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Abstrakt
Název: 3D analýza okamžitého vlivu vložek do bot s posturální pelotou dle Raševa a s
proceptory PodoAktiv® na posturu
Cíle: Diplomová práce si klade za cíl ukázat okamžitý efekt aplikace na míru
vyrobených vložek do bot na posturální držení vybraných tělesných segmentů a rádi
bychom zjistili, zda je možné tyto vložky (PodoAktiv® a vložky s posturální pelotou
dle Raševa) využít ke korekci vadného držení těla.
Metodologie: Naše diplomová práce je studií, ve které jsme pracovali s 9 probandy,
kteří souhlasili se zařazením do naší diplomové práce. Využili jsme přístroje
Balance®4D od firmy Paromed. Vybrané tělesné segmenty byly označeny bílými
kruhovými markery. K porovnání posturálního držení vybraných tělesných segmentů
byli probandi měřeni celkem ve 4 situacích. Ve stoji na boso, ve stoji v botách bez
vložek, ve stoji v botách s vložkami PodoAktiv® a v botách s vložkami s posturální
pelotou dle Raševa.
Výsledky: Výsledky práce ukazují, že vliv na míru vyrobených ortopedických vložek
má okamžitý vliv na držení tělesných segmentů. Větší vliv byl pozorovatelný
u probandů, kteří měli vadné držení těla již ve stoji na boso. Nejvíce ovlivněný parametr
z celkově 6 parametrů, které byly pozorovány, byl posun celkové osy těla a to po
aplikaci vložek PodoAktiv®.
Klíčová slova: Vložky do bot, proprioceptory, somatosenzorický systém, 3D statická
analýza, posturální držení

