s bránicí a nejsou pouze jejím antagonistou, jakožto 

pomocné svaly výdechové, jak je někdy označují anatomické atlasy.  

Principem spinální stabilizace bederní páteře je pak jev, kdy bránice při inspiraci 

tlačí struktury dutiny břišní směrem dolů, ale také dozadu a do stran. Aby nedošlo 

vyklenutí břišní stěny vpřed a tak destabilizaci bederní páteře, v případě dobré 

stabilizace, brání vyklenutí stěny izometrická aktivace břišního svalstva spolu 

s aktivitou svalstva pánevního dna, přičemž hlavní roli hraje především m. transversus 

abdominis, který přitahuje břišní stěnu zpět k páteři, (Kolář a Lewit, 2005).  
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Bránice a břišní svalstvo pracuje též v koordinaci se svaly zadní části trupu, 

zejména s erektory páteře (dle Véleho (2006) se jedná zejména o hluboké zádové svaly, 

které provádí segmentální adjustaci1 již při anticipaci2 pohybu; zejména pak mm. 

multifidi), díky čemuž v ideálním případě dochází zároveň ke kompresi trupu zepředu  

i zezadu a dochází k napřímení a odlehčení páteře. Tomuto jevu se též říká nitrobřišní 

tlak, (Kolář, 2012). V případě nedostatečné funkce stabilizace bederní páteře může 

docházet k nevhodnému přetěžování určitých segmentů nejen při pohybu, ale i při 

samotném nádechu, kdy má páteř tendenci k extenzi a naopak při výdechu k flexi, což 

při dlouhodobé dekompenzaci může též způsobit funkční poruchy a bolesti zad. Na 

úzký vztah mezi bránicí a m. transversus abdominis poukazuje i jejich podobná 

anatomická stavba s horizontálním průběhem svalových vláken, (Malátová, 2009; Véle, 

2006).  

Nitrobřišní tlak tedy zabezpečuje neutrální postavení dvou sousedních obratlů, tj. 

jde o stav, kdy je jejich vektorový součet sil působících na segment nulový, což je 

poloha obratlů, kdy jsou maximálně chráněné před přetížením, (Lewit, 1999). Proto, 

aby byla tato poloha zajištěna, je nutné, aby se nitrobřišní tlak zvyšoval přiměřeně i při 

zvýšených nárocích na segment. Tento jev nastává většinou automaticky při zádrži 

dechu, kdy dochází k synergické aktivitě všech účastnících se svalů na spinální 

stabilizaci. V případě oslabení těchto svalů nebo spíše při jejich nedostatečné koaktivaci 

nedochází ke stabilizaci bederní páteře. Taktéž naopak v případě, kdy by docházelo 

k příliš velkému nárůstu nitrobřišního tlaku, by mohlo docházet k nevhodné pozici 

jednotlivých páteřních segmentů, a tím i jejich případnému přetížení s následnými 

poruchami.  

 

                                                 
1 Adjustace = přednastavení segmentů 
2 Anticipace pohybu = představa o prováděném pohybu 
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Obrázek č. 6: Princip vzniku nitrobřišního tlaku (svalová souhra mezi bránicí, pánevním dnem  

a svaly přední a zadní části trupu; (Kolář a Lewit, 2005) 

 

2.3.1.2 Spinální segmentální stabilizace z pohledu australských autorů 

Historicky se jev spinální segmentální stabilizace poprvé objevil v souvislosti 

s pacienty s vertebrogenními poruchami. Jedná se o příčinu bolestí zejména bederní 

části páteře v souvislosti s nervosvalovou koordinací trupového svalstva, přičemž není  

u pacienta nalezena jiná příčina v podobě strukturální, viscerální a systémové nebo 

somato-psychické poruchy.  

Tímto jevem se začali ve svých pracích zabývat v devadesátých letech minulého 

století zejména australští autoři (Panjabi, 1992 a 1992; Cresswell a kol., 1992; Cresswell 

a kol., 1994; Hides a kol., 1996;  Hodges a Richardson, 1996; Hodges, 1999; Hodges  

a Gandevia, 2000). Tito autoři pracovali zejména na výzkumu náboru motorických 

jednotek při kontrakci mm. multifidi (viz výše) a zjistili, že dochází k jejich zpoždění  

u pacientů trpících vertebrogenními poruchami oproti kontrolní skupině probandů. 

Taktéž byla zaznamenána porucha náboru motorických jednotek hluboko uložených 

svalů břišní stěny, zejména u m. transversus abdominis. Díky tomuto objevu se začalo 

uvažovat nad souvislostí poruch koordinace jednotlivých svalových skupin trupového 

svalstva s vertebrogenními obtížemi. 

Panjabi (1992), z jehož práce se dodnes při práci se spinální stabilizací vychází, 

na počátku rozčlenil systém procesu stabilizace na tři subsystémy, které stabilitu 

zajišťují.  



 

 

34 

 

Jsou jimi:  

1. pasivní složka (kostěné a chrupavčité struktury a ligamenta)  

2. aktivní složka (svaly provádějící přímou stabilizaci)  

3. neurální neboli řídící složka (ovlivňuje stabilitu prostřednictvím aferentace  

z receptorů a následného řízení aktivní složky)  

Funkční porucha a vertebrogenní potíže mohou vzniknout při poruše 

kteréhokoliv ze subsystémů. 

Aktivní složka se skládá z krátkých, lokálních, tonických svalů, tzv. shutn 

muscles (někdy nazývané autochtonní), které jsou nejblíže k ose pohybového segmentu, 

sloužící k udržení polohy v kloubu, a z delších, silných povrchových fázických 

svalů/globálních stabilizátorů, tzv. spurt muscles (záběrových) - např. erector trunci, 

(Véle, 2006).  

Podle australského konceptu, pokud dochází k funkční inaktivaci lokálních 

stabilizátorů, přechází stabilizační funkce více pod kontrolu povrchově uložených 

delších svalů, a tím se mění i strategie odolávání působení vnitřních a vnějších sil. Tyto 

změny zejména na úrovni nervosvalové koordinace jsou pak jednou z hlavních příčin 

funkčních vertebrogenních bolestí (Cresswell a kol., 1992; Cresswell a kol., 1994).  

Celý koncept vychází z předpokladu, že v případě insuficience těchto 

stabilizačních funkcí, dochází k nepřiměřené zátěži kloubů a ligament. Stejně tak má 

velký vliv na přetížení páteřních segmentů také jednostranná činnost svalů způsobená 

například právě snahou o kompenzaci insuficience stabilizačních funkcí (například 

posilování pouze přímého břišního svalu). Tímto mechanismem mohou navíc vzniknout 

nové vnitřní síly působící na páteř, kterým musí opět odolávat, (Kolář a Lewit, 2005). 

Původně se koncept zaměřoval na aktivitu a stabilizační funkci m. transversus 

abdominis a mm. multifidi, až později ve své práci Hodges (2000) přidává do systému 

bránici, tj. sval, který se do té doby bral jen jako sval nádechový. Na EMG vykazuje 

bránice aktivitu nejen při mechanismu dýchání, ale též těsně před provedením pohybu  

a dokonce i při pouhé představě na ní, jak Hodges ve své práci popsal.  

I přesto, že se dodnes z těchto autorů vychází, objevují se nové práce, které se na 

původní koncept snaží dívat novým pohledem. Z těchto uvádím například práci 

Hoffmana a Gabela (2013), kteří si pokládají otázku, zda cvičení samostatné spinální 

stabilizace podle australské školy pouze ve statické poloze je skutečně tím nejlepším, co 

můžeme pacientovi nabídnout. Rozebírají skutečnost, že spinální stabilizace je tímto 
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způsobem vytržena z celkové funkčnosti organismu a to zejména ve smyslu jejího 

oddělení od mobility pacienta, což nemusí být v závěru k jeho prospěchu. Autoři 

navrhují, že lepším řešením by bylo právě spojení ideální funkčnosti stabilizačních 

schopností a koordinované mobility.  

 

2.3.1.3 Hluboký stabilizační systém páteře 

Práci australských autorů na poli České republiky značně v posledních letech 

rozpracoval prof. Kolář, (2012) pod pojmem hluboký stabilizační systém (HSSP). 

HSSP je definován jako systém, který zabezpečuje souhru a koordinaci 

trupového svalstva s účelem stabilizace, tj. odolává působení zevních i vnitřních sil,  

a zpevnění páteře během pohybu i jakékoliv statické polohy, čímž předchází funkčním 

vertebrogenním poruchám a bolestem. Systém pracuje samovolně a automaticky.   

Poruchy nervosvalové koordinace, tj. chybné řízení CNS zapojení svalů do 

souhry zabezpečující stabilizaci páteře a další změny funkce v oblasti páteře ((změny 

svalového napětí, přítomnost spoušťových bodů (můžou omezovat pohyb i měnit 

kloubní vzor), zvýšený odpor měkkých tkání a poruchy relaxace a poruchy diferenciace 

pohybu)), mohou být příčinou bolestí zad. Výsledkem těchto poruch může být například 

zapojení větší svalové síly a většího počtu svalů při pohybu nebo chybného stereotypu 

pohybu, než by bylo při pohybu optimální, čímž můžou vznikat nadměrné vnitřní síly, 

kterým musí organismus čelit a snadno se tak přetíží určité pohybové segmenty. 

Stabilizační svalová souhra odolává stejně tak i vnějším silám působících na páteřní 

segmenty, například střižné nebo kompresní síly. Funkce HSSP také rozhoduje  

o kompenzačních strategiích případných nově vzniklých poruch včetně morfologických. 

Ideální funkci HSSP můžeme demonstrovat na příkladu jednoduchého pohybu 

flexe v kyčelním kloubu. Z anatomického hlediska tento pohyb provádí skupina svalů 

označená jako flexory kyčelního kloubu (zejména musculus iliopsoas). V případě, že by 

ale pohyb byl skutečně prováděn pouze tímto svalem, který se upíná kromě na stehenní 

kost také na pánev a bederní páteř, a nevytvořilo se pomocí dalších svalů pevné 

punctum fixum proximálně právě na páteři a na pánvi, ke kterému se volně může 

následně přibližovat dolní končetina (provádět flexi v kyčelním kloubu), došlo by též 

k nežádoucí extenzi v bederní páteři a anteverzi pánve, což by mělo vliv i na další 

segmenty a držení těla. Při správné stabilizační funkci tedy při flexi v kyčelním kloubu 

dochází také k automatickému zapojení svalů, které stabilizují úponovou oblast flexorů 

kyčelního kloubu, tedy extenzory páteře ve spolupráci se svaly břišního lisu (jiný název 
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pro svaly zejména břišní stěny účastnící se HHSP), stabilizující páteř z přední strany 

(břišní svaly, bránice, pánevní dno), (Kolář, 2012; Kolář a Lewit, 2005). 

U pacientů, u kterých lze uvažovat nad poruchou stabilizačních funkcí ve 

spojitosti s vertebrogenními poruchami, lze pozorovat také odchylky od vývojového 

modelu stabilizace. Jde o nerovnováhu svalové aktivace během jejich stabilizační 

funkce, přičemž jednotlivé segmenty jsou fixovány v nevýhodném postavení, což vede 

právě k chronickému přetěžování a nedostatečné ochraně páteřních segmentů během 

pohybu a jiné zátěže. Při testování funkčnosti HSSP tedy nejde o zjištění svalové síly 

ale o kvalitu aktivity jednotlivých komponent stabilizačních schopností, (Kolář, 2012).  

 

2.3.1.4 Sportovní pojem Core  

V oblasti sportu a fitness jsou dnes stabilizační schopnosti značně diskutovaným 

téma, které se nejčastěji objevuje pod označením „Core“ nebo „Core training.“ Jedná se 

o slovo převzaté z anglického jazyka s významem „jádro“ nebo „střed.“  

Předpokládejme, že pojem „Core“ je pouze jiným označením pro výše popsaný 

jev spinální segmentální stabilizace, jelikož autoři, kteří o něm píší, se odkazují na práce 

australských autorů, například Brumitt a kol., (2013). 

Pojem Core je v prostředí České republiky nejčastěji vysvětlován podobným 

způsobem jako HSSP a jako téma je dnes velmi často součástí velkého množství školení 

týkajících se sportovních činností a kurzů udělující licence sportovním a fitness 

trenérům.3 

 Například Větrovský (2014) v materiálu ke školení konceptu FLOWIN® 

BASIC píše: „Pro správné a bezpečné používání pomůcky FLOWIN® je důležité 

správné držení těla a zapojení svalů patřících k aktivaci HSSP (bránice, pánevní dno, 

m. transversus abdominis a m. multifidi)…Core je tvořen svaly, jejichž nejdůležitějším 

úkolem je stabilizační rovnováha v držení těla jako celku. Nedostatečná aktivace svalů 

Core má pak za následek vadné držení těla a svalové dysbalance. Centrum síly dokáže 

podpírat páteř, přináší stabilitu středu těla, zlepšuje rovnováhu, napomáhá koordinaci 

pohybu, chrání oblast bederní páteře, posiluje a aktivuje břišní svaly a svaly pánevního 

dna, zvyšuje fyzickou sílu. Aktivace Core může nejen napravit vadné držení těla 

s následným odstraněním bolestivosti zad, ale je především důležitá pro naše 

každodenní aktivity, jako je chůze, sed, leh, a činnosti, jakými jsou trávení, vyměšování 

                                                 
3 Z osobní zkušenosti autorky: Téma Core/HSSP bylo součástí všech čtyřech školení konceptu 

FLOWIN® i kurzu s udělenou licencí trenéra Pilates metody 
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apod. při dysfunkci systému stabilizace Core se objevují i problémy s bolestmi hlavy, 

kolen, kyčelních kloubů apod.“  

 

2.3.3 Možnosti testování spinální segmentální stabilizace  

 

2.3.3.1 Testování dle australské školy 

Testování dle pohledu australské školy se provádí se speciálním přístrojem na 

měření tlaku, kterému se říká Stabilizer (angl. Pressure biofeedback unit), (Brumitt  

a kol., 2013; Norris, 2008; Pavlů, 2012). Dle Suchomela a Liseckého (2004) a Glasoe  

a kolektivu (2005) lze Stabilizer pro testování spinální segmentální stabilizace nahradit 

lékařským aneroidním tonometrem s využitím principů testování dle australské školy. 

1. Test stabilizační funkce m. transversus abdominis vleže na břiše - test se 

provádí v poloze vleže na břiše, přičemž Stabilizer má položený pod břišní 

stěnou. Stabilizer je nafouknut na hodnotu 70 mmHg. Proband aktivuje  

m. transversus abdominis, tj. oplošťuje břišní stěnu a podle stupnice, o kolik 

mmHg klesne nebo stoupne, se posuzuje kvalita provedení aktivace  

m. transversus abdominis. 

2. Testování stabilizační funkce m. transversus abdominis vleže na zádech - test 

se provádí podobně, jako předchozí test, ale v poloze vleže na zádech se 

Stabilizerem pod bederní páteří při hodnotě 40 mmHg (V případě využití 

tonometru k měření stabilizační funkce bederní páteře vleže na zádech 

s využitím principů australské školy je dle Suchomela a Liseckého (2004) 

vhodnější tonometr nafouknout ve výchozí poloze na hodnotu 25 mmHg). 

Proband opět oplošťuje břišní stěnu, přičemž by nemělo dojít k většímu 

nárůstu tlaku než o 5 mmHg, vyšší nárůst tlaku či jeho snížení svědčí  

o aktivitě globálních stabilizátorů. 

3. Testování stabilizační funkce m. transversus abdominis vleže na zádech  

v kombinaci s elevací dolních končetin - test se provádí obdobně, jako 

předchozí, ale po aktivaci m. transversus abdominis proband provádí 

trojflexi jednou dolní končetinou, přičemž by tlak měl zůstat v ideálním 

případě neměnný. 
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2.3.3.2 Testování z pohledu konceptu hlubokého stabilizačního systému 

Kolář (2012) popisuje několik testů, kterými je možno v běžné klinické praxi 

hodnotit stav HSSP.  

1. Test nitrobřišního tlaku: Pacient sedí na okraji stolu a aktivuje břišní stěnu 

proti tlaku rukou terapeuta, přičemž se hodnotí chování břišní stěny při 

zvýšeném nitrobřišním tlaku. 

2. Brániční test: Test je též prováděn vsedě s palpační kontrolou terapeutem.  

U testu se hodnotí schopnost pacienta aktivovat bránici v souhře s aktivitou 

břišního lisu a pánevního dna. 

3. Test flexe trupu: Test se provádí z výchozí polohy vleže na zádech, přičemž 

pacient provádí pomalou flexi trupu a krku a hodnoceno je chování hrudníku 

během flekčního pohybu. 

4. Extenční test: Při tomto testu se hodnotí koordinace zapojování zádových 

svalů a laterální skupiny břišních svalů se zapojením ischiokrurálního 

svalstva a m. triceps surae, postavení a souhyb lopatek a reakce pánve při 

provádění extenze trupu z lehu na břiše. 

5. Test extenze v kyčlích: Pacient provádí při tomto testu extenzi v kyčlích 

proti odporu terapeuta, přičemž je hodnocena podíl svalové aktivity 

ischiokrurálních svalů, gluteálních svalů, extenzorů páteře a laterální skupiny 

břišních svalů na pohybu. 

6. Test flexe v kyčli: Tento test se provádí vsedě a při flexi v kyčelním kloubu 

sledujeme u pacienta vyklenutí v ingvinální oblasti břišní dutiny, souhyby 

páteře a pánve a koordinaci aktivity břišních svalů. 

7. Test polohy na čtyřech: Zde se hodnotí postavení jednotlivých segmentů těla 

a způsob opory při nekorigovaném zaujetí polohy stoje s oporou o dlaně  

a přední část chodidel. 

8. Hodnocení stereotypu dýchání 

 

2.3.3.3 Další testy využívané ve sportovním prostředí 

1. Test bočního mostu - test se provádí v poloze vzporu z lehu na boku s oporou 

o předloktí, přičemž se hodnotí kvalita provedení a aktivita svalů laterální 

strany trupu; jako insuficience se hodnotí pokles pánve, rotace trupu, 
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decentrace ramenního kloubu s kraniálním nebo addukčním postavením 

lopatky. 

2. Bunkie test - skládá se z 5 poloh s výdrží 20 – 40 sekund se snahou udržení 

linie rameno – kyčel – kotník. Ve chvíli, kdy dojde k odchylce v této linii, 

test končí. Stabilizační schopnosti se poté posuzují podle doby, po jakou byl 

proband schopný udržet správnou polohu, (Teunerová, 2013). 

 

2.3.4 Teoretická úvaha nad možnostmi efektu fitness konceptu FLOWIN® 

na spinální segmentální stabilizaci  

V kapitole 2.1.4 byly rozebírány předchozí výzkumy, které se snažili prokázat 

vliv konceptu FLOWIN® na spinální segmentální stabilizaci/HSSP/Core. Efekt spíše 

nebyl prokázán, ale je třeba zvážit, že pokusy nebyly prováděny za pomocí testů ani 

australské školy, ani testů HSSP dle Koláře, (2012). 

I přesto výsledky těchto výzkumů můžeme teoreticky zvážit, že je systém 

stabilizace zajišťován zejména na základě nervosvalové koordinace a jak už bylo 

popsáno v kapitole o rovnováze, pravidelné cvičení na desce FLOWIN® může 

nervosvalovou koordinaci zlepšovat a tím mít i pozitivní vliv na spinální segmentální 

stabilizaci.  Je ovšem otázkou, zda koncept FLOWIN® nebude mít spíše vliv na 

stabilizační schopnosti globálního charakteru než na lokální segmentální systém, nad 

čímž lze uvažovat při zvážení FLOWIN® jako konceptu cvičení, který pracuje s celým 

tělem a ne jeho jednotlivými komponenty. Na druhou stranu stav globální a lokální 

stabilizace se nedají striktně oddělit a v případě zlepšení globálních stabilizačních 

schopností, jako je rovnováha, by se měla teoreticky zlepšit též i lokální stabilizace. Na 

toto může mít vliv mnoho individuálních faktorů, jako je například informovanost 

cvičícího o funkci lokální spinální stabilizace. Budeme-li tedy předpokládat, že 

například instruktoři jsou erudovaní v této problematice (viz kapitola 2.3.1.4) a již 

nějakou dobu na podložce cvičí, mělo by u nich docházet i k lepší aktivaci svalů 

účastnících se lokální stabilizace než u cvičících, kteří například se cvičením teprve 

začínají a o problematice spinální stabilizace nic nevědí. Tuto úvahu by nicméně bylo 

třeba ověřit v praxi a to zatím žádný výzkum neudělal.  

Mimo to dalším individuálním faktorem působící na stav spinální stabilizace po 

cvičení na desce FLOWIN® jsou zcela jistě jednotlivé druhy konceptu FLOWIN® (viz 

kapitola 2.1.6), z nichž každý je zaměřený trochu jinak a může tak mít i jiný vliv.  
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Dále pak podobně, jako u rovnováhy, může mít cvičení na desce FLOWIN® 

také nepřímý vliv na stav spinální segmentální stabilizace. Dle Kelemana (2005) mají 

vypjaté, stresové životní situace vliv na napětí zejména nádechových a zádových svalů  

a svalů pánevního dna. Tyto svaly jsou součástí systému zajišťující spinální stabilizaci  

a stres a nepříznivé emoce může mít tedy i vliv na jeho funkčnost.  Fyzická aktivita na 

desce FLOWIN® tak teoreticky může i v tomto případě mít pozitivní psycho-sociální 

vliv na organismus a nepřímo tak zlepšit i spinální segmentální stabilizaci.  

 

2.4 Koordinace pohybu, flexibilita, mobilita a svalová síla 

Dle výrobců a školení FLOWIN® má cvičení na této desce kromě rovnováhy  

a spinální segmentální stabilizace dále zlepšit koordinaci pohybu, flexibilitu, mobilitu  

a svalovou sílu jedince (viz kapitola 2.1.1). 

 

2.4.1 Koordinace pohybu 

Koordinaci pohybu lze definovat jako schopnost provést motorický úkol 

přesným, řízeným a rychlým způsobem k přesnému dosažení zamýšleného cíle. 

Koordinace pohybu je nutná zejména při úkolech, které vyžadují prostorovou a časovou 

přesnost.  

Dobré schopnosti koordinace pohybu vyžadují zejména náročné činnosti, 

například sportovní či taneční, nicméně koordinace pohybu provází každého jedince při 

provádění zcela běžných denních aktivit. Například dobrá koordinace dolních končetin 

je nutná k úspěšnému provedení chůze, běhu, chůze ze schodů, do schodů apod. Jak 

bylo v této práci zmíněno již dříve, stabilita člověka (zejména dynamická) je následkem 

právě dobré koordinace pohybu zajišťovaná pohybovým aparátem, řízeným nervovou 

soustavou. Pouhá svalová síla tedy k zajištění hladkého zvládání i běžných denních 

aktivit nestačí, (Marina de Barros a kol., 2014).  

Zlepšování koordinace pohybu je možné dlouhodobým cvičením, jak bylo již 

zmíněno v kapitole 2.2.4, kdy při dlouhodobém opakování pohybů dochází ke tvoření 

subkortikálních pohybových programů a pohyb se stává automatickým.  

 

2.4.1.1 Testování koordinace pohybu 

Testy hodnocení koordinaci pohybu obvykle vycházejí z předpokladu, že je 

testování nejlepší za použití provádění rychlých, střídavých pohybů, přičemž se hodnotí 
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především rychlost a kvalita provedení daného úkolu. V této kapitole jsou uvedené 

některé klinické testy, popsané k hodnocení koordinace pohybu v zahraniční literatuře.  

1. Lower-extremity motor coordination test (LEMOCOT) – test prováděný 

v sedu, kdy má testovaný za úkol dotýkat se palcem střídavě dvou 

vzdálených bodů během 20 sekund, stav koordinace pohybu se hodnotí 

pomocí počtu přesného provedení, (Desrosiers, 2005).  

2. Bruininks–Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2) – test je složen 

ze 14 úkolu, testujících jemnou motoriku, koordinaci celého těla, 

manuální zručnost a mrštnost, (Desrosiers, 2005). 

3. McCarron Assessment of Neuromuscular Development (MAND) – 

skládá se z pěti testů jemné motoriky (např. finger tap test) a z pěti testů 

hrubé motoriky. Z výsledků je určeno celkové skóre testu, které se 

následně porovnává dle standardů pro určité věkové skupiny a pohlaví, 

(McIntyre a kol. 2016).  

4. Zurich Neuromotor Assessment (ZNA), je test, který byl vytvořen 

k testování motorických schopností zejména u dětí, přičemž je 

posuzován čas a kvalita provedení několika úkolů testujících koordinaci 

pohybu těla, jemnou motoriku, statickou a dynamickou stabilitu, (Hands 

a kol. 2015). 

 

2.4.1.2 Teoretická úvaha nad možnostmi efektu fitness konceptu FLOWIN® na 

koordinaci pohybu 

Stejně, jako bylo zmíněno u možností efektu FLOWIN® na rovnováhu,  

i koordinaci pohybu lze zlepšit při dlouhodobém opakování pohybů v podobě ukládání 

pohybových programů v podkorových strukturách CNS.  

Uvažuji ale, že dlouhodobým cvičením na FLOWIN® lze zlepšit pouze 

koordinaci pohybu přesně prováděných cviků na této desce, a proto bude 

pravděpodobně velmi záležet na tom, jak přesně se cvičební deska použije, jaké cviky  

a jak kvalitně na ní bude cvičící provádět. Pokud bude například na desce provádět 

obyčejnou chůzi pod dohledem zkušeného a erudovaného fyzioterapeuta, je 

pravděpodobné, že dojde ke zlepšení i běžně prováděného stereotypu chůze na pevném 

povrchu, jelikož na desce FLOWIN® jsou k tomuto pohybu ztížené fyzikální 

podmínky. Výsledek tedy závisí na mnoha faktorech, které do cvičebního programu 
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vstupují, a proto lze logicky usoudit, že vliv na koordinaci pohybu (podobně jako  

u spinální segmentální stabilizace), bude zcela individuální a snaha výrobců konceptu 

FLOWIN® globalizovat tento možný efekt může být zavádějící. K ověření tohoto faktu 

by však bylo samozřejmě nutno provést experimentální studii, která není v odborné 

literatuře dostupná.   

 

2.4.2 Flexibilita a mobilita 

Jelikož pojem mobilita není v textu o efektu cvičení na desce FLOWIN® dále 

rozveden, předpokládejme, že se jedná o vymezení rozsahu pohybu jedince, neboli 

mobilita označuje pohyb, který není nijak omezen.  

Flexibilita je pak též definována jako schopnost realizovat pohyb v plném 

možném rozsahu o plné amplitudě, (Měkota a Novosad, 2007).  

Rozsah pohybu je pak definován jako vymezení úhlového pohybu určitého 

segmentu těla/kloubu, přičemž každý kloub má specifický fyziologický rozsah pohybu, 

který je závislý na anatomické stavbě kloubu, elasticity měkkých tkání v oblasti 

segmentu (např. ligamenta, svaly, fascie, kůže a podkoží) a v neposlední řadě pak 

stupně poškození nebo rozsahu patologických procesů v daném segmentu.  

 

2.4.2.1 Testování flexibility (rozsahu pohybu) 

Při klinickém vyšetření rozsahu pohybu se běžně rozeznávají pasivní a aktivní 

rozsah pohybu. Nejběžnější se provádí měření za využití goniometru, ze kterého se 

odečítá úhel pohybu. Metodami měření rozsahu pohybu jsou pak: sférometrická, 

perimetrická, kinematická, fotografická a kinematografická, obkreslovací, planimetrická 

a metoda S.F.T.R, (Haladová a Nechvátalová, 2005). 

Odborná literatura též uvádí možnost využití inklinometru k měření rozsahu 

pohybu, (Bagwell a kol., 2016).  

 

2.4.2.2 Teoretická úvaha nad možnostmi efektu fitness konceptu FLOWIN® na 

flexibilitu (rozsah pohybu) 

Jak bylo již popisováno v kapitole 2.1.2.2, můžeme například FLOWIN® využít 

ke zvětšení rozsahu pohybu za využití otevřeného kinematického řetězce, kdy může 

kluzký povrch desky pohyb pacientovy ulehčit.  

Nicméně stejně jako u předchozí kapitoly je logické se domnívat, že u každého 

jedince bude mnoho individuálních faktorů, se kterými přistupuje ke cvičení na desce 
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FLOWIN®, např. stupeň rozsahu zkrácení svalových skupin, které mají vliv na míru 

rozsahu pohybu. Teoreticky je možné, že cvičení pak může rozsah pohybu ovlivnit 

v případě, že bude do cvičení na desce zařazeny například strečinkové cviky, upravující 

elasticitu právě daných zkrácených svalových skupin, tj. stejně jako u předešlé 

komponenty je velmi důležitým faktorem, jakým způsobem je deska FLOWIN® 

využita a generalizování tohoto efektu je poněkud zavádějící.  

 

2.4.3 Svalová síla 

Svalovou sílu lze popsat jako soubor vnitřních předpokladů jedince pro vyvinutí 

fyzikální síly spjaté se svalovou prací a svalové kontrakce.  

Svalovou sílu lze rozdělit na absolutní, což představuje maximální 

vygenerovanou sílu, kterou můžeme měřit silovými testy, a na sílu relativní, která se 

vztahuje k tělesné hmotnosti, (Měkota, Novosad, 2005). 

Schopnost vyvinout maximální svalovou sílu je ovlivněno několika faktory. 

Předně se jedná o typ svalového stahu s časovou návazností, dále o potenciál 

kontraktilních a elastických vláken a svalový stah je také limitován napínacím reflexem. 

Dále je také svalová síla ovlivněna morfologickými faktory, jako je anatomické uložení 

svalu, podíl typu svalových vláken, vlastnosti úponových šlach, nábor motorických 

jednotek a neuromoskulární koordinační schopnosti. Vliv na vygenerování svalové síly 

mají také akutní změny, jako je změna svalového tonu (např. přítomnost trigger pointů), 

změny v metabolismu svalu, jiné patologické procesy probíhající ve svalu, apod., 

(Cormie a kol., 2011). 

 

2.4.3.1 Testování svalové síly 

K testování svalové síly se v klinické praxi nejčastěji využívá funkčních 

svalových testů dle Jandy. Jedná se o vyšetřovací metodu, která informuje o svalové síle 

jednotlivých svalů nebo svalových skupin, které tvoří svalovou jednotku. Jedná se  

o analytickou metodu, tj. je podkladem pro analytické cvičební jednotky k posílení 

oslabených svalů z organického nebo funkčního důvodu, například u periferních paréz.  

K objektivnímu hodnocení svalové síly dále slouží přístrojové metody za využití 

různých typů dynamometrů, které vždy hodnotí sílu celé skupiny svalů, jako je např. 

síla stisku ruky, apod., (Janda, 1996).  
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2.4.3.2 Teoretická úvaha nad možnostmi efektu fitness konceptu FLOWIN® na 

flexibilitu 

Cvičení na desce FLOWIN® je založeno na principu, při kterém je na jednotlivé 

segmenty těla vytvářen odpor, což je jeden ze základních facilitačních mechanismů při 

terapii svalové aktivity (viz kapitola 2.1.2), je tedy velmi pravděpodobné, že toto 

cvičení může svalovou sílu zvyšovat a je jí tak možno využít například při terapii 

periferních paréz.  

Nicméně je opět nutné upozornit, že záleží na tom, jakým způsobem je deska 

využita, jaké cviky jsou na ní voleny a s jakou kvalitou jsou prováděny. Toto je důležitý 

faktor, který znemožňuje efekt cvičení na desce FLOWIN® generalizovat u všech 

komponent, popsaných v této diplomové práci. Teoreticky jsou tyto vlivy možné, ale 

stále neexistují dostatečné důkazy v podobě provedených odborných experimentálních 

studií, které by je potvrzovaly.  

  

2.5 Výstup teoretických východisek  

Na základě informací, uvedených v předchozích kapitolách, lze usoudit, že 

fitness koncept FLOWIN® má teoreticky velký potenciál zejména pro oblast 

rehabilitace a fyzioterapie a také se s použitím této desky lze setkat stále častěji. 

Bohužel ale potenciální efekt není dostatečně vědecky ověřen, a proto jsme se rozhodli 

experimentálně ověřit, zda efekt, který výrobci konceptu předkládají, je skutečný  

a objektivně měřitelný.  

Pro ověření efektu fitness konceptu FLOWIN® volíme výzkum dvou parametrů, 

a to rovnováhy a spinální segmentální stabilizace, jelikož tato jsou velmi frekventovaná 

a diskutovaná témata v oblasti fyzioterapie.  

Na rozdíl od rovnováhy, je v kapitole o teoretickém zhodnocení možného vlivu 

FLOWIN® na spinální segmentální stabilizace (viz kapitola 2.3.4) řečeno, že 

pravděpodobně bude tento parametr výrazně ovlivňovat mnoho individuálních faktorů, 

se kterými ke cvičení jedinec přistupuje. Proto je na místě toto vzít v úvahu a hodnotit 

výsledky spinální segmentální stabilizace také v korelaci s některým ze vstupních 

faktorů, tj. konkrétně například v souvislosti s úrovní znalostí a zkušeností, se kterým se 

přistupuje k vedení cvičebních jednotek, které se mohou lišit u instruktorů v závislosti 

na délce doby, jakou instruktorskou činnost provozují.   

  



 

 

45 

 

3. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

Cílem práce je zjistit, zda má cvičení na desce FLOWIN® reálný, tj. ověřitelný 

vliv na rovnováhu a spinální segmentální stabilizaci jedince, a to na základě porovnání 

naměřených dat u cvičenců s odlišnou úrovní, která je rozlišena délkou doby cvičení 

(začátečníci, pokročilí) a instruktorů skupinových lekcí. 

 

3.2 Úkoly práce 

 Výběr vhodných testovacích nástrojů pro měření daných parametrů 

 Souhrnné zpracování odborné literatury vztahující se k dané problematice 

 Výběr vhodných probandů a důkladné přeměření vybraných kritérií u každého 

probanda zvlášť 

 Analýza naměřených hodnot 

 Komparace naměřených výsledků mezi jednotlivými skupinami cvičících  

a samostatně mezi jednotlivci ve skupině instruktorů  

 

3.3 Výzkumné otázky 

 Zlepšuje cvičení na desce FLOWIN® úroveň rovnováhy a spinální segmentální 

stabilizace po určité době cvičení? 

 Zlepšuje cvičení na desce FLOWIN® spinální segmentální stabilizaci v tom smyslu, 

že dochází k menší nežádoucí flexi bederní páteře a retroverzi pánve nebo menší 

extenzi bederní páteře a anteverzi pánve jedince během testování po určité době 

cvičení? 

 Má doba provozování instruktorské činnosti konceptu FLOWIN®  vliv na spinální 

segmentální stabilizaci u skupiny instruktorů? 

 

3.4 Hypotézy 

Na základě prostudování odborné literatury v teoretické části diplomové práce 

byly sestaveny následující hypotézy výzkumu: 
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H 1: Předpokládáme, že parametry naměřené u skupiny pokročilých cvičenců 

budou lepší než u začátečníků, tj. dojde alespoň k 5 %4 nárůstu hodnot u celkového 

skóre měření rovnováhy. Stejně tak předpokládám, že parametry naměřené u skupiny 

instruktorů budou lepší než u začátečníků, tj. též dojde alespoň k 5 % nárůstu hodnot  

u celkového skóre měření rovnováhy. 

 

H 2: Předpokládáme, že u měření spinální segmentální stabilizace bude skupina 

začátečníků vykazovat horší stav v obou parametrech měření než skupina pokročilých  

a instruktorů, tj. se výsledky měření budou více blížit 0 v bodovém hodnocení a skupina 

pokročilých bude vykazovat horší stav v obou parametrech měření než skupina 

instruktorů.  