Abstract
Title: 3D analysis of immediate effect on posture of shoe with postural insoles based on
Rašev and with proceptor insoles PodoAktiv®
Objectives: The thesis aims to show the immediate effect of application of custommade insole on postural hold of chosen body segments and we would like to determine
whether it is possible to use PodoAktiv® or insole based on Rašev to correct body
posture.
Methodology: In this thesis we examined 9 participants who agreed joining the study.
We used the Balance®4D device made by Paromed company. The selected body
segments were marked by white spheric stickers. To compare postural hold of selected
body segments we examined the participants in altogether 4 situations. Barefoot stand,
stand in shoes without insoles, stand in shoes with postural insoles based on Rašev and
stand in shoes with proceptor insoles PodoAktiv®.
Results: The results of this study show that there is a slight immeadiate effect of the
custom-made insoles on postural hold of body segments. Larger effect was observed in
the participants who already had a bad postural barefoot hold. Of all 6 parameters, the
biggest effect was observed in the shift of overall body axis after application of
PodoAktiv® insoles.
Keywords: Shoe insoles, proprioceptors, somatosensory system, 3D static analysis,
postural hold
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1 ÚVOD
První nálezy ortopedických bot se datují již do doby starých Egypťanů. V hrobce
Tutanchamóna byly nalezeny sandály staré 3300 let, které byly upraveny pro korekci
vrozené vady chodidla pes equinus. V 18. století byly vyrobeny první ortopedické
vložky Petrus-Camperem a byly vyrobeny z korku. Detorzní vložky do bot vyrobil Otto
Hartman, první sériově vyráběné vložky byly zhotoveny H. A. Berkemanna.
V dnešní době jsou již ortopedické vložky běžnou součástí našich životů. Téměř
každý člověk se s nimi ve svém životě už setkal. Ortopedické vložky se staly
neodmyslitelnou součástí rehabilitace a ortopedie. Důležitou roli ortopedické vložky
hrají u dětí s vrozenými vývojovými vadami chodidel. Význam aplikace vložek do bot u
takovýchto dětí je nesporný, bez správně vyvíjejícího se chodidla je obtížný vývoj
dalších vyšších segmentů. Protože jak je známo, funkce formuje orgán (Véle, 2014).
Bez správné opory v oblasti chodidel se vývoj kyčelního kloubu mění a nemusí dojít
k ideálnímu, střednímu postavení v kloubu. Tento problém, kterému se v dětství mohlo
předcházet správně zvolenými ortopedickými vložkami se v dospělosti dá velmi špatně
korigovat a způsobuje bolestivé stavy.
V současnosti se setkávám v praxi s pacienty, kteří nedokáží vnímat svoje tělo
a jejich přístup k aktivnímu cvičení je spíše negativní. Proto jsem si pro diplomovou
práci zvolila téma zabývající se problematikou ortopedických vložek jakožto nástrojem
k ovlivnění držení tělesných segmentů a úpravě posturálních dysbalancí. Toto téma není
v současnosti plně probádáno a vliv ortopedických vložek na člověka a jejich
terapeutický efekt není plně vysvětlen. Poslední roky vzrůstá obliba tzv. barefoot bot,
které kladou důraz na autoreparační mechanismy, díky nimž se našim nohám vrací
jejich přirozená funkce. Tedy funkce úchopu, funkce poznávání okolí a povrchu, po
kterém chodíme. Proto byly zvoleny i zkoumané pozice ve stoji na boso a poté v botách
s na míru zhotovenými vložkami do bot.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
2.1 Postura
Definovat posturu není zcela jednoduchým úkolem, protože spousta autorů na
posturu nahlíží úplně jinak. Jedni pod pojmem postura vidí pouze balanční funkce, další
autoři pod tímto pojmem vidí jen vyšetření stoje nebo sedu. Kolář (2009) posturu
vymezuje jako aktivní držení pohybových segmentů těla proti působení zevních sil, ze
kterých má v běžném životě největší význam síla tíhová. Postura je součástí jakékoliv
polohy a hlavně každého pohybu, postura provází pohyb jako stín, tak ji definoval
Magnus. Je základní podmínkou pohybu, jedná se o postavení v kloubech při zmrzlé
fázi pohybu, při poloze nepohybu v pohybu samotném. Z latiny tento název označuje
postavu nebo postoj. Postura je klidová poloha těla vyznačující se určitým uspořádáním
(konfigurací) pohyblivých segmentů. Důležitým činitelem při hodnocení motoriky je
spolehlivost a bezpečnost systému, která se opírá o stabilitu systému. Posturální funkce
se dají vyčlenit na: posturální stabilitu, posturální stabilizaci a na posturální reaktibilitu
(Kolář, 2009; Véle, 2006).
Definice pojmu „posturální stabilita“
Posturální stabilitou se rozumí schopnost těla udržet vzpřímený postoj tak, aby
nedošlo k pádu. Každá statická poloha (sed, vzpřímený stoj) zahrnuje vždy dynamické
děje. Jedná se tedy o kontinuální zaujímání stálé polohy. Stabilitu ovlivňují faktory
neurofyziologické a biomechanické.
Definice pojmu „posturální stabilizace“
Bez správné koordinace svalové aktivity by se naše kostra zhroutila. Centrální
nervový systém řídí aktivní držení segmentů těla proti působení zevních sil a to hlavně
proti tíhové síle. Ve stoji nebo vsedě je díky zpevnění segmentů dosaženo vzpřímeného
držení těla, posturální stabilizace je součástí všech pohybů, které naše tělo vykonává
(Kolář, 2009).
Dle Véleho (2006) se nedá u lidského těla mluvit o tvarové stabilitě, protože tělo
má proměnlivý tvar a tudíž se jedná o aktivní stabilizaci polohy těla na pevné podložce.
Vzpřímené držení těla je fixováno geneticky, a pokud se vyskytuje vadné držení, je to
příznakem poruchy zdraví. Udržení tohoto vzpřímeného držení těla není podmíněno
pouze fyzikálními parametry, ale také svalovou aktivitou. Je třeba rozlišovat mezi
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vzpřímeným držením těla a napřímeným držením těla. Vzpřímené držení těla je
spontánní a je programově fixováno, kdežto napřímené držení těla je vědomě
korigováno (Véle, 2006).
Definice pojmu „posturální reaktibilita“
Jedná se o reakční stabilizační funkci, kdy biologickým cílem této reakce je
zpevnění jednotlivých pohybových segmentů, aby bylo punctum fixum co
nejstabilnějším a kloubní segmenty dokázaly odolat působení zevních sil. Této funkce
využívá tělo při náročném silovém působení – při zvedání, držení břemene nebo jen
pohybu končetiny. Tuhost spojení segmentů je možné do určité míry měnit, potřebné
tuhosti je dosaženo koordinovanou aktivitou agonistů a antagonistů a dalších svalových
skupin. Bez úponové stabilizace svalu není možné vykonat cílený pohyb. Nelze
například udělat flexi v kyčli, aniž by nebyla stabilizována páteř a pánev. Při flexi
v kyčelním kloubu se tedy zpevní úponové začátky flexorů kyčle – m.iliopsoas, m.
rectus femoris a m. sartorius. Aktivitou těchto svalů, se vyvine aktivita v dalších
svalech, které souvisí s úpony těchto svalů. Takto se zpevní další kloubní segmenty.
Tímto vzniká takzvané „řetězení“ v pohybovém systému. Protože je stabilizační funkce
vyžadována při každém pohybu, který vykonáváme, je zřejmé, že při špatném
zatěžování svalových skupin bude postupem času docházet k různým změnám a to i
třeba morfologickým jakými je vznik osteofytů či artrotickým změnám (Kolář, 2009).