 

H 3: Předpokládáme, že ve skupině instruktorů budou naměřené hodnoty lepší 

při měření spinální segmentální stabilizace, tj. se budou více blížit 0, u těch probandů, 

kteří provozují instruktorskou činnost konceptu FLOWIN® delší dobu. 

  

                                                 
4 Hladina 5% nárůstu hodnot testování YBT byla stanovena na základě prostudování odborné 

literatury, (Hendl, 2014 a 2015; Procházka, 2015). 
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4. METODIKA PRÁCE 

4.1 Metodický postup u teoretické části práce 

Teoretická část diplomové práce byla sepsána formou literární rešerše na 

základě dostupných zdrojů české a anglické odborné literatury a dále pak na základě 

informačních zdrojů z oborných školení a webových stánek, využitých zejména 

v kapitole 2.1 Fitness koncept Flowin. Zdroje odborné literatury byly zapůjčené 

v Ústřední knihovně Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze  

a odborné články byly čerpány z internetových databází EBSCOhost, Web of 

Knowledge a PubMed.  

Po prostudování odborných zdrojů byly nashromážděné informace tříděny dle 

obsahu do jednotlivých kapitol a podkapitol teoretické části s logickou posloupností tak, 

aby byla problematika pro čtenáře snadno pochopitelná. Z tohoto důvodu se v textu 

často vyskytují odkazy na jednotlivé kapitoly, díky čemuž je text propojený  

a podrobnější informace k jednotlivým částem textu snadno dohledatelné.  

Nasbírané a v diplomové práci uvedené informace jsou citovány v souladu  

s citační normou ČSN: ISO 690. Pro shromáždění dat bylo nezbytné vyhledávání na 

základě klíčových slov vztahujících se k dané problematice.   

 Klíčová slova pro český jazyk: FLOWIN®, frikční trénink, biomechanika tření, 

uzavřené a otevřené kinematické řetězce, rovnováha, postura, testování rovnováhy, 

spinální segmentální stabilizace, hluboký stabilizační systém, australská škola, testování 

hlubokého stabilizačního systému, koordinace, svalová síla, flexibilita, y balance test. 

 Klíčová slova pro vyhledávání v jazyce anglickém: FLOWIN®,  friction, 

friction training, core, balance, gait, y balance test, lumbopelvic movement control, 

stabilizing system of the spine, pressure biofeedback unit.  

 Na základě poznatků v teoretické části práce byl sestaven návrh experimentu, 

který byl následně proveden a podrobně popsán v dalších částech metodiky práce.  

 

4.2 Metodický postup u praktické části práce 

 

4.2.1 Charakter výzkumu 

Výzkum má charakter zaslepené experimentální studie, která pomocí zvolené 

baterie testů zkoumá úroveň rovnováhy a spinální segmentální stabilizace u cvičenců 
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(začátečníků a pokročilých) a instruktorů fitness konceptu FLOWIN®, kteří jsou 

účastníky běžných skupinových lekcí konceptu v České republice, a snaží se tak ověřit 

efekt cvičení v reálném prostředí. Výsledky testů jsou nejprve vyhodnoceny u každého 

jedince zvlášť, následně jsou vypočítány průměrné hodnoty jednotlivých parametrů  

u každé skupiny zvláště a poté jsou průměrné výsledky mezi jednotlivými skupinami 

porovnány. Ve skupině instruktorů jsou výsledky též porovnány mezi jednotlivými 

účastníky.  

 

4.2.2 Výzkumný soubor 

Měření se zúčastnilo celkem 54 probandů, z čehož bylo na základě krátkého 

dotazníku (viz příloha č. 3) zařazeno do výzkumu 42 účastníků. Účastníci byli zařazeni 

do výzkumu na základě věku (18-50 let) a faktu, že alespoň po dobu 3 let neprodělali 

žádná vážná zranění nebo operaci pohybového aparátu. Účastníci byli vybíráni na 

základě své pravidelné účasti (alespoň 1x týdně) na běžných skupinových lekcích 

konceptu FLOWIN® po celé České republice, tj. byli měřeny skupiny v Praze, Brně, 

Olomouci, Hradci Králové, Litoměřicích a Poděbradech, a to v prostorách, kde běžně 

probíhají skupinové lekce FLOWIN®.   

Účastníci byli rozděleni do tří skupin na základě doby, po kterou již na 

FLOWIN® cvičí a zdali jsou cvičenci nebo instruktoři. Do skupiny začátečníků patří ti 

účastníci, která na desce FLOWIN® cvičili před měřením maximálně půl roku. Do 

pokročilých patří ti, kteří cvičili déle než půl roku. U skupiny instruktorů bylo dále 

zjišťováno, zda a které školení konceptu FLOWIN® absolvovali a jsou či nejsou 

fyzioterapeuti.  

Na začátku experimentu byli všichni účastníci seznámeni s účelem a průběhem 

testování, náročností prováděných testů a požadovanou potřebnou spoluprací. 

Podepsáním informovaného souhlasu (viz příloha č. 2) účastníci dobrovolně a vědomě 

stvrdili svou účast na výzkumu a souhlasili s anonymním uveřejněním jejich výsledků 

v diplomové práci.  

Výzkum k diplomové práci byl schválen Etickou komisí Fakulty tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze pod jednacím číslem 129/2016 ze dne  

28. 4. 2016. 
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4.2.2 Měřící techniky a metody sběru dat 

V praktické části pro výběr probandů výzkumu a jejich rozřazení do skupin byl 

vytvořen krátký dotazník, na jehož základě byli vybráni ti probandi, kteří splňovali 

vstupní kritéria výzkumu. Následně vybraní probandi podstoupili měření pomocí 

testové baterie, která byla vytvořena speciálně pro účely diplomové práce.  

 

4.2.3 Dotazník pro účastníky výzkumu 

Před samotným měřením byl každým účastníkem vyplněn krátký dotazník, který 

byl vytvořen speciálně pro účely diplomové práce. V úvodu dotazníku bylo ke jménu 

účastníka přiřazeno pořadové číslo, stanovené chronologicky dle měření. Následovaly 

dotazy ohledně pohlaví, data narození účastníka, dále pak dotazy na jeho dobu  

a frekvenci cvičení na desce FLOWIN®, případně pokud byl účastník instruktor, doba 

cvičení se týkala jeho vedení skupinových lekcí. Následně bylo s účastníkem probráno, 

zda je zatížen nějakým zraněním nebo prodělal operaci pohybového aparátu 

v posledních třech letech. Následné dotazy se týkaly informovaného souhlasu  

a spolupráce s jednotlivými účastníky, jelikož odměnou za účast v měření bylo, 

v případě že si to účastník přál, zaslání výsledků měření na mailovou adresu.  

Specializované otázky pod oddělující čarou se následně týkaly pouze skupiny 

instruktorů, kteří též zodpovídali dotazy ohledně místa, kde své skupinové lekce vedou 

a vzdělání v oblasti pohybového aparátu, tj. zda jsou nebo nejsou fyzioterapeuty a dále 

pak v oblasti FLOWIN® koncept, tedy zda mají či nikoliv a jaká absolvovaná školení 

pořádaných Fitness Statera, jelikož podmínkou účasti ve výzkumu bylo u skupiny 

instruktorů absolvování alespoň jednoho z těchto školení.  

V poznámkách pod čarou bylo pro účastníky uvedeno, že v diplomové práci 

budou jejich výsledky uvedeny anonymně, a vyplnění jména, emailové adresy a jiných 

osobních údajů na dotazníku má za účel pouze zkvalitnění třídění nasbíraných dat 

během výzkumu.  

 

4.2.4 Testová baterie  

Testová baterie byla složena z testů, které hodnotí individuální úroveň 

rovnováhy a spinální segmentální stabilizace testovaného. Pro výběr testů bylo nejprve 

nutné stanovit kritéria (viz následující kapitola), podle nichž byla následně vytvořena 

testová baterie pro účel výzkumu k diplomové práci.  
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4.2.4.1 Kritéria výběru testů 

Testy zařazené do výzkumu byly vybírány podle následujících kritérií:  

1. možnost provedení testů v prostředí, kde jsou skupinové lekce konceptu 

FLOWIN® prováděny, tj. testy a přístroje k nim nutné by měli být 

nenáročné na převoz a sestavení 

2. časová nenáročnost - doba celého testování jednoho účastníka by měla 

být maximálně 15 minut 

3. testy by měly být objektivní - tj. měřené přístrojem s jasnou stupnicí, ne 

hodnocené pouze subjektivně pohledem testujícího  

4. baterie by měla zahrnovat testy, které se běžně používají v české klinické 

fyzioterapeutické praxi, i testy inovativní pro zkvalitnění diplomové 

práce 

5. provedení testů by mělo být pro účastníky snadno pochopitelné  

a nekomplikované  

 

4.2.4.2 Testování spinální segmentální stabilizace 

Dle výše zmíněných kritérií pro výběr testové baterie byly pouze pro tento 

výzkum k diplomové práci sestaveny testy k testování spinální segmentální stabilizace 

na principu australské školy. Testy dle australské školy se v klinické praxi provádí za 

pomoci speciálního přístroje Stabilizeru.  

Stabilizer, tj. angl. Pressure biofeedback unit, je přístroj vyvinutý fyzioterapeuty 

tak, aby napomáhal při terapii testovat stav stabilizačních schopností m. transversus 

abdominis, respektive stav spinální segmentální stabilizace, jak jí popisuje australská 

škola (viz kapitola 2.3.1.2), a též byl vyvinut, aby napomáhal reedukaci aktivity spinální 

stabilizace formou biofeedbacku. Stabilizer vložený pod segment pacientovy páteře - 

např. vleže na zádech vložený pod úsek bederní páteře - detekuje pohyb páteře ve 

vztahu ke vzduchem naplněné nádrži/polštářku Stabilizeru, (Jull a kol., 1993).  
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Obrázek č. 7: Testování spinální segmentální stabilizace pomocí Stabilizeru; (Roussel a kol., 

2009) 

 

Dle Suchomela a Liseckého (2004), Glasoe a kolektivu (2005), a Hyde a  

Gengenbacha (2007) lze Stabilizer pro testování spinální segmentální stabilizace 

nahradit lékařským aneroidním tonometrem s využitím principů testování dle australské 

školy. 

Stabilizer nebyl pro tento výzkum k dispozici k zapůjčení, a jelikož soukromé 

finanční prostředky vyhrazené pro realizaci výzkumu byly investovány do vývoje 

přístroje pro Y balance test (viz níže), pro testování spinální segmentální stabilizace 

byla zvolena modifikace testů australské školy za pomoci aneroidního lékařského 

tonometru s využitím principů testů australské školy. 

Pro účely pouze této diplomové práce tedy bylo zvoleno testování spinální 

segmentální stabilizace na principech australské školy za pomoci aneroidního tonometru 

testy: Test stabilizační funkce m. transversus abdominis vleže na zádech a test 

stabilizační funkce m. transversus abdominis vleže na zádech v kombinaci s elevací 

dolních končetin (viz dále kapitola 4.3.2) 

 

4.2.4.3 Testování rovnováhy 

Dle výše zmíněných kritérií byl pro testování rovnováhy zvolen Y Balance test 

(YBT). Jedná se o testování pomocí jednoduchého mechanického přístroje, který byl 

pro účely diplomové práce speciálně zhotoven na zakázku, jelikož se na poli České 

republiky téměř nevyskytuje, což dokazuje absence odborné literatury v českém jazyce.   
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Přístroj pro YBT byl vyvinut zejména k predikci rizika zranění na základě 

zjištění stavu rovnováhy a stranových asymetrií ve výsledcích a porovnání schopností 

jedince vůči potenciálních rovnovážných schopností, které jsou odvozeny z jeho výšky, 

respektive délky končetin, (Plisky a kol. 2009).  

Přístroj byl vyvinut na americké půdě, kde se dnes využívá zejména u mladých 

sportovců, pro objektivizaci měření rovnováhy ve smyslu dynamické stability 

testovaného samostatně na horní a dolní polovině těla. Vytvořen byl ke zdokonalení 

testování a odstranění chyb při provádění původního Star Excursion Balance testu 

(SEBT), ze kterého YBT vychází.  

Původní SEBT byl vyvinut fyzioterapeutem Garym Grayem v roce 1995, (Sabin, 

2011). Test měl stejný účel jako YBT, prováděl se však pouze pomocí čar nalepených 

na zemi a testující odečítal hodnoty pouhým okem, což mělo za následek mnoho chyb v 

měření, pro které byl test kritizován. Postupně byl test přetransformován a v roce 2009 

tým vedený Philem Pliskym vyvinul přístroj pro YBT, (Plisky a kol., 2009).  

Obrázek č. 8: Y Balance test - přístroj a testování postero-mediálním směrem na pravé dolní 

končetině; (Plisky a kol., 2009) 

 

Konstrukce přístroje YBT je složena z podstavce, tří tyčí, rozestavěných  

v anteriorním a dvou posteriorních směrech s měřící stupnicí v centimetrech, které se 
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odklání přesně 120° od anteriorní tyče, a tří jezdců. Přístroj je kalibrován tak, aby měřil 

s přesností půl centimetru.  

K provedení testu je zapotřebí fyziologická míra rozsahu pohybu, dobrá úroveň 

svalové síly, propriocepce, stabilizačních schopností a rovnováhy, tj. nervosvalové 

koordinace, (Filipa a kol., 2015). 

Během měření Y balance testem dochází tedy ke komplexnímu pohybu a výše 

popsané komponenty, které jsou k jeho provedení zapotřebí, mohou výsledky testu 

zkreslovat, tj. v případě nižších naměřených hodnot nelze z tohoto testu přímo určit, 

která z komponent jedince limituje (zda snížená schopnost nervosvalové koordinace 

nebo snížená míra rozsahu pohybu atd.). 

Test má tedy své limitace, nicméně jak dokazuje například studie Filipa  

a kolektivu (2015), provedená u juniorských fotbalistek, u kterých se po osmitýdenním 

intervenčním programu cvičením senzomotoriky prokázalo zlepšení v testování  

Y balance testem dolních končetin v průměru o 8,2 a 6,5 %, což je u zdravých jedinců 

poměrně značný pokrok, Y balance test je možné využít k objektivnímu posouzení 

rozdílu naměřených hodnot před a po určitém čase stráveném cvičebním programem.  

Pro účely diplomové práce bylo u každého účastníka provedeno testování 

rovnováhy pomocí YBT na dolní a horní polovině těla, respektive každé končetině 

zvlášť (viz dále kapitola 4.3.3), jak je popsáno v literatuře, (Plisky a kol. 2009; Shaffer  

a kol., 2013). 

4.3 Provedení experimentu  

Po řádném vyplnění vstupního dotazníku a podepsání informovaného souhlasu 

byl každý účastník výzkumu nejprve seznámen s průběhem testování. Následně bylo 

přistoupeno k samotnému měření, přičemž byl nejprve všem účastníkům měřen stav 

spinální segmentální stabilizace bederní páteře testy na principu australské školy 

pomocí lékařského aneroidního tonometru.  Následovalo změření antropometrické 

délky horních a dolních končetin krejčovským metrem. V další části měření probíhalo 

testování stavu rovnováhy na přístroji pro Y Balance test, v pořadí na dolní a následně 

na horní polovině těla.  
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4.3.2 Testování spinální segmentální stabilizace: testy na principech 

australské školy 

Před začátkem testování bylo účastníkovi vždy vysvětleno, jak bude test 

probíhat. Následně byl účastník požádán, aby si lehl na záda na podložku z tvrdého 

materiálu a pokrčil dolní končetiny tak, aby se opíraly ploskami nohou o podložku. 

Následně mu byl pod oblast bederní páteře vsunut vyfouknutý polštářek tonometru. 

Tonometr byl následně nafouknut na hodnotu 25 mmHg, (Suchomel a Lisecký, 2004).  

Nejprve byla testována samostatná stabilizační funkce a aktivita m. transversus 

abdominis bez pohybu. Z důvodu zaslepené studie nebylo účastníkovi dopodrobna 

vysvětlováno, jak přesně má m. transversus aktivovat, ale byl dotázán, zda umí  

m. transversus abdominis sám aktivovat, například na základě vlastních znalostí  

u skupiny instruktorů nebo u skupin začátečníků a pokročilých na základě probírání 

problematiky spinální stabilizace/aktivitě core/HSSP instruktory během lekcí 

FLOWIN®. Ve většině případů byla odpověď kladná, a proto byl účastník požádán, aby 

m. transversus abdominis aktivoval tak, jak je zvyklí. Pouze v případě některých 

účastníků ze skupiny začátečníků byla odpověď negativní, a proto byli účastníci 

instruování k aktivitě m. transversus abdominis v podobě oplošťování břišní stěny.  

Aktivita m. transversus abdominis byla kontrolována palpačně testujícím 

mediálně od spina iliaca anterior superior bilaterálně na břišní stěně účastníka. 

V případě, že účastník odpověděl kladně na dotaz ohledně jeho schopností samostatné 

aktivity m. transversus abdominis a aktivita nebyla palpačně potvrzena, účastník byl též 

k aktivování m. transversus abdominis instruován.  

Během testu nebylo účastníkovi umožněno, aby sledoval ciferník tonometru. 

Test byl proveden celkem třikrát, přičemž byla odečtena a vyhodnocena do 

záznamového archu poslední naměřená hodnota (viz níže).  

Následně po provedení testu samostatné stabilizační funkce 

m. transversus abdominis byl proveden test stabilizační funkce m. transversus 

abdominis vleže na zádech v kombinaci s elevací dolní končetiny. Účastník byl 

požádán, aby opětovně aktivoval m. transversus abdominis s palpační kontrolou aktivity 

testujícím a následně provedl pomalou elevaci jedné dolní končetiny, tj. flexi 

v kyčelním kloubu do konečné polohy 90° flexe v kyčelním a kolenním kloubu. 