2.2 Rovnováha
Stav, kdy se výslednice sil působících na soustavu rovná nule, označujeme
termínem rovnováha. Dle Čelikovského (1979) je rovnováhová schopnost chápána jako
předpoklad udržení těla, či jeho části, při cvičení v relativně stabilní poloze.
Rovnovážné schopnosti se dle něj uplatňují zejména v těchto situacích:


Oporná plocha je malá, tím jsou biomechanické podmínky pro zachování
stabilní polohy ztížené.



Při velkých a náhlých změnách polohy těžiště těla.



Při rotačních pohybech a po skončení rotačních pohybů.
Lidské tělo musí udržovat rovnováhu v kterékoli jiné poloze než vleže.

Rovnováhovou schopností je myšleno udržení vzpřímené polohy, pozice proti
gravitačním silám země. Díky souhře výsledků analyzátorů, kterými člověk vnímá své
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okolí a centrální nervové soustavě, která přijímá a zpracovává tyto informace, je možné
vytvořit adekvátní svalové odpovědi a tím udržovat rovnováhu těla (Hatzitaki, 2002).
2.2.1 Rovnováha a postura
Dle Massiona je vztah řízení rovnováhy a posturální kontroly propojený.
Posturální řízení je chování, které zahrnuje udržení vyrovnané tělesné postury a
osvojení si vhodného vertikálního vztahu mezi tělesnými segmenty a protichůdnými
silami gravitace a umožnění zachovat si vzpřímený postoj. Význam rovnováhy je
stabilizace vizuálního pole a udržení vzpřímené pozice (Cesarani, 1999).
Tři hlavní senzorické systémy jsou potřeba k udržení rovnováhy a postury. Zrak,
kterým primárně plánujeme a mapujeme náš pohyb v prostoru a mapujeme možné
překážky v cestě, kterým bude třeba se vyhnout. Vestibulární systém, který nám
poskytuje informace o zrychlení, ať už lineárním, či úhlovém. V neposlední řadě je zde
somatosenzorický systém, který je složen z mnoha senzorů, čidel, ty nám dávají
informace o poloze a rychlosti všech částí těla, jejich kontakt s vnějšími objekty (i se
zemí) a o směru gravitace (Winter, 1995).
Simoneau et al. tvrdí, že při deficitu somatosenzorického systému se schopnost
klidného stoje snižuje, k tomuto problému dochází například u diabetické neuropatie.
Somatosenzorický systém je název pro nervové mechanismy, které vyhodnocují vjemy
z celého těla.