Následně se měl účastník pomalu vrátit do původní polohy s pokrčenými dolními 

končetinami a opřenými o podložku. Tento test byl tak proveden třikrát a následně 
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třikrát na druhé dolní končetině. Odečtena a vyhodnocena byla vždy nejvyšší naměřená 

hodnota změny tlaku během pohybu dolní končetinou při posledním pokusu testu.  

Podle Richardsona a kolektivu (1992), při měření testů dle australské školy 

optimální stabilizační funkce a aktivita m. transversus abdominis během testování 

vykazuje mírné zvýšení tlaku na Stabilizeru (do 5 mmHg) při tzv. oploštění břišní stěny. 

Nedostatečnou stabilizační schopnost m. transversus abdominis pak kompenzují 

náhradní mechanismy, při nichž dochází k nežádoucímu pohybu bederní páteře a pánve. 

Nejčastěji dochází k flexi bederní páteře, spojené s retroverzí pánve, při níž dochází 

k přílišnému nárůstu tlaku vyvíjeného na Stabilizer (v našem případě aneroidní 

tonometr). Při tomto náhradním pohybovém manévru dochází k přílišné aktivitě  

m. rectus abdominis a dalších svalů řadících se mezi globální systém stabilizace (viz 

kapitola 2.3.1.1). Obdobným náhradním mechanismem stabilizace, který můžeme 

pozorovat při snížení tlaku vyvíjeného na Stabilizer, je pak situace, kdy dochází ke 

zvýšené nekompenzované aktivitě m. iliopsoas, při níž dochází k nežádoucí extenzi 

bederní páteře a anteverzi, případně rotaci pánve.  

Dle výše popsaných chyb při stabilizační funkci bederní páteře a aktivitě  

m. transversus abdominis při měření byla pro účely této diplomové práce k vyhodnocení 

testů založených na principech australské školy sestavena hodnotící škála v podobě 

bodové stupnice, která reprezentuje kvalitu provedení testu a úrovně spinální 

segmentální stabilizace bederní páteře účastníka.  

Za každé zvýšení tlaku o 10 mmHg, v tomto případě na aneroidním tonometru 

(nad prvotních 5 mmHg), kdy docházelo k nežádoucí flexi bederní páteře a jejímu 

přitlačení do polštářku tonometru během testování byl účastníkovi přidělen jeden 

trestný bod, samostatně u každého testu. Podobně za každé snížení o 10 mmHg, kdy 

docházelo k nežádoucí extenzi bederní páteře a odtažení od polštářku tonometru, byl 

následně též udělen účastníkovi jeden trestný bod, u každého testu zvlášť.  

Všechny trestné body byly následně zapsány do záznamu měření (viz příloha  

č. 4) a jako výsledné skóre (Body za zvýšení/snížení hodnot rtuťového sloupce) byly 

samostatně sečteny trestné body za zvyšování hodnot rtuťového sloupce a samostatně 

body za snižování hodnot rtuťového sloupce:  

 

Legenda 1:  

Body za zvýšení hodnot rtuťového sloupce = Body za zvýšení při Testu 

stabilizační funkce m. transversus abdominis vleže na zádech + Body za zvýšení při 
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testování stabilizační funkce m. transversus abdominis v kombinaci s elevací LDK + 

Body za zvýšení při testování stabilizační funkce m. transversus abdominis v kombinaci 

s elevací PDK 

 

Legenda 2: 

Body za snížení hodnot rtuťového sloupce = Body za snížení při Testu 

stabilizační funkce m. transversus abdominis vleže na zádech + Body za snížení při 

testování stabilizační funkce m. transversus abdominis v kombinaci s elevací LDK + 

Body za snížení při testování stabilizační funkce m. transversus abdominis v kombinaci 

s elevací PDK 

 

Sečtené naměřené body za zvýšení/snížení hodnot rtuťového sloupce během 

testování byli následně zaneseny do tabulek s výsledky výzkumu, u jednotlivých skupin 

byly vypočítány průměrné hodnoty, a ty byly dále porovnávány mezi jednotlivými 

skupinami (viz kapitola 5).  

Výsledky testování jsou pro účely této diplomové práce v obou kategoriích 

hodnoceny tak, že čím více se výsledné skóre blíží 0, tím je úroveň spinální segmentální 

stabilizace jedince lepší. 

 

4.3.3 Testování rovnováhy: Y Balance test  

Před začátkem testování na přístroji pro Y Balance test byla každému 

účastníkovi naměřena funkční délka dolních končetin (spina iliaca anterior superior – 

malleolus medialis) a délka horních (processus spinosus C7 – daktylion) v centimetrech 

krejčovským metrem a hodnoty byli zaneseny do záznamu měření (viz příloha č. 4), 

(Shaffer a kol., 2013).  

Následovalo měření rovnováhy na dolní polovině těla, na každé dolní končetině 

zvlášť. Účastník si stoupl na středový podstavec přístroje na jednu dolní končetinu 

(levou nebo pravou dle svého uvážení) a druhou vedl posuvné zařízení po zemi po 

centimetrové stupnici. Cílem bylo dosažení co nejvyšší hodnoty bez ztráty rovnováhy, 

tj. bez dotknutí se země. Obdobně probíhal pohyb do třech směrů (anteriorní, 

posteromediální a posterolaterální na dolních končetinách – směry jsou odvozeny od 

stojné končetiny). Následovalo měření na druhé dolní končetině. Z důvodu časového 

presu bylo testování zkráceno na provádění dvou pokusů na každé dolní končetině 

zvlášť a poté bylo následně počítáno s lepším z pokusů.  
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Obdobně následovalo měření na horní polovině těla z výchozí polohy vzporu 

ležmo (pozice prkna), přičemž účastník se jednou dlaní opíral o středový podstavec 

přístroje a druhou rukou vedl opět posuvné destičky postupně do tří směrů (zde 

mediální, superolaterální a inferolaterální směr). Tímto způsobem byl z časových 

důvodů a důvodu náročnosti testu proveden v každém směru jeden pokus. Literatura 

uvádí, že by se měly provádět tři pokusy do každého směru na každé končetině zvlášť, 

(Shaffer a kol., 2013), což nebylo možné během tohoto experimentu obsáhnout, test byl 

proto z hlediska pokusů modifikován.  

Během měření jednotlivých posunů nemohl účastník položit prsty nebo část 

chodidla/dlaně na posuvnou destičku a zjednodušit si tak provedení testu. Též nesměl 

odkopnout destičku, aby byla naměřená hodnota vyšší. Posuvná destička musela být 

tedy končetinou vedena až do konce dosažitelné hodnoty, přičemž se ze stupnice 

odečítala hodnota, která byla blíže k podstavci. Za správně provedený pokus měření se 

tak počítal přesný posun destičky bez chyb nebo ztráty rovnováhy v podobě pádu, po 

kterém se účastník vrátil končetinou do výchozí polohy za podstavec. V případě, že měl 

účastník více chybných pokusů, bylo možné provést pokusů více, než jak je popsáno 

výše, nejvíce však tři pokusy na jedné končetině. Chybné pokusy se pak počítaly do 

záznamu jako 0 cm, (Plisky a kol. 2009; Shaffer a kol., 2013).  

Naměřené hodnoty během testování byly následně dosazeny do rovnice, díky níž 

byla vypočítána celková úroveň dynamické rovnováhy na každé končetině zvlášť. 

Výsledek rovnice je charakterizován tzv. Celkovým skóre (Composite score). Jedná se  

o součet vzdáleností dosažených u jednotlivých směrů na jedné končetině, dělený 

trojnásobkem délky končetiny x 100, tj. Celkové skóre udává procento z potenciálu 

rovnovážných schopností určité končetiny, (Kučerová, 2012). 

Rovnice pro výpočet celkového skóre na dolních končetinách (pro horní 

končetiny je rovnice identická, pouze jsou dosazeny směry mediální, superolaterální  

a inferolaterální). Původní znění dle literatury v anglickém jazyce:  

 

Legenda: 

(Anterior + Posteriomedial + Posterolateral ) YBT 

CompositeScore =  ----------------------------------------------------------  x 100 

(3 x Limb Length ) 
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Volný překlad legendy:  

Anteriorní + Posteromediální 

           + Posterolaterální směr YBT 

Celkové skóre =  ----------------------------------------------------------  x 100 

(3 x délka končetiny) 

 

Všechny naměřené hodnoty a vypočítaná Celková skóre byli následně zaneseny 

do tabulek s výsledky výzkumu, u jednotlivých skupin byly vypočítány průměrné 

hodnoty, a ty byly dále porovnávány mezi jednotlivými skupinami (viz kapitola 5).  

Jako signifikantní hodnota k ověření platnosti Hypotézy 1 byla stanovena 

hladina 5% na základě odborné literatury, (Hendl, 2014 a 2015; Procházka, 2015). 

 

4.4 Analýza a zpracování dat 

Analýza dat získaných na základě dotazníků a provedeného experimentálního 

měření rovnováhy a spinální segmentální stabilizace u každého účastníka studie zvlášť 

byla zaznamenána a vyhodnocena tabulkovým programem Microsoft Office Excel 

2013. Data byla vypočítána a vyhodnocena pomocí funkcí průměr, suma a smodch. 

výběr pro výpočet směrodatných odchylek, přičemž výsledky byly vždy zaokrouhleny 

na desetiny. Pro lepší orientaci jsou data a výsledky řazena do tabulek a grafů. 

Nashromážděná a vyhodnocená data experimentu jsou zaznamenána a dále zpracována 

v následující kapitole 5. Výsledky.  
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5. VÝSLEDKY 

 

5.1 Vyhodnocení dotazníku pro účastníky a charakteristika 

jednotlivých skupin účastnících se experimentu 

Na základě zpracování a vyhodnocení dotazníků pro účastníky experimentu (viz 

příloha č. 3) bylo do výzkumu zařazeno 42 účastníků z 54 dobrovolníků, u nichž bylo 

měření provedeno. 12 dobrovolníků bylo z experimentu vyřazeno převážně z důvodu 

prodělaného zranění nebo jiné zdravotní indispozice, která zkreslovala výsledky 

testování.  

Vybraní účastníci byli rozděleni do tří skupin, u kterých byly následně 

porovnávány výsledky měření. Účastníci byli zařazeni do skupin začátečníků nebo 

pokročilých na základě doby, po kterou cvičí na desce FLOWIN®, nebo byli zařazeni 

do skupiny instruktorů. 

Žádný z účastníků, zařazený do výzkumu neprodělal v posledních třech letech 

zranění a ani nebyl jinak zdravotně zatížen. Žádný z účastníků nezačínal v posledním 

půlroce před měřením s jiným sportem.  

Do skupiny začátečníků byli řazeni účastníci, kteří skupinové lekce cvičení 

FLOWIN® navštěvují méně než 6 měsíců. Skupina sestává z 13 účastníků. Účastnice 

byly všechny ženského pohlaví s průměrným věkem 23,6 let (± 2,6). Průměrně tyto 

účastnice cvičily na desce FLOWIN® 1,5 měsíce (± 1,1) před měřením 1 x týdně 60 

minut. V tabulkách s výsledky jsou účastnice ze skupiny začátečníků řazeny pod 

pořadovým číslem dle doby, jak bylo u nich chronologicky provedeno měření.  

Do skupiny pokročilých byli řazeni účastníci, kteří navštěvují skupinové lekce 

cvičení FLOWIN® déle než 6 měsíců. Skupina sestává z 19 účastníků, z čehož jsou 2 

muži. Průměrný věk skupiny je 31,5 let (± 6,3). V průměru tito účastníci cvičili před 

měřením na desce FLOWIN® 1,5 roku (± 1,2) před měřením, 1,6 x týdně (±0,6) 60 

minut. V tabulkách s výsledky jsou účastnici ze skupiny pokročilých též řazeni pod 

pořadovým číslem dle doby, jak bylo u nich chronologicky provedeno měření. 

Skupina instruktorů sestává z 10 účastníků, z čehož je jeden muž. Průměrný věk 

instruktorů je 33,5 roku (± 6,9). Zvláštním kritériem pro zařazení do této skupiny byla 

instruktorská činnost konceptu FLOWIN® alespoň 1 rok před měřením a absolvování 

alespoň jednoho školení, pořádaného Fitness Statera (viz kapitola 2.1). V průměru se 

účastníci zařazení do této skupiny věnují instruktorské činnosti 4,5 roku (± 2,5). 
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V tabulkách s výsledky jsou účastnici ze skupiny instruktorů řazeni pod pořadovým 

číslem dle doby, jaké provozují instruktorskou činnost cvičení konceptu FLOWIN®.  

 

5.2 Výsledky měření jednotlivých skupin 

V následujících kapitolách jsou tabulkovou metodou zaznamenány výsledky 

měření jednotlivých skupin v pořadí začátečníci - pokročilí - instruktoři. U každé 

skupiny jsou nejprve uvedeny výsledky měření spinální segmentální stabilizace  

a následně výsledky měření rovnováhy Y balance testem v pořadí - měření na dolní 

polovině těla: levá dolní končetina - pravá dlení končetina; měření na horní polovině 

těla: levá horní končetina - pravá horní končetina, tj. tak jak chronologicky probíhalo 

měření.  

Na konci každé podkapitoly jsou pro lepší orientaci v další tabulce uvedené 

vypočítané průměrné hodnoty celé skupiny.  

 

5.2.1 Výsledky měření skupiny začátečníků 

Tabulka č. 1 znázorňuje výsledky testování skupiny začátečníků testy 

založenými na principech australské školy hodnotící spinální segmentální stabilizaci 

bederní páteře. Průměrem celkového skóre obou kritérií je u skupiny začátečníků 

bodová hodnota 1,3.  

ZAČÁTEČNÍCI 

ÚČASTNÍK TESTOVÁNÍ SPININÁLNÍ SEGMENTÁLNÍ STABILIZACE 

BODY ZA ZVÝŠENÍ HODNOT 
RTUŤOVÉHO SLOUPCE 

BODY ZA SNÍŽENÍ HODNOT 
RTUŤOVÉHO SLOUPCE 

1. 0 2 

2. 4 1 

3. 0 2 

4. 2 2 

5. 8 0 

6. 0 2 

7. 1 0 

8. 0 1 

9. 0 2 

10. 0 2 

11. 0 1 

12. 0 2 

13.  2 0 

PRŮMĚR 1,3 (± 2,6) 1,3 (0,6) 

Tabulka č. 1: Výsledky měření - začátečníci - Spinální segmentální stabilizace 



 

 

61 

 

Tabulka č. 2 znázorňuje výsledky testování úrovně rovnováhy začátečníků 

pomocí Y Balance testem na levé dolní končetině. V průměru účastníci dosahují 94,6 % 

potenciálu rovnováhy levé dolní končetiny.  

ZAČÁTEČNÍCI 

ÚČASTNÍK Y BALANCE TEST - LEVÁ DOLNÍ KONČETINA 

DÉLKA 
KONČETINY 

ANTERIORNÍ 
SMĚR 

POSTEROMEDIÁLNÍ 
SMĚR 

POSTEROLATERÁLNÍ 
SMĚR 

CELKOVÉ 
SKÓRE 

1. 89 51 105 98 95,5 

2. 92,5 56 111 120 103,4 

3. 90 61 97,5 90,5 92,2 

4. 86 55 99 94,5 96,3 

5. 92 63 111,5 103,5 100,7 

6. 86 73 97 96 103,1 

7. 81 56,5 87,5 104,5 102,3 

8. 80 56,5 77 66,5 83,3 

9. 88 52,5 94 82 86,6 

10. 81 51 85 87 91,8 

11. 83 57 94 81 93,2 

12. 89 53,5 91 90,5 88 

13.  88 56,5 96 95 93,7 

PRŮMĚR CELKOVÉHO SKÓRE 94,6 (± 6,5) 

Tabulka č. 2: Výsledky měření v % - začátečníci - Rovnováha - Y Balance test - LDK 

 

Tabulka č. 3 znázorňuje výsledky testování úrovně rovnováhy začátečníků 

pomocí Y Balance testem na pravé dolní končetině. V průměru účastníci dosahují  

94,4 % potenciálu rovnováhy pravé dolní končetiny.  

ZAČÁTEČNÍCI 

ÚČASTNÍK Y BALANCE TEST – PRAVÁ DOLNÍ KONČETINA 

DÉLKA 
KONČETINY 

ANTERIORNÍ 
SMĚR 

POSTEROMEDIÁLNÍ 
SMĚR 

POSTEROLATERÁLNÍ 
SMĚR 

CELKOVÉ 
SKÓRE 

1. 89 56 102 99,5 96,4 

2. 93 61 110 103 98,2 

3. 89 57,5 92 88 88,9 

4. 86 59 107 103 104,3 

5. 92 60,5 107 107 99,5 

6. 86 63,5 97 90 97,1 

7. 81 58 99 100 105,8 

8. 80 61 75 67 84,6 

9. 88 57,5 91,5 82,5 87,7 

10. 82 52,5 86 83 90 

11. 83 53 91,5 88 93,4 

12. 89 57 94 85 88,4 

13.  88 56,5 93,5 95 92,8 

PRŮMĚR CELKOVÉHO SKÓRE 94,4 (± 6,5) 

Tabulka č. 3: Výsledky měření v % - začátečníci - Rovnováha - Y Balance test - PDK 
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Tabulka č. 4 znázorňuje výsledky testování úrovně rovnováhy začátečníků 

pomocí Y Balance testem na levé horní končetině. V průměru účastníci dosahují  

82,9 % potenciálu rovnováhy levé horní končetiny.  

ZAČÁTEČNÍCI 

ÚČASTNÍK Y BALANCE TEST – LEVÁ HORNÍ KONČETINA 

DÉLKA 
KONČETINY 

MEDIÁLNÍ 
SMĚR 

SUPEROLATERÁLNÍ 
SMĚR 

INFEROLATERÁLNÍ 
SMĚR 

CELKOVÉ 
SKÓRE 

1. 82 86 62 66 87 

2. 89 81 79 78 89,1 

3. 85 81 75 66,5 87,2 

4. 82 85 62 73 89,4 

5. 90 90 50,5 85,5 83,7 

6. 87 75 56 71 77,4 

7. 78 66 25 57 63,3 

8. 78 67 49,5 62 76,3 

9. 82 80 53 77 85,4 

10. 80 75 57,5 70 84,4 

11. 82 78 57,5 81 88 

12. 85 79 53,5 74 81 

13.  85 84,5 63 74,5 87 

PRŮMĚR CELKOVÉHO SKÓRE 82,9 (± 7,3) 

Tabulka č. 4: Výsledky měření v %  - začátečníci - Rovnováha - Y Balance test - LHK 

 

Tabulka č. 5 znázorňuje výsledky testování úrovně rovnováhy začátečníků 

pomocí Y Balance testem na pravé horní končetině. V průměru účastníci dosahují  

83,9 % potenciálu rovnováhy pravé horní končetiny.  

ZAČÁTEČNÍCI 

ÚČASTNÍK Y BALANCE TEST – PRAVÁ HORNÍ KONČETINA 

DÉLKA 
KONČETINY 

MEDIÁLNÍ 
SMĚR 

SUPEROLATERÁLNÍ 
SMĚR 

INFEROLATERÁLNÍ 
SMĚR 

CELKOVÉ 
SKÓRE 

1. 83 85,5 62 85 93,4 

2. 89 82 77 73 86,8 

3. 86 83 65 80 88,4 

4. 83 83,5 64,5 76,5 90,2 

5. 90 96,5 56,5 80 86,3 

6. 87 74 49 57,5 69,5 

7. 78 65,5 46 69 77,1 

8. 78 70 49,5 62 77,6 

9. 82 70 51 74 79,3 

10. 80 75,5 55 87,5 90,8 

11. 82 74,5 47,5 84 83,7 

12. 85 76 56,5 74,5 81,2 

13.  84 83,5 54 83,5 87,6 

PRŮMĚR CELKOVÉHO SKÓRE 83,9 (± 6,6) 

Tabulka č. 5: Výsledky měření v % - začátečníci - Rovnováha - Y Balance test - PHK 
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V následující tabulce č. 6 jsou pro lepší orientaci zaznamenány průměrné 

výsledky skupiny začátečníků jednotlivých částí experimentu bez dílčích hodnot.  

 

ZAČÁTEČNÍCI – PRŮMĚRNÉ HODNOTY SKUPINY 

YBT - LDK YBT - PDK YBT - LHK YBT - PHK SSS – BODY 
ZA ZVÝŠENÍ 

SSS – BODY ZA 
SNÍŽENÍ 

94,6 94,4 82,9 83,9 1,3 1,3 

Tabulka č. 6: Výsledky měření - začátečníci - Průměrné hodnoty výsledků skupiny 

 

5.2.2 Výsledky měření skupiny pokročilých 

Tabulka č. 7 znázorňuje výsledky testování skupiny pokročilých testy 

založenými na principech australské školy hodnotící spinální segmentální stabilizaci 

bederní páteře. Výsledným průměrem u skupiny pokročilých první komponenty 

celkového skóre (body za zvýšení hodnot rtuťového sloupce) je bodová hodnota 1,9  

a druhé komponenty celkového skóre (body za snížení hodnot rtuťového sloupce) je 

bodová hodnota 0,9.  

POKROČILÍ 

ÚČASTNÍK TESTOVÁNÍ SPININÁLNÍ SEGMENTÁLNÍ STABILIZACE 

BODY ZA ZVÝŠENÍ HODNOT 
RTUŤOVÉHO SLOUPCE 

BODY ZA SNÍŽENÍ HODNOT 
RTUŤOVÉHO SLOUPCE 

1. 2 0 

2. 4 1 

3. 0 2 

4. 0 2 

5. 6 2 

6. 0 3 

7. 0 0 

8. 1 1 

9. 2 0 

10. 2 5 

11. 2 0 

12. 0 1 

13.  2 0 

14. 8 0 

15. 2 0 

16. 0 0 

17. 0 0 

18. 0 1 

19. 5 0 

Průměr 1,9 (± 2,3) 0,9 (± 1,4) 

Tabulka č. 7: Výsledky měření - pokročilí - Spinální segmentální stabilizace 
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Tabulka č. 8 znázorňuje výsledky testování úrovně rovnováhy pokročilých 

pomocí Y Balance testem na levé dolní končetině. V průměru účastníci dosahují  

102,3 % potenciálu rovnováhy levé dolní končetiny.  

POKROČILÍ 

ÚČASTNÍK Y BALANCE TEST - LEVÁ DOLNÍ KONČETINA 

DÉLKA 
KONČETINY 

ANTERIORNÍ 
SMĚR 

POSTEROMEDIÁLNÍ 
SMĚR 

POSTEROLATERÁLNÍ 
SMĚR 

CELKOVÉ 
SKÓRE 

1. 90 69 110,5 105 105,3 

2. 86 68 115 118 116,7 

3. 92,5 65,5 115 112,5 105,6 

4. 90 68,5 114 110,5 108,5 

5. 90 59 103 99,5 96,9 

6. 88,5 63 99,5 100,5 99,1 

7. 91 65,5 99 101 97,3 

8. 89 54 94 91 89,5 

9. 93,5 75 114,5 105 105 

10. 80 53,5 103,5 95,5 105,2 

11. 81 51,5 104,5 113 110,7 

12. 85 62,5 97 90 97,4 

13.  84,5 54,5 110,5 105 106,5 

14. 89 63,5 119 105,5 107,9 

15. 83 52,5 98 96 99 

16. 83,5 57 90 82,5 91,6 

17. 79 57,5 93,5 87 100,4 

18. 87 53 99 97,5 95,4 

19. 86 58,5 109,5 105 105,8 

PRŮMĚR CELKOVÉHO SKÓRE 102,3 (± 6,8) 

Tabulka č. 8: Výsledky měření v % - pokročilí - Rovnováha - Y Balance test - LDK 

 

Tabulka č. 9 znázorňuje výsledky testování úrovně rovnováhy pokročilých 

pomocí Y Balance testem na pravé dolní končetině. V průměru účastníci dosahují  

101,7 % potenciálu rovnováhy pravé dolní končetiny.  

POKROČILÍ 

ÚČASTNÍK Y BALANCE TEST – PRAVÁ DOLNÍ KONČETINA 

DÉLKA 
KONČETINY 

ANTERIORNÍ 
SMĚR 

POSTEROMEDIÁLNÍ 
SMĚR 

POSTEROLATERÁLNÍ 
SMĚR 

CELKOVÉ 
SKÓRE 

1. 90 62 103 103 99,3 

2. 85,5 66 114 114 114,6 

3. 92 61,5 108,5 110 101,4 

4. 90,5 68 109,5 103 103,3 

5. 89 57 112 100 100,7 

6. 88 67,5 114 107,5 109,5 

7. 91 62,5 98 97,5 94,5 

8. 89 57 96,5 93 92,3 

9. 93,5 67,5 115 110 104,3 

10. 80 53,5 105,5 98 106,9 
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11. 81 49 113 115 114 

12. 85 53,5 98 92,5 95,7 

13.  83,5 57,5 109,5 106,5 109,2 

14. 89 64 106,5 110 105,1 

15. 82 51 96,5 96,5 99,2 

16. 83 55,5 95,5 87 95,6 

17. 80 53,5 80,5 80 89,2 

18. 86 47,5 92 96,5 91,3 

19. 86 61 105 106 105,4 

PRŮMĚR CELKOVÉHO SKÓRE 101,7 (± 7,4) 

Tabulka č. 9: Výsledky měření v % - pokročilí - Rovnováha - Y Balance test - PDK 

 

Tabulka č. 10 znázorňuje výsledky testování úrovně rovnováhy pokročilých 

pomocí Y Balance testem na levé horní končetině. V průměru účastníci dosahují  

92,5 % potenciálu rovnováhy levé horní končetiny.  

POKROČILÍ 

ÚČASTNÍK Y BALANCE TEST – LEVÁ HORNÍ KONČETINA 

DÉLKA 
KONČETINY 

MEDIÁLNÍ 
SMĚR 

SUPEROLATERÁLNÍ 
SMĚR 

INFEROLATERÁLNÍ 
SMĚR 

CELKOVÉ 
SKÓRE 

1. 90 102 59 76 87,8 

2. 83 89 74,5 71 94,2 

3. 89,5 90,5 79,5 90,5 97 

4. 87 111 67 101 106,9 

5. 86 107 73 103 109,6 

6. 87 84,5 53,5 82 84,3 

7. 89 78 62 80,2 82,5 

8. 86,5 92 71,5 85,5 96 

9. 88,5 86 66 85,5 89,5 

10. 80 75 57 67,5 83,1 

11. 78,5 74 53,5 84,5 90 

12. 80,5 82 64 88 96,9 

13.  84 84 47 86,5 86,3 

14. 81 84 71 89,5 100,6 

15. 81 84,5 47,5 78 86,4 

16. 78 77,5 49 71 84,4 

17. 77 79,5 63 77 95 

18. 86 81,5 59,5 86 88 

19. 84 89 73 87 98,8 

PRŮMĚR CELKOVÉHO SKÓRE 92,5 (± 7,9) 

Tabulka č. 10: Výsledky měření v % - pokročilí - Rovnováha - Y Balance test - LHK 

 

Tabulka č. 11 znázorňuje výsledky testování úrovně rovnováhy pokročilých 

pomocí Y Balance testem na pravé horní končetině. V průměru účastníci dosahují  

92,8 % potenciálu rovnováhy pravé horní končetiny.  
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POKROČILÍ 

ÚČASTNÍK Y BALANCE TEST – PRAVÁ HORNÍ KONČETINA 

DÉLKA 
KONČETINY 

MEDIÁLNÍ 
SMĚR 

SUPEROLATERÁLNÍ 
SMĚR 

INFEROLATERÁLNÍ 
SMĚR 

CELKOVÉ 
SKÓRE 

1. 90 92 63 78 86,3 

2. 84 90 65,5 63,5 86,9 

3. 89,5 91,5 74,5 96,5 97,7 

4. 87 110 40,5 104,5 109,2 

5. 87 99,5 79 110 110,5 

6. 88 92,5 68 64,5 85,2 

7. 88 81 66,5 69,5 82,2 

8. 86,5 92,5 74 86 97,3 

9. 88,5 93 67,5 91,5 95 

10. 80 75,5 60 73 86,9 

11. 78,5 74 62,5 85 94,1 

12. 80,5 83 52,5 82 90,1 

13.  84 87,5 51 80,5 86,9 

14. 82 87,5 64,5 92,5 99,4 

15. 81 80 48 77,5 84,7 

16. 78 75,5 56 72 87 

17. 78 79,5 54,5 86,5 94,2 

18. 86 74,5 58 83 83,5 

19. 84 91 77 100 106,3 

PRŮMĚR CELKOVÉHO SKÓRE 92,8 (± 8,7) 

Tabulka č. 11: Výsledky měření v % - pokročilí - Rovnováha - Y Balance test - PHK 

 

V následující tabulce č. 12 jsou pro lepší orientaci zaznamenány průměrné 

výsledky skupiny pokročilých jednotlivých částí experimentu bez dílčích hodnot.  

 

POKROČILÍ – PRŮMĚRNÉ HODNOTY SKUPINY 

YBT - LDK YBT - PDK YBT - LHK YBT - PHK SSS – BODY 
ZA ZVÝŠENÍ 

SSS – BODY ZA 
SNÍŽENÍ 

102,3 101,7 92,5 92,8 1,9 0,9 

Tabulka č. 12: Výsledky měření - pokročilí - Průměrné hodnoty výsledků skupiny 

 

5.2.3 Výsledky měření skupiny instruktorů 

Tabulka č. 13 znázorňuje výsledky testování skupiny instruktorů testy 

založenými na principech australské školy hodnotící spinální segmentální stabilizaci 

bederní páteře. Průměrem celkového skóre u skupiny instruktorů u první komponenty 

měření (body za zvýšení hodnot rtuťového sloupce) je bodová hodnota 2,1 a druhé 

komponenty (body za snížení hodnot rtuťového sloupce) je bodová hodnota 0,7. 
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INSTRUKTOŘI 

ÚČASTNÍK TESTOVÁNÍ SPININÁLNÍ SEGMENTÁLNÍ STABILIZACE 

BODY ZA ZVÝŠENÍ HODNOT 
RTUŤOVÉHO SLOUPCE 

BODY ZA SNÍŽENÍ HODNOT 
RTUŤOVÉHO SLOUPCE 

1. 6 0 

2. 0 0 

3. 0 2 

4. 6 2 

5. 8 2 

6. 0 0 

7. 1 0 

8. 0 1 

9. 0 0 

10. 0 0 

PRŮMĚR 2,1 (± 3,2) 0,7 (± 0,9) 

Tabulka č. 13: Výsledky měření - instruktoři - Spinální segmentální stabilizace 

 

Tabulka č. 14 znázorňuje výsledky testování úrovně rovnováhy instruktorů 

pomocí Y Balance testem na levé dolní končetině. V průměru účastníci dosahují  

103,8 % potenciálu rovnováhy levé dolní končetiny.  

 

INSTRUKTOŘI 

ÚČASTNÍK Y BALANCE TEST - LEVÁ DOLNÍ KONČETINA 

DÉLKA 
KONČETINY 

ANTERIORNÍ 
SMĚR 

POSTEROMEDIÁLNÍ 
SMĚR 

POSTEROLATERÁLNÍ 
SMĚR 

CELKOVÉ 
SKÓRE 

1. 81 57,5 106,5 97,5 107,6 

2. 85 54 106,5 107 104,9 

3. 84 69 104,5 92,5 105,6 

4. 90,5 56,5 108 101,5 98 

5. 87 59 108 105 104,2 

6. 83 58 94 89 96,8 

7. 84,5 66,5 107,5 104,5 109,9 

8. 93 57 123 110,5 104,1 

9. 94 65 114 106 101 

10. 85 61,5 111 97 105,7 

PRŮMĚR CELKOVÉHO SKÓRE 103,8 (± 4,1) 

Tabulka č. 14: Výsledky měření v % - instruktoři - Rovnováha - Y Balance test - LDK 

 

Tabulka č. 15 znázorňuje výsledky testování úrovně rovnováhy instruktorů 

pomocí Y Balance testem na pravé dolní končetině. V průměru účastníci dosahují  

104,3 % potenciálu rovnováhy pravé dolní končetiny.  
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INSTRUKTOŘI 

ÚČASTNÍK Y BALANCE TEST – PRAVÁ DOLNÍ KONČETINA 

DÉLKA 
KONČETINY 

ANTERIORNÍ 
SMĚR 

POSTEROMEDIÁLNÍ 
SMĚR 

POSTEROLATERÁLNÍ 
SMĚR 

CELKOVÉ 
SKÓRE 

1. 80 59 94 95,5 103,5 

2. 85 55 113 112 109,8 

3. 84 65,5 93 108 105,8 

4. 90,5 59 114 113 105,3 

5. 86 51 107,5 100 100,2 

6. 83 63,5 94,5 95,5 101,8 

7. 84 71 107,5 107 113,3 

8. 93,5 61 123 110,5 105,6 

9. 94 58,5 111,5 107 98,2 

10. 85 58 106 90 99,6 

PRŮMĚR CELKOVÉHO SKÓRE 104,3 (± 4,7) 

Tabulka č. 15: Výsledky měření v % - instruktoři - Rovnováha - Y Balance test - PDK 

 

Tabulka č. 16 znázorňuje výsledky testování úrovně rovnováhy instruktorů 

pomocí Y Balance testem na levé horní končetině. V průměru účastníci dosahují  

94 % potenciálu rovnováhy levé horní končetiny.  

 

INSTRUKTOŘI 

ÚČASTNÍK Y BALANCE TEST – LEVÁ HORNÍ KONČETINA 

DÉLKA 
KONČETINY 

MEDIÁLNÍ 
SMĚR 

SUPEROLATERÁLNÍ 
SMĚR 

INFEROLATERÁLNÍ 
SMĚR 

CELKOVÉ 
SKÓRE 

1. 79 85,5 63 82,5 97,5 

2. 83 86 62,5 94 97,4 

3. 81,5 86,5 61 82 93,9 

4. 87 89,5 60 90 91,7 

5. 85 87 68 86,5 94,7 

6. 81 86 63,5 84,5 96,3 

7. 81 90,5 66 87 100,2 

8. 87,5 89,5 74,5 84,5 94,7 

9. 95 97 61,5 82,5 84,6 

10. 85 89,5 58,5 80 89,4 

PRŮMĚR CELKOVÉHO SKÓRE 94 (± 4,5) 

Tabulka č. 16: Výsledky měření v % - instruktoři - Rovnováha - Y Balance test - LHK 

 

Tabulka č. 17 znázorňuje výsledky testování úrovně rovnováhy instruktorů 

pomocí Y Balance testem na pravé horní končetině. V průměru účastníci dosahují  

92,8 % potenciálu rovnováhy pravé horní končetiny.  
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INSTRUKTOŘI 

ÚČASTNÍK Y BALANCE TEST – PRAVÁ HORNÍ KONČETINA 

DÉLKA 
KONČETINY 

MEDIÁLNÍ 
SMĚR 

SUPEROLATERÁLNÍ 
SMĚR 

INFEROLATERÁLNÍ 
SMĚR 

CELKOVÉ 
SKÓRE 

1. 79 88 56 79 94,1 

2. 82 77 63 89 93 

3. 81 85,5 67 85 97,7 

4. 87 92 58 88,5 91,4 

5. 85 89,5 68 84,5 94,9 

6. 81 84,5 64 87 96,9 

7. 81,5 86,5 66,5 83,5 96,7 

8. 88 95,5 59 91 93 

9. 95 99 51,5 75,5 79,2 

10. 85 90,5 61,5 80,5 91,2 

PRŮMĚR CELKOVÉHO SKÓRE 92,8 (± 5,3) 

Tabulka č. 17: Výsledky měření v % - instruktoři - Rovnováha - Y Balance test - PHK 

 

V následující tabulce č. 18 jsou pro lepší orientaci zaznamenány průměrné 

výsledky skupiny instruktorů jednotlivých částí experimentu bez dílčích hodnot.  

 

INSTRUKTOŘI – PRŮMĚRNÉ HODNOTY SKUPINY 

YBT - LDK YBT - PDK YBT - LHK YBT - PHK SSS – BODY 
ZA ZVÝŠENÍ 

SSS – BODY ZA 
SNÍŽENÍ 

103,8 104,3 94 92,8 2,1 0,7 

Tabulka č. 18: Výsledky měření - pokročilí - Průměrné hodnoty výsledků skupiny  

 

5.3 Porovnání průměrných výsledků jednotlivých skupin 

V následujících podkapitolách jsou porovnány výsledky měření spinální 

segmentální stabilizace a rovnováhy u jednotlivých skupin mezi sebou. Pro lepší 

orientaci jsou výsledky znázorněny v tabulkách a grafech. U všech výsledků jsou též 

vypočítané rozdíly hodnot, ze kterých je následně možné odvodit efekt cvičení na desce 

FLOWIN® na rovnováhu a spinální segmentální stabilizaci (viz kapitola 7.).  

 

5.3.1 Porovnání výsledků testování spinální segmentální stabilizace 

Pro lepší orientaci zobrazuje tabulka č. 19 výsledky měření spinální segmentální 

stabilizace u všech skupin najednou.  
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SPINÁLNÍ SEGMENTÁLNÍ STABILIZACE: PRŮMĚRNÉ VÝSLEDKY SKUPIN 

SKUPINA (POČET 

ÚČASTNÍKŮ) 

BODY ZA ZVÝŠENÍ HODNOT 

RTUŤOVÉHO SLOUPCE 

BODY ZA SNÍŽENÍ HODNOT 

RTUŤOVÉHO SLOUPCE 

ZAČÁTEČNÍCI (13) 1,3 (± 2,6) 1,3 (± 0,6) 

POKROČILÍ (19) 1,9 (± 2,3) 0,9 (± 1,4) 

INSTRUKTOŘI (10) 2,1 (± 3,2) 0,7 (± 0,9) 

Tabulka č. 19: Porovnání výsledků testování spinální segmentální stabilizace u jednotlivých skupin 

 

Dále jsou výsledky testování spinální segmentální stabilizace u všech skupin 

názorně zobrazeny v grafu č. 1.   

Graf č. 1: Porovnání výsledků testování spinální segmentální stabilizace u jednotlivých skupin 

 

Tabulka č. 20 demonstruje vypočtené rozdíly v naměřených výsledcích testování 

spinální segmentální stabilizace mezi jednotlivými skupinami. 
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SPINÁLNÍ SEGMENTÁLNÍ STABILIZACE: ROZDÍLY VE VÝSLEDCÍCH 

POROVNÁVANÉ 

SKUPINY 

ROZDNÍL V BODECH ZA ZVÝŠENÍ 

HODNOT RTUŤOVÉHO SLOUPCE 

ROZDÍL V BODECH ZA SNÍŽENÍ 

HODNOT RTUŤOVÉHO SLOUPCE 

ZAČÁTEČNÍCI - 

POKROČILÍ 
Zhoršení o 0,6 u Pokročilých Zlepšení o 0.4 u Pokročilých 

POKROČILÍ - 

INSTRUKTOŘI 
Zhoršení o 0,2 u Instruktorů Zlepšení o 0,2 u Instruktorů 

INSTRUKTOŘI - 

ZAČÁTEČNÍCI 
Zhoršení o 0,8 u Instruktorů Zlepšení o 0,6 u Instruktorů 

Tabulka č. 20: Rozdíly ve výsledcích testování spinální segmentální stabilizace u jednotlivých skupin 

 

5.3.2 Porovnání výsledků testování rovnováhy na dolní polovině těla  

Pro lepší orientaci zobrazuje tabulka č. 21 průměrné výsledky rovnováhy 

pomocí Y Balance testu na dolní polovině těla u všech skupin najednou.  

  

ROVNOVÁHA - Y BALANCE TEST - DOLNÍ POLOVINA TĚLA: PRŮMĚRNÉ 

VÝSLEDKY SKUPIN 

SKUPINA 

(POČET 

ÚČASTNÍKŮ) 

LEVÁ DOLNÍ KONČETINA PRAVÁ DOLNÍ KONČETINA 

ZAČÁTEČNÍCI 

(13) 
94,6 (± 6,5) 94,4 (± 6,5) 

POKROČILÍ (19) 102,3 (± 6,8) 101,7 (± 7,4) 

INSTRUKTOŘI 

(10) 
103,8 (± 4,1) 104,3 (± 4,7) 

Tabulka č. 21: Porovnání výsledků testování rovnováhy jednotlivých skupin na dolní polovině těla 

 

Dále jsou výsledky testování výsledky rovnováhy pomocí Y Balance testu na 

dolní polovině těla u všech skupin názorně zobrazeny v grafu č. 2.   
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Graf č. 2: Porovnání výsledků testování rovnováhy na dolní polovině těla u jednotlivých skupin 

 

Tabulka č. 22 demonstruje vypočtené rozdíly v naměřených výsledcích testování 

rovnováhy pomocí Y Balance testu na dolní polovině těla mezi jednotlivými skupinami. 

 

ROVNOVÁHA - Y BALANCE TEST - DOLNÍ POLOVINA TĚLA: ROZDÍLY VE 

VÝSLEDCÍCH 

SKUPINA (POČET 

ÚČASTNÍKŮ) 
LEVÁ DOLNÍ KONČETINA PRAVÁ DOLNÍ KONČETINA 

ZAČÁTEČNÍCI - 

POKROČILÍ 
+ 7,7 % + 7,3 % 

POKROČILÍ - 

INSTRUKTOŘI 
+ 1,5 % + 2,6 % 

INSTRUKTOŘI - 

ZAČÁTEČNÍCI 
+ 9,2 % + 9,9 % 

Tabulka č. 22: Rozdíly ve výsledcích testování rovnováhy u jednotlivých skupin na dolní polovině těla 
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5.3.3 Porovnání výsledků testování rovnováhy na horní polovině těla  

Pro lepší orientaci zobrazuje tabulka č. 23 průměrné výsledky rovnováhy 

pomocí Y Balance testu na horní polovině těla u všech skupin najednou.  

 

ROVNOVÁHA - Y BALANCE TEST - HORNÍ POLOVINA TĚLA: PRŮMĚRNÉ 

VÝSLEDKY SKUPIN 

SKUPINA (POČET 

ÚČASTNÍKŮ) 
LEVÁ HORNÍ KONČETINA PRAVÁ HORNÍ KONČETINA 

ZAČÁTEČNÍCI (13) 82,9 (± 7,3) 83,9 (± 6,6) 

POKROČILÍ (19) 92,5 (± 7,9) 92,8 (± 8,7) 

INSTRUKTOŘI (10) 94 (± 4,5) 92,8 (± 5,3) 

Tabulka č. 23: Porovnání výsledků testování rovnováhy jednotlivých skupin na dolní polovině těla 

 

Dále jsou výsledky testování výsledky rovnováhy pomocí Y Balance testu na 

horní polovině těla u všech skupin názorně zobrazeny v grafu č. 3.   

 

Graf č. 3: Porovnání výsledků testování rovnováhy na horní polovině těla u jednotlivých skupin 
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Tabulka č. 24 demonstruje vypočtené rozdíly v naměřených výsledcích testování 

rovnováhy pomocí Y Balance testu na horní polovině těla mezi jednotlivými skupinami.  

 

ROVNOVÁHA - Y BALANCE TEST - HORNÍ POLOVINA TĚLA: ROZDÍLY VE 

VÝSLEDCÍCH 

SKUPINA (POČET 

ÚČASTNÍKŮ) 
LEVÁ HORNÍ KONČETINA PRAVÁ HORNÍ KONČETINA 

ZAČÁTEČNÍCI - 

POKROČILÍ 
+ 9,6 % + 8,9 % 

POKROČILÍ - 

INSTRUKTOŘI 
+ 1,5 % + 0 % 

INSTRUKTOŘI - 

ZAČÁTEČNÍCI 
+ 11,1 % + 8,9 % 

Tabulka č. 24: Rozdíly ve výsledcích testování rovnováhy u jednotlivých skupin na dolní polovině těla 

 

5.4 Porovnání výsledků měření spinální segmentální stabilizace  

u skupiny instruktorů v závislosti na době provozu instruktorské 

činnosti  

 

Tabulka č. 25 znázorňuje výsledky hodnocení měření spinální segmentální 

stabilizace u skupiny instruktorů, ve které se objevili ze všech skupin nejvyšší 

směrodatné odchylky průměrných výsledků (± 3,2 a ± 0,9), a proto je třeba se na tuto 

skupinu podívat konkrétněji. Kritériem porovnání výsledků je pak korelace hodnot 

spinální segmentální stabilizace s dobou provozu instruktorské činnosti u jednotlivých 

účastníků této skupiny.  
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ÚČASTNÍK 
DOBA INSTRUKTORSKÉ 

ČINNOSTI (ROKY) 

SSS: body za 
zvýšení hodnot 

rtuťového 
sloupce 

SSS: body za 
snížení 

rtuťového 
sloupce 

1 1 6 0 

2 2 0 0 

3 2 0 2 

4 3 6 2 

5 4 8 2 

6 5 0 0 

7 5 1 0 

8 7 0 1 

9 8 0 0 

10 8 0 0 

Tabulka č. 25: Hodnocení výsledků SSS skupiny instruktorů v závislosti na době provozu instruktorské 

činnosti 

Výsledky měření spinální segmentální stabilizace u skupiny instruktorů 

z tabulky č. 25 jsou následně přeneseny do grafu č. 4 pro znázornění korelace výsledků 

s dobou provozu instruktorské činnosti účastníků. 

 

Graf č. 4: Hodnocení výsledků měření SSS u skupiny instruktorů (osa Y) v závislosti na čase - 

účastnících seřazených dle doby provozu instruktorské činnosti (osa X) 
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6. VYMEZENÍ A OMEZENÍ VÝZKUMU 

Cílem práce bylo vytvoření vhodné testové baterie a provedení experimentálního 

ověření efektu cvičení na desce FLOWIN® na rovnováhu a spinální segmentální 

stabilizaci, jak jej slibují výrobci konceptu. Zhodnocení efektu cvičení na desce 

FLOWIN® je založeno na porovnání průměrných výsledků testování spinální 

segmentální stabilizace a rovnováhy mezi jednotlivými skupinami a konkrétněji pak na 

porovnání výsledků testování spinální segmentální stabilizace mezi jednotlivými 

účastníky skupiny instruktorů v závislosti na provozu instruktorské činnosti.  

Výzkumu se zúčastnilo celkem 42 cvičenců skupinových lekcí, pořádaných pro 

běžnou zdravou populaci, v několika městech v České republice a vyškolených 

instruktorů konceptu FLOWIN®. Účastníci byli dle úrovně rozděleni do tří skupin: 

začátečníci (13 účastníků), pokročilý (19 účastníků) a instruktoři (10 účastníků). 

Kritéria pro účast ve výzkumu byla účast na skupinových lekcí konceptu FLOWIN® 

alespoň 1 měsíc před testováním nebo provoz instruktorské činnosti alespoň 1 rok před 

testováním, přičemž instruktoři museli být držitelé alespoň jednoho z certifikátů 

konceptu FLOWIN® vydávaných Fitness Statera, přičemž všichni instruktoři, účastnící 

se výzkumu, jsou držiteli certifikátu konceptu FLOWIN® BASIC. Dalším kritériem 

bylo absence zranění nebo jiného zdravotního omezení u účastníka měření po dobu tří 

let před měřením.  

Probandi byli striktně zařazeni do výzkumu dle výše popsaných kritérií. 

Podstatou této diplomové práce tedy nebyla generalizace výsledků výzkumu a nelze je 

tak zobecňovat.  

U provedeného výzkumu lze nalézt několik omezení. Testy využité pro tento 

výzkum nejsou v ČR ani v zahraničí v této podobě standardizované. Významným 

omezením v tomto smyslu bylo zejména přístrojové vybavení, využité při testování. 

Z hlediska testování spinální segmentální stabilizace nebyl ve výzkumu využit 

Stabilizer, také jinak nelze hovořit o provedení standardizovaných testů dle australské 

školy, nýbrž bylo provedeno měření testy na principech australské školy za pomoci 

aneroidního tonometru. Výsledky testování tedy mohou být zkreslené díky využití 

jiného přístroje, než který byl vyvinut pro testování dle australské školy a pro přesnost  

a objektivizaci výsledků by bylo v budoucnu vhodné probandy přeměřit pomocí 

Stabilizeru.  
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Z hlediska testování rovnováhy byl k testování využit přístroj, který byl vyroben 

na zakázku dle parametrů přístroje popsaných v zahraniční literatuře. Tj. se nejedná  

o přístroj, který by byl do ČR dovezen přímo od developera přístroje. Testování 

rovnováhy pomocí přístroje YBT má navíc svá omezení v komplexnosti pohybu, který 

je testován, při němž se neprojevují pouze rovnovážné schopnosti testovaného, ale 

výsledky testu mohou být zkreslené například díky omezenému rozsahu pohybu 

některého z kloubů, který se testovaného pohybu účastní apod.  
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7. DISKUSE 

Jak bylo řečeno v teoretické části práce, cvičební podložka FLOWIN® je 

speciálně vytvořená deska, založená na principu frikce (viz kapitola 2.1). Výrobci 

konceptu o desce slibují, že pozitivně působí na stabilitu, mobilitu, flexibilitu, kontrolu 

a koordinaci pohybu, dále rozvíjí sílu a zlepšují rovnováhu a aktivitu stabilizačního 

systému páteře/core cvičícího, (Flowin.com, 2005-2017; Björkander, 2015; Větrovská  

a Větrovský, 2013; Větrovský, 2014). 

Diplomová práce měla za cíl zjistit, zda má cvičení na desce FLOWIN® reálný, 

tj. experimentálně ověřitelný vliv na rovnováhu a spinální segmentální stabilizaci 

jedince. V praktické části práce byla vytvořena k měření testová baterie, která byla dále 

aplikována a na třech experimentálních skupinách složených ze začátečnických  

a pokročilých cvičenců skupinových lekcí a instruktorů konceptu FLOWIN®. Na 

základě porovnání naměřených dat a potvrzení nebo vyvrácení stanovených hypotéz je 

možné dále zhodnotit reálný efekt konceptu FLOWIN® na rovnováhu a spinální 

segmentální stabilizaci. 

 

7.1 Diskuse k jednotlivým částem výzkumu 

Následující podkapitoly jsou členěny dle jednotlivých částí výzkumu, tak jak 

byly za sebou řazeny v předchozí kapitole a dále dle cvičební úrovně experimentálních 

skupin, do kterých byli jednotliví účastníci výzkumu zařazeni.  

 

7.1.1 Hodnocení výsledků měření spinální segmentální stabilizace  

U skupiny začátečníků tabulka č. 1 znázorňuje výsledky testů založených na 

principech australské školy hodnotící spinální segmentální stabilizaci bederní páteře. 

Z výsledků vyplývá, že ani u jednoho z účastníků výzkumu se u této skupiny 

nevyskytují obě celková skóre s bodovým hodnocením 0, tj. ani jeden z účastníků neměl 

ideální kvalitu spinální segmentální stabilizace. Průměrem obou kritérií měření (body za 

zvýšení a snížení hodnot rtuťového sloupce) je 1,3, nicméně u celkového skóre bodů za 

zvýšení hodnot rtuťového sloupce je vyšší směrodatná odchylka, tj. některým 

probandům bylo uděleno více trestných bodů za značné zvýšení tlaku při provádění 

testů, tj. docházelo častěji k nežádoucí flexi bederní páteře s retroverzí pánve. Nelze 

však říci, že se vysoké body u prvního kritéria vyskytují častěji než u druhého, jelikož 

počet hodnocení číslem 0 u celkového skóre za zvýšení hodnot vůči celkovému skóre 
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bodů za snížení hodnot rtuťového sloupce je 8:3, častěji se tedy u skupiny začátečníků 

vyskytoval mechanismus nežádoucí extenze bederní páteře a anteverze pánve než 

naopak. Lze si také v tabulce povšimnout, že kde u jednoho účastníka jedna hodnota je 

0, druhá hodnota je většinou zvýšena. Závěrem tedy lze říci, že každý z účastníků měl 

některý z náhradních mechanismů spinálních stabilizačních funkcí za pomoci 

globálních stabilizátorů (viz kapitola 2.3), a to individuálně buď se současnou 

nežádoucí flexí nebo extenzí bederní páteře.  

U skupiny pokročilých, jak znázorňuje tabulka č. 7, se podařilo naměřit obě 

celková skóre s bodovým hodnocením 0 u 3 účastníků z 19. Průměr prvního celkového 

skóre je 1,9 a druhého 0,9, díky čemuž lze říci, že je více probandů, kteří kompenzují 

nedostatečnou spinální segmentální stabilizaci bederní páteře globálními stabilizátory  

s nežádoucí flexí bederní páteře než těch, u kterých dochází k nežádoucí extenzi bederní 

páteře a anteverzi pánve. 

Tabulka č. 13 znázorňuje výsledky testování skupiny instruktorů testy 

založenými na principech australské školy hodnotící spinální segmentální stabilizaci 

bederní páteře. V této skupině se podařilo naměřit obě celková skóre s bodovým 

hodnocením 0 u 4 účastníků z 10. Průměr prvního celkového skóre je 2,1 a druhého 0,7, 

díky čemuž lze říci, že je více probandů, kteří kompenzují nedostatečnou spinální 

segmentální stabilizaci bederní páteře globálními stabilizátory a s nežádoucí flexí 

bederní páteře než těch, u kterých dochází k nežádoucí extenzi bederní páteře  

a anteverzi pánve.  

Po porovnání výše uvedených hodnot, zanesených do tabulky č. 20 a názorně 

zobrazených v grafu č. 1, lze závěrečně vyhodnotit efekt fitness konceptu FLOWIN® 

na spinální segmentální stabilizaci účastníků měření.  

Rozdíly ve výsledcích ukázaly, že v případě komponenty, která zaznamenávala 

bodovým systémem zvýšení hodnot rtuťového sloupce na tonometru při měření SSS 

bederní páteře, tj. nedostatečnou stabilizaci, kdy docházelo k nežádoucí flexi bederní 

páteře a retroverzi pánve účastníka, je patrný zvyšující se fenomén, tj. zhoršení stavu 

SSS se zvyšující se úrovní cvičení u jednotlivých skupin, jelikož se ve stanoveném 

bodovém systému pro účely diplomové práce výsledky u skupin pokročilých  

a instruktorů blíží méně hodnotě 0 než u skupiny začátečníků. 

Naopak v případě komponenty, která zaznamenávala bodovým systémem 

snížení hodnot rtuťového sloupce na tonometru při měření SSS bederní páteře, tj. 

nedostatečnou stabilizaci, kdy docházelo k nežádoucí extenzi bederní páteře a anteverzi 
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pánve účastníka, vychází z porovnání rozdílů výsledků klesající fenomén, tj. v tomto 

případě dochází ke zlepšení stavu spinální segmentální stabilizace, jelikož se ve 

stanoveném bodovém systému pro účely diplomové práce výsledky u skupin 

pokročilých a instruktorů blíží více hodnotě 0 než u skupiny začátečníků.  

Na základě těchto výsledků tedy nelze potvrdit Hypotézu 2, tj. nelze potvrdit, že 

samotné cvičení na desce FLOWIN® má pozitivní vliv na spinální segmentální 

stabilizaci.  

 

7.1.2 Hodnocení výsledků měření rovnováhy  

Při měření rovnováhy pomocí Y balance testu vykazovala skupina začátečníků 

v průměru hodnoty 94,6 % na LDK a 94,4 % na PDK; 82,9 % na LHK a 83,9 % na 

PHK. 

Skupina pokročilých vykazovala v průměru výsledky měření 102,3 % na LDK  

a 101,7 % na PDK; 92,5 % na LHK a 92,8 % na PHK.  

Skupina instruktorů vykazovala v průměru výsledky měření 103,8 % na LDK, 

104,3 % na PDK;  94 % na LHK a 92,8 % na LHK.   

Z údajů uvedených v tabulkách č. 22 a 24 lze závěrečně vyhodnotit efekt fitness 

konceptu FLOWIN® na rovnováhu na dolní a horní polovině těla účastníků měření.  

Při měření na dolní polovině těla rozdíly ve výsledcích měření u jednotlivých 

skupin prokázaly nárůst procentuální úrovně rovnováhy v závislosti na době cvičení na 

desce FLOWIN® v průměru na obou dolních končetinách. Výrazný nárůst procent je 

zřetelný mezi skupinami začátečníků a pokročilých, tj. o 7,7 % na LDK a o 7,3% na 

PDK. Mezi skupinami pokročilých a instruktorů došlo také k nárůstu procentuální 

úrovně rovnováhy na obou dolních končetinách, konkrétně o 1,5% na LDK a o 2,6% na 

PDK. Tento nárůst procent již není tak zřetelný, jako mezi skupinami začátečníků  

a pokročilých. Mezi skupinami začátečníků a instruktorů je znatelný rozdíl 

v procentuálním nárůstu hodnot o 9,2% na PDK a 9,9% na LDK.  

Rozdíly ve výsledcích měření rovnováhy na horní polovině těla u jednotlivých 

skupin prokázaly průměrný nárůst procentuální úrovně rovnováhy v závislosti na době 

cvičení na desce FLOWIN® v průměru na obou horních končetinách. Výrazný nárůst 

procent je zřetelný mezi skupinami začátečníků a pokročilých, tj. v průměru o 9,6, % na 

LHK a o 8,9% na PHK. Mezi skupinami pokročilých a instruktorů došlo k nárůstu 

procentuální úrovně rovnováhy pouze na levé horní končetině, konkrétně v průměru  

o 1,5%. Na pravé horní končetině nedošlo v průměru k procentuálnímu nárůstu úrovně 
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rovnováhy mezi skupinami pokročilých a instruktorů. Mezi skupinami začátečníků  

a instruktorů je znatelný rozdíl v procentuálním nárůstu hodnot o 11,1 % na LHK  

a 8,9 % na PHK.  

Rozdíly v naměřených výsledcích mezi skupinami začátečníků a pokročilých  

a mezi začátečníky a instruktory potvrzují Hypotézu 1 (viz níže). Cvičení na desce 

FLOWIN® má tedy prokazatelný pozitivní vliv na úroveň rovnováhy cvičícího.  

 

7.1.2 Hodnocení výsledků měření spinální segmentální stabilizace u skupiny 

instruktorů v závislosti na době provozu instruktorské činnosti 

Pro zhodnocení pravdivosti Hypotézy 3 je nutné se podrobněji podívat na 

výsledky měření spinální segmentální stabilizace u jednotlivých účastníků ze skupiny 

instruktorů. Z grafu č. 4 lze vyvodit, že hodnoty spinální segmentální stabilizace nemají 

žádný konstantní klesající nebo stoupající fenomén v závislosti na čase (účastnících 

seřazených dle doby provozu instruktorské činnosti). Lze si však povšimnout že od 6. 

k poslednímu účastníkovi se již hodnoty pohybují mezi 0 a 1 bodem, přičemž  

u předchozích účastníků se obě takto nízké hodnoty objevili pouze jednou u účastníka  

č. 2. Lze tedy říci, že nejlepší hodnoty, tj. nejvíce se blížící hodnotám 0 v obou 

komponentech zároveň mají ti účastníci výzkumu ze skupiny instruktorů, kteří 

provozují instruktorskou činnost skupinových lekcí cvičení na desce FLOWIN®  pět let 

a déle. Hypotéza 3 se tak potvrdila.  

 

7.2 Diskuse k jednotlivým hypotézám 

Na začátku praktické části práce byly stanoveny tři hypotézy H 1, H 2 a H 3. 

H 1 zněla: Předpokládám, že parametry naměřené u skupiny pokročilých 

cvičenců budou lepší než u začátečníků, tj. dojde alespoň k 5 % nárůstu hodnot  

u celkového skóre měření rovnováhy. Stejně tak předpokládám, že parametry naměřené 

u skupiny instruktorů budou lepší než u začátečníků, tj. též dojde alespoň k 5 % nárůstu 

hodnot u celkového skóre měření rovnováhy. 

Celkové skóre rovnováhy měřené pomocí Y balance testem bylo rozděleno na 

měření horní a dolní poloviny těla, respektive jednotlivých končetin. Jak se lze dočíst 

výše (kapitola 7.1.2) nebo jak znázorňují tabulky č. 22 a 24 mezi skupinami začátečníků 

a pokročilých a mezi skupinami začátečníků a instruktorů došlo k vyššímu než 5% 
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nárůstu hodnot rovnováhy u všech měřených částí testování pomocí Y balance testem. 

H1 je tedy potvrzena.   

 

H 2 zněla: Předpokládám, že u měření spinální segmentální stabilizace bude 

skupina začátečníků vykazovat horší stav v obou parametrech měření než skupina 

pokročilých a instruktorů, tj. se výsledky měření budou více blížit 0 v bodovém 

hodnocení a skupina pokročilých bude vykazovat horší stav v obou parametrech měření 

než skupina instruktorů.  

Jak si lze povšimnout z tabulky č. 19, výsledky měření v první komponentě, tj. 

bodech za zvýšení hodnot rtuťového sloupce oproti skupině začátečníků u skupin 

pokročilých a instruktorů narůstají, tj. se výsledky méně blíží 0, tzn. že hodnocení SSS 

s dobou cvičení se na desce FLOWIN® v průměru zhoršuje. Naopak je tomu u druhé 

komponenty hodnocené body za snížení rtuťového sloupce během testování SSS, které 

se u skupin členěných dle času cvičení na desce FLOWIN® snižuje, tj. se více blíží 0  

a tím se zlepšuje. Ke zlepšení stavu SSS v čase mezi skupinami tedy došlo pouze  

u jedné ze dvou komponent měření. H2 se tedy nepotvrdila.  

 

H 3 zněla: Předpokládám, že ve skupině instruktorů budou naměřené hodnoty 

lepší při měření spinální segmentální stabilizace, tj. se budou více blížit 0, u těch 

probandů, kteří provozují instruktorskou činnost konceptu FLOWIN® delší dobu. 

Graf č. 4 znázorňuje porovnání výsledků u jednotlivých instruktorů. U probanda 

č. 1 - 5 docházelo k udělení i vysokých trestných bodů při měření SSS. Až od probanda 

č. 6 k probandovi č. 10 se hodnoty ustálily nejblíže hodnotám 0 v obou komponentech 

zároveň. Jedná se o instruktory, kteří provozují instruktorskou činnost skupinových 

lekcí cvičení na desce FLOWIN®  pět let a déle. H3 se tedy potvrdila.  

 

7.3 Diskuse k využitelnosti výsledků v praxi 

Z výše uvedených potvrzení/vyvrácení hypotéz lze závěrečně vyhodnotit efekt 

fitness konceptu FLOWIN® na rovnováhu a spinální segmentální stabilizaci.  

Pozitivní efekt fitness konceptu FLOWIN® na rovnováhu byl potvrzen, efekt na 

spinální segmentální stabilizaci při porovnání výsledků jednotlivých experimentálních 

skupin byl vyvrácen. Pouze u skupiny instruktorů se prokázal pozitivní efekt u těch 

instruktorů, kteří provozují instruktorskou činnost 5 let a déle.  
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K testování zlepšení spinální segmentální stabilizace bederní páteře bylo zvoleno 

měření pomocí testů založených na principech australské školy, která měří stabilizační 

schopnosti pomocí Stabilizeru. Pro případ tohoto výzkumu bylo měření provedeno za 

pomoci aneroidního tonometru na základě prostudované literatury, (Suchomel  

a Lisecký, 2004; Glasoe a kolektiv, 2005; Hyde a  Gengenbach, 2007). Jak bylo však 

řečeno v kapitole 6, nejedená se o testy, které byli vytvořeny australskou školou, čehož 

jsou si řešitelé této diplomové práce vědomi a navrhují, že by bylo vhodné pro ověření 

výsledků výzkumu otestovat probandy znovu přímo dle australské školy za pomoci 

Stabilizeru.  

Jak bylo řečeno výše, výsledky tohoto experimentu pozitivní efekt na spinální 

segmentální stabilizaci s prodlužující se dobou cvičení na desce FLOWIN® neprokázal 

(nepotvrzená H2), a proto nelze doporučit samotné cvičení na desce FLOWIN® k účelu 

zlepšení spinální segmentální stabilizace jedince. Jak bylo ale řečeno v kapitole 6, 

výzkum byl striktně omezen kritérii výběru probandů a výsledek tak nelze 

generalizovat.  

V případě, že se však na graf č. 1 podíváme blíže, zjistíme, že v porovnání 

průměrných hodnot mezi skupinami v případě první komponenty, tedy udělených bodů 

za zvýšení hodnot rtuťového sloupce dochází ke vzrůstajícímu fenoménu, kdežto  

u druhé komponenty je tomu naopak. Tyto výsledky napovídají, že v případě, kdy  

u jedince není ideální spinální segmentální stabilizace bederní páteře, dochází po delší 

době cvičení na desce FLOWIN® spíše k nežádoucí flexi bederní páteře s retroverzí 

pánve a naopak nedostatečná stabilizace ve smyslu současné nežádoucí extenze bederní 

páteře a anteverze pánve se odstraňuje. Z podstaty výzkumu však není možné odvodit, 

z jakého důvodu k těmto fenoménům dochází. Absence předešlých odborných studií 

k této problematice v souvislosti s konceptem FLOWIN® neposkytuje možnost 

dohledání možného zdůvodnění a nabízí se tak možnost dalšího výzkumu 

v budoucnosti. Jako námět výzkumu se nabízí zvážení například vlivu podoby 

jednotlivých cviků, které se během cvičení na podložce FLOWIN® nejčastěji provádějí.  

Více zajímavý byl též podrobnější pohled na skupinu instruktorů z hlediska 

měření spinální segmentální stabilizace, která v průměrech vykazovala nejvyšší 

směrodatnou odchylku a zejména prvních 5 instruktorů, kteří provozují instruktorskou 

činnost kratší dobu než probandi č. 6-10, mělo výrazné rozdíly v naměřených hodnotách 

a tedy teprve u těch instruktorů, kteří provozovali instruktorskou činnost déle než 5 let, 
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se hodnoty obou komponent měření SSS blížily nejvíce 0. Vzhledem k tomu, že se 

v porovnávání průměrných hodnot pro ověření H1 efekt na SSS neprokázal, nelze zcela 

s jistotou říci, že výborné výsledky u instruktorů č. 6-10 jsou zapříčiněny pouze 

dlouhodobým cvičením na desce FLOWIN®. Jak napovídá článek Stehlíkové  

a kolektivu (2013), pro dobré využití podložky FLOWIN® je nutná přesnost indikace  

a schopnost terapeuta/sportovního trenéra vlastnosti cvičební desky řádně využít. Právě 

za parametrem individuálních schopností využití desky a vedení lekcí může být 

odpověď na tuto nejasnost. Z podstaty výzkumu opět nelze na toto nalézt odpověď,  

a proto by bylo vhodné v budoucnu provést další výzkum například se zvážením 

vstupního kritéria úrovně vzdělání instruktorů (tento parametr je navrhován proto, že 

instruktoři č. 9 a 10 jsou školitelé konceptu FLOWIN® v ČR, z nichž jeden je též jako 

jediný ze skupiny instruktorů fyzioterapeut).  

V teoretické části byla cvičební deska FLOWIN® dle Suché a Větrovské (2016) 

zařazena mezi tzv. nestabilní plochy, které se často v klinické praxi využívají ke 

zlepšení rovnovážných a stabilizačních schopností cvičícího.  K ověření efektu cvičení 

na nestabilních a balančních plochách bylo provedeno mnoho studií. Uvádím zde pro 

příklad studii Shaha a Varghese (2014), kteří testovali vliv šestitýdenního stabilizačního 

intervenčního programu (cvičení na nestabilních plochách - např. stoj na balančních 

sandálech, s velkým míčem, apod.) na výsledky testování spinální stabilizace pomocí 

Stabilizeru a na rovnováhu pomocí Star Excursion Balance testu. Výsledkem studie 

bylo statisticky významné zlepšení naměřených výsledků u obou testování  

u experimentální skupiny. Významnou komponentou cvičení však bylo oplošťování 

břišní stěny dle australské školy téměř při všech cvicích, zahrnutých do intervenčního 

programu. Tento parametr tedy může mít vliv na výsledky testování a koreluje s výše 

uvedeným návrhem možnosti výzkumu vlivu parametru individuálních schopností 

využití desky FLOWIN® na její cvičební efekt.  

 V uvedené studii bylo dále provedeno testování pomocí rovnováhy SEBT, tedy 

testu, ze kterého vychází přístroj YBT, který byl použit pro testování rovnováhy i v této 

diplomové práci. Přístroj pro YBT byl na zakázku vyroben přímo pro tento výzkum  

a jak bylo zmíněno v kapitole 4.2.4.3, na poli ČR se téměř nevyskytuje. Je tedy vhodné 

se na základě tohoto výzkumu podívat i na jeho další využití pro praxi.  

V průběhu let bylo provedeno několik studií, které dokazují, že využití 

přístrojové podoby testu k měření dynamické stability je YBT spolehlivější než SEBT. 
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Například studie Shaffer a kolektivu z roku 2013 tvrdí, že reliabilita YBT je dobrá až 

výborná. 

Prozatím bylo provedeno několik studií, které se zabývají pouze měřením na 

dolní polovině těla. K ověření spolehlivosti testování na horní polovině těla studie 

chybí. Dosud provedené studie se zabývaly zejména porovnáváním, zda SEBT a YBT 

měří skutečně to, co o něm výrobci tvrdí a zda je možné testy hodnotit stejně.  

V roce 2016 byla provedena na univerzitě v Severní Dakotě v USA literární 

rešerše doposud publikovaných odborných studií, které porovnávají SEBT a YBT. 

Závěrem bylo kritické zhodnocení, že doposud provedené studie nepracovaly  

s dostatečným množstvím dat. Ve většině studií bylo prováděno testování spolehlivosti 

YBT u přesně omezené skupiny sportovců (například studie Filipa a kolektivu z roku 

2015, viz níže) a díky tomu rešerše říká, že by bylo třeba provést ještě více studií, 

věnující se skupinám se širším objemem vstupních parametrů, jako jsou různé věkové 

kategorie, pohlaví, sportovní úroveň atd., (Krueger a kol., 2016).  

Více studií zjistilo, že při provádění anteriorního směru měření na dolních 

končetinách byly výsledky v SEBT a YBT odlišné. Někteří autoři se pak domnívají, že 

tento jev je zapříčiněn tím, že k provedení anteriorního směru měření je zapotřebí využít 

jiné strategie pohybu, tj. odlišnou funkcí nervosvalové koordinace, (Fullam, 2014). Jiní 

autoři se však domnívají, že anteriorní směr skluzu není tolik otázkou nervosvalové 

koordinace jako u posteriorních směrů skluzu, ale jde především o úroveň svalové síly 

testovaného (Thorpe a kol., 2008). Některé studie však dokazují, že je možné SEBT  

a YBT spolehlivě použít pro porovnání stavu před a po určitém intervenčním programu 

cvičení, jak dokazuje například studie Filipa a kolektivu (2015), provedená  

u juniorských fotbalistek, u kterých se po osmitýdenním intervenčním programu 

cvičením senzomotoriky prokázalo zlepšení v testování dolních končetin v průměru  

o 8,2 a 6,5 %, což je u zdravých jedinců poměrně značný pokrok.  

Běžně používaným testem pro hodnocení rovnováhy v klinické praxi v ČR je 

především Berg Balance Scale (BBS). V roce 2015 byla provedena studie porovnávající 

BBS, YBT a testování síly dolních končetin (DKK) dynamometrem a dvou skupin žen - 

ve středním a starším věku (celkem 40 účastnic). Výsledkem studie bylo prokázání jen 

velmi mírné až bezvýznamné korelace mezi YBT a BBS. Naopak se prokázalo, že YBT 

a síla DKK u starší skupiny byli prokazatelně nižší. U starší skupiny byla navíc 

nalezena korelace mezi výsledky YBT a silou flexorů kolenních kloubů a abduktorů 

kyčelních kloubů; u skupiny ve středním věku byla dokázána korelace mezi výsledky 
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YBT a silou flexorů kolenních kloubů a extenzorů kyčelních kloubů, (Dong-Kyu a kol., 

2015). Podle této studie nelze v praxi YBT a BBS v klinické praxi zaměnit, přestože 

obojí testování je určeno k prokázání stavu rovnováhy. 

YBT byl vytvořen ke zkvalitnění testování rovnováhy v podobě dynamické 

stability. Dynamická stabilita je však velmi komplexní jev, který není otázkou pouze 

nervosvalové koordinace, ale, jak již bylo řečeno dříve, výsledky YBT zcela 

prokazatelně ovlivňuje též flexibilita jedince, svalová síla, pohlaví, věk, stupeň 

sportovní aktivity a podobně, tj. test může ovlivňovat mnoho individuálních faktorů. 

Díky tomu a také prozatímnímu nedostatku provedených studií, ověřujících reliabilitu  

a validitu YBT, se nedá stoprocentně YBT označit za přístroj, který by generalizovaně 

ověřoval úroveň dynamické stability.  Nicméně je přístroj velmi kvalitně sestrojen díky 

tomu, že vypočítává individuální procento úrovně dynamické stability pomocí rovnice, 

která počítá s individuální délkou končetin testovaného. Jak již bylo zmíněno v kapitole 

6, jelikož je pohyb testovaný YBT tak komplexním jevem nemůžeme z výsledků 

samotného testu určit, jaký je přesný důvod například vyšší stranové asymetrie ve 

výsledcích, což je limitací testu.  Jak bylo ale zmíněno výše a dále v kapitole 4.2.4.3, na 

americké půdě se YBT využívá zejména u sportovců pro predikci rizika zranění nebo 

hodnocení pokroku po intervenčním cvičebním programu a určení, zda se může 

například sportovec vrátit k aktivitě po zranění.  

YBT tak lze pro praxi doporučit jako novou možnost testování rovnovážných 

schopností, a to zejména na poli sportovců a také pro ověření efektu intervenčních 

programů, i když má test své limitace, tj. se nedají jeho výsledky generalizovat. 

Unikátním je test v možnosti měření rovnovážných schopností nejen na dolní polovině, 

ale též na horné polovině těla, což může být užitečné u činností a sportů, u kterých je 

tento typ rovnovážných schopností důležitých, jako jsou například stoj na rukou 

v gymnastice.  

V této diplomové práci byl YBT využit k testování rovnováhy  

u experimentálních skupin pro ověření efektu konceptu FLOWIN® na rovnováhu. Na 

rozdíl od testování spinální segmentální stabilizace, u testování rovnováhy pomocí  

Y Balance testu byla H1 jasně prokázána a pozitivní efekt cvičení na desce FLOWIN® 

na rovnováhu byl pomocí YBT ověřen. Výsledky se taktéž nedají generalizovat, 

nicméně na základě tohoto výzkumu lze cvičení na desce FLOWIN® doporučit ke 

cvičení s účelem zlepšení rovnovážných schopností, jak jej doporučují výrobci 

konceptu.   
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8. ZÁVĚR 

Fitness koncept FLOWIN® a podložka FLOWIN® je na trhu spíše novinkou 

mezi nestabilními plochami, přesto si již našla cestu do fyzioterapeutických ordinací  

a to i přesto, že její efekt a konkrétní účel nebyl dosud dostatečně vědecky ověřen.  

Tato diplomová práce si kladla za cíl na základě prostudované literatury, 

biomechanických vlastností podložky FLOWIN® a experimentálního výzkumu ověřit, 

zda výrobci slibovaný pozitivní efekt cvičení na podložce je reálný a na základě 

výsledků získat možnost konkrétního doporučení využití podložky FLOWIN® v praxi.  

Konkrétně se práce zaměřila na parametry rovnováhy a spinální segmentální stabilizace 

(bederní páteře).  

Z testování rovnováhy Y Balance testem bylo jednoznačně ověřeno, že fitness 

koncept FLOWIN® má na ní skutečně pozitivní vliv, jelikož u všech parametrů měření 

(na všech končetinách) byl mezi skupinami začátečníků a pokročilých, respektive 

začátečníků a instruktorů konceptu FLOWIN® zjištěn vyšší než 5% nárůst úrovně 

rovnováhy, který byl třeba k ověření efektu. Výsledky jsou však vztažené ke konkrétní 

skupině a nelze je generalizovat.  

V případě testování spinální segmentální stabilizace nebyl jednoznačně pozitivní 

efekt po cvičení na podložce FLOWIN® prokázán. Při podrobnějším pohledu na 

výsledky bylo zjištěno, že s delší dobou cvičení na podložce se u některých jedinců 

zlepšuje stabilizační schopnost bederní páteře ve smyslu, že dochází k menší nežádoucí 

extenzi bederní páteře a anteverzi pánve, ale naopak dochází častěji k nežádoucí flexi 

bederní páteře a retroverzi nebo rotaci pánve během testování. U skupiny instruktorů 

bylo zjištěno, že k téměř ideální stabilizační schopnosti bederní páteře (nejvíce se blížili 

hodnotě 0 v obou parametrech měření), mají až ti instruktoři, kteří provozují 

instruktorskou činnost 5 let a déle. Z podstaty výzkumu nebylo možné zjistit, proč tomu 

tak je, z čehož vyplynul námět pro další výzkum.  

Nechtěli bychom, aby závěr tohoto výzkumu vyzněl, jakože jsme přesvědčeni, 

že koncept FLOWIN® jednoznačně nemá na spinální segmentální stabilizaci vliv  

a výrobci slibovaný pozitivní efekt na ní je lživý. Jak bylo řečeno v kapitole 6, výzkum 

má svá omezení, například v tom, že byl změřen pouze na specifickou skupinu 

účastníků a výsledky výzkumu tak nelze generalizovat. Podobně, jak fakt, že k měření 

byly použity testy na principech australské školy s využitím lékařského tonometru a ne 

tak, jak jsou testy v literatuře popsány dle australské školy se Stabilizerem. Pro přesnější 
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ověření efektu fitness konceptu FLOWIN® by bylo ze všech výše uvedených důvodů 

třeba provést další, podrobnější výzkum.  

Na základě výše zmíněných výsledků můžeme fitness koncept FLOWIN® 

doporučit k využití v praxi pro zlepšení rovnováhy pacienta/klienta (z podstaty testování 

pomocí YBT spíše ke zlepšení dynamické rovnováhy), zatímco doporučení využití 

konceptu FLOWIN® ke zlepšení spinální segmentální stabilizace pacienta/klienta 

(pouze s využitím podložky bez jakéhokoliv instruování pacienta/klienta k adekvátnímu 

provádění cviků), na základě výsledků tohoto výzkumu spíše nemůžeme.  
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Příloha č. 1: Vyjádření Etické komise FTVS UK  

  



 

 

 

 

Příloha č. 2: Vzor Informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 
Vážená paní, vážený pane, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 

závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým 

zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 

2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení 

§ 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, 

jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci 

diplomové práce s názvem Efekt fitness konceptu Flowin na rovnováhu a spinální segmentální 

stabilizaci. 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit efekt fitness konceptu Flowin na rovnováhu a 

spinální segmentální stabilizaci. Hodnoceni budou zdraví cvičenci skupinových lekcí Flowin u 

několika trenérů v České Republice, kteří budou ochotni ke spolupráci. Měření bude provedeno 

jednorázově v prostředí, kde běžně cvičíte. Stav vaší rovnováhy bude měřen Y balance testem 

za pomoci jednoduchého posuvného zařízení jednotlivě na horní a dolní polovině těla. Spinální 

segmentální stabilizace bude měřena pomocí tonometru na principu australské školy. Součástí 

testování bude dotazník, ve kterém vyplníte otázky týkající se Vašich zkušeností se cvičební 

deskou Flowin. Celé měření zabere přibližně 15 minut.  

Rizika prováděného testování nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u tohoto typu 

testování. 

Vaše osobní údaje nebudou zveřejněny a fotografie budou upraveny tak, aby 

identifikace nebyla možná. Získaná data budou zpracovávána a uchovaná v anonymní podobě a 

publikovaná v diplomové práci, případně budou využitá při další výzkumné práci na UK FTVS. 

 V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Očekávaným přínosem výzkumu je objektivní zhodnocení efektu cvičení s fitness 

podložkou Flowin, která se stále více využívá i v oboru rehabilitace a vědecké ověření či 

vyvrácení účinků, které slibují výrobci konceptu. Odměnou za Vaši účast ve výzkumu bude 

zhodnocení výsledků Vašeho měření, které obdržíte spolu s informacemi, jak mohou naměřené 

parametry ovlivňovat Váš zdravotní stav. V případě zájmu o plnou verzi diplomové práce Vám 

bude též poskytnuta po obhájení emailem (te.mrazkova@seznam.cz). 

 

Jméno a příjmení hlavního řešitele a předkladatele.............................Podpis…………… 

 

Osoba, která provedla poučení:……………………………Podpis:…………..……… 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím se svojí účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měla možnost si řádně 

a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se mé účasti ve výzkumu a že jsem dostala jasné a srozumitelné odpovědi na 

své dotazy. Byla jsem poučena o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj 

souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně 

informovat hlavního řešitele projektu. 

 

Místo, datum ....................................................................................................................... 

 

Jméno a příjmení účastníka .....................................................Podpis:............................... 

 

 

  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

 

 

 

Příloha č. 3: Vzor dotazníku pro účastníka měření 

DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKA MĚŘENÍ  

(Informace vyplňte hůlkovým písmem nebo zakroužkujte pravdivé) 
 

Jméno účastníka5:………………………… Pořadové číslo:………………..  

 

Pohlaví:  ŽENA  MUŽ    Rok narození:………………… 

Jak dlouho na Flowinu cvičíte?:     

 DO PŮL ROKU (počet měsíců):………………………………………… 

 DÉLE NEŽ PŮL ROKU (uveďte, jak dlouho)…………………………. 

 JSEM INSTRUKTOR (uveďte, jak dlouho vedete lekce)……………… 

Kolikrát týdně na Flowinu cvičíte?:………………………………… 

Prodělali jste zranění v posledních třech letech nebo máte zdravotní komplikace, 

které by mohli ovlivnit výsledky měření?   ANO  NE 

 

Pokud ANO, jaké? ....................................................................................  

Budete chtít zaslat mailem výsledky vašeho měření po zpracování dat a porovnání 

s ostatními účastníky?6   ANO  NE  

Váš email: 

……………………………………………………………………………………… 

Budete chtít zaslat mailem plnou verzi diplomové práce po jejím obhájení?7 

ANO  NE 

Podepsal jste informovaný souhlas:  ANO  NE 

 

 

Jméno trenéra: 

.……………………………………………………………………………….. 

 

Název fitness zařízení/ město:………………………………………………. 

 

Flowin koncept: FLOWIN BASIC  FLOWIN PRO POKROČILÉ 

 

FLOWIN PILATES  FLOWIN VE ZDRAVOTNÍM 

CVIČENÍ 

 

Vzdělání trenéra:  

Vyškolený v konceptu Flowin s certifikátem fitness Statera ANO  NE 

Fyzioterapeut        ANO  NE 

                                                 
5 Vaše jméno nebude použito v diplomové práci; Zaznamenány v diplomové práci budou pouze vaše iniciály, 

pohlaví, rok narození, pod kterým trenérem a jak dlouho cvičíte 
6 V případě dostatku času Vám výsledky spočítám a zhodnotím hned na místě měření, případně do týdne zašlu na 

emailovou adresu. Předpokládané zpracování a porovnání dat všech účastníků výzkumu je únor 2017 
7 Předpokládané datum obhajoby je květen 2017 



 

 

 

 

Příloha č. 4: Vzor záznamu měření 

ZÁZNAM MĚŘENÍ:     Pořadové číslo:……………….. 

Datum: 

ROVNOVÁHA: Y BALANCE TEST 
 

DOLNÍ POLOVINA TĚLA:  

Délka dolní končetiny v centimetrech:  

Levá:        Pravá:   

Směr LEVÁ PRAVÁ 

ANTERIORNÍ   

POSTEROMEDIÁLNÍ   

POSTEROLATERÁLNÍ   

CELKOVÉ SKÓRE   

 

HORNÍ POLOVINA TĚLA:  

Délka horní končetiny v centimetrech:  

Levá:        Pravá:   

Směr LEVÁ PRAVÁ 

MEDIÁLNÍ   

SUPEROLATERÁLNÍ   

INFEROLATERÁLNÍ   

CELKOVÉ SKÓRE   

 

SPINÁLNÍ SEGMENTÁLNÍ STABILIZACE:  

Testy stabilizační funkce m. transversus abdominis vleže na zádech pomocí 

tonometru a v kombinaci s elevací dolní končetiny: 

 Body za zvýšení 

hodnot rtuťového 

sloupce tonometru 

Body za snížení 

hodnot rtuťového 

sloupce tonometru 

Test stabilizační funkce 

m. TA 
  

Kombinace s elevací 

LEVÉ DK 
  

Kombinace s elevací 

PRAVÉ DK 
  



 

 

 

 

Příloha č. 5: Seznam obrázků:  

Obrázek č. 1: Cvičební podložka FLOWIN®; (Flowin.com; 2005-2017)  

Obrázek č. 2: Princip frikce; (Stehlíková a kol., 2013)  

Obrázek č. 3: Příklad cviku z konceptu FLOWIN® BASIC, „Běh“; (Větrovský, 2014)  

Obrázek č. 4: Příklad cviku z konceptu FLOWIN® ve zdravotním cvičení, 

inspirovaného šikmým sedem; (Suchá a Větrovská, 2016)  

Obrázek č. 5: Příklad cviku z konceptu FLOWIN® PILATES, „Zarolování do stran“; 

(Rožmberská, 2016)  

Obrázek č. 6: Princip vzniku nitrobřišního tlaku (svalová souhra mezi bránicí, pánevním 

dnem a svaly přední a zadní části trupu; (Kolář a Lewit, 2005)  

Obrázek č. 7: Testování spinální segmentální stabilizace pomocí Stabilizeru; (Roussel  

a kol., 2009)  

Obrázek č. 8: Y Balance test - přístroj a testování postero-mediálním směrem na pravé 

dolní končetině; (Plisky a kol., 2009)  

 

 

  



 

 

 

 

Příloha č. 6: Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: Výsledky měření - začátečníci - Spinální segmentální stabilizace 

Tabulka č. 2: Výsledky měření v % - začátečníci - Rovnováha - Y Balance test - LDK 

Tabulka č. 3: Výsledky měření v % - začátečníci - Rovnováha - Y Balance test - PDK 

Tabulka č. 4: Výsledky měření v %  - začátečníci - Rovnováha - Y Balance test - LHK 

Tabulka č. 5: Výsledky měření v % - začátečníci - Rovnováha - Y Balance test - PHK 

Tabulka č. 6: Výsledky měření - začátečníci - Průměrné hodnoty výsledků skupiny 

Tabulka č. 7: Výsledky měření - pokročilí - Spinální segmentální stabilizace 

Tabulka č. 8: Výsledky měření v % - pokročilí - Rovnováha - Y Balance test - LDK 

Tabulka č. 9: Výsledky měření v % - pokročilí - Rovnováha - Y Balance test - PDK 

Tabulka č. 10: Výsledky měření v % - pokročilí - Rovnováha - Y Balance test - LHK 

Tabulka č. 11: Výsledky měření v % - pokročilí - Rovnováha - Y Balance test - PHK 

Tabulka č. 12: Výsledky měření - pokročilí - Průměrné hodnoty výsledků skupiny 

Tabulka č. 13: Výsledky měření - instruktoři - Spinální segmentální stabilizace 

Tabulka č. 14: Výsledky měření v % - instruktoři - Rovnováha - Y Balance test - LDK 

Tabulka č. 15: Výsledky měření v % - instruktoři - Rovnováha - Y Balance test - PDK 

Tabulka č. 16: Výsledky měření v % - instruktoři - Rovnováha - Y Balance test - LHK 

Tabulka č. 17: Výsledky měření v % - instruktoři - Rovnováha - Y Balance test - PHK 

Tabulka č. 18: Výsledky měření - pokročilí - Průměrné hodnoty výsledků skupiny 

Tabulka č. 19: Porovnání výsledků testování spinální segmentální stabilizace  

u jednotlivých skupin 

Tabulka č. 20: Rozdíly ve výsledcích testování spinální segmentální stabilizace  

u jednotlivých skupin 

Tabulka č. 21: Porovnání výsledků testování rovnováhy jednotlivých skupin na dolní 

polovině těla 

Tabulka č. 22: Rozdíly ve výsledcích testování rovnováhy u jednotlivých skupin na 

dolní polovině těla 

Tabulka č. 23: Porovnání výsledků testování rovnováhy jednotlivých skupin na dolní 

polovině těla 

Tabulka č. 24: Rozdíly ve výsledcích testování rovnováhy u jednotlivých skupin na 

dolní polovině těla 

Tabulka č. 25: Hodnocení výsledků SSS skupiny instruktorů v závislosti na době 

provozu instruktorské činnosti 

 

  



 

 

 

 

Příloha č. 7: Seznam grafů 

Graf č. 1: Porovnání výsledků testování spinální segmentální stabilizace u jednotlivých 

skupin 

Graf č. 2: Porovnání výsledků testování rovnováhy na dolní polovině těla u jednotlivých 

skupin 

Graf č. 3: Porovnání výsledků testování rovnováhy na horní polovině těla u jednotlivých 

skupin 

Graf č. 4: Hodnocení výsledků měření SSS u skupiny instruktorů (osa Y) v závislosti na 

čase - účastnících seřazených dle doby provozu instruktorské činnosti (osa X)  

 