Z toho plyne, že somatosenzorický systém je přinejmenším stejně

důležitý jako vizuální, a že ani vizuální a vestibulární systém nedokáží sníženou
citlivost somatosenzorického systému plně kompenzovat (Simoneau, 1995).
Jiang et al. (2016) vytvořili model simulující lidské tělo. Při vyloučení jednoho ze
tří systémů, které jsou esenciální pro zachování vzpřímené polohy těla a zároveň
udržení stability, dochází ke značnému ztuhnutí svalů, které má pravděpodobně nahradit
jeden z vyřazených systémů (vestibulární, proprioceptivní či vizuální) a pomoci
zachovat vzpřímený postoj. Výsledek tohoto testu by mohl poukazovat, proč
jednotlivci, kteří mají například zhoršenou propriocepci, trpí zvýšenou hypertonií
svalstva.
2.2.2 Statická stabilita
Informace přicházející z proprioceptivních a exteroceptivních zdrojů mají vliv na
řízení stabilizace. Podněty ze svalů, kloubů a šlach osového orgánu jsou tzv.
zpětnovazební, jsou podkladem pro řízení stabilizace polohy a zároveň slouží ke
13

korekci pohybu. U vzpřímeného držení jsou důležité informace z hlavy (z informačních
orgánů – zrak, sluch, vestibulární aparát), neméně důležité jsou informace přicházející
z páteře, pánve a dolních končetin. Když se informace z různých receptorů neshodují,
jsou podkladem pohybové nejistoty až závratě – ta je přisuzována často vestibulárnímu
aparátu.
Horak (2006) uvádí, že zdravý jedinec se při stoji, pohybu na dobře osvětleném,
pevném, stabilním povrchu spoléhá: ze 70% na somatosenzorické informace, z 20% na
informace z vestibulárního ústrojí a z 10% na vizuální informace. Avšak při změně
povrchu na nestabilní, se podíl z vestibulárního a vizuálního systému zvýší na úkor
somatosenzorického systému.
Stabilita těla se zvyšuje s rostoucí hmotností těla, při snížení těžiště – například
u dřepu, a při zvětšení podpěrné plochy – při rozkročení. Z toho vyplývá, že při stoji na
jedné dolní končetině, výponu na špičkách se stabilita těla snižuje (Otáhal, 2000).
Podmínkou k udržení posturální stability je, že v každé chvíli se musí těžiště těla
promítat do opěrné báze. Čím větší je opěrná báze, tím větší je stabilita, jedná se
o přímou úměru. Nepřímou úměrou je například výška těžiště nad opěrnou bází
a hmotnost. Pokud se při statické zátěži nepromítá vektor tíhové síly do opěrné báze,
musí vazy a svaly udržovat trvalý otáčivý moment, nebo je třeba velké svalové síly
k udržení rovnováhy. Zprvu je tento nerovnovážný stoj korigován zvýšenou svalovou
aktivitou, kdy dochází k hypertonii svalstva, poté přichází bolest a později je možný
i vznik deformit (Kolář, 2009; Vařeka, 2002).
2.2.3 Strategie pro zajištění stability
Stimulace somatosenzorického systému ovlivňuje vnímání vzpřímeného držení
těla a také udržení postury. Receptory nacházející se v chodidlech jsou velmi důležitým
prvkem při řízení postury. Z příkladu uvedeného Lacknerem (2005) při náklonu těla
směrem dopředu dojde k zatížení a podráždění mechanoreceptorů, které jsou uloženy
v přednoží chodidla. Při pasivním stoji tyto receptory poskytují informace a mapují
orientaci těla ve vzpřímené poloze.
Posturální stabilitu ve stoji ve směru předozadním zajišťuje zejména hlezenní
mechanismus, mechanismus kyčelní zajišťuje stabilitu hlavně ve směru latero –
laterálním (Winter, 1995). Největší koncentrace proprioceptorů je právě v těchto
kloubech a udává se, že při klidovém stoji je aktivita proprioceptorů v hlezenním
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kloubu větší, než aktivita receptorů vestibulárních. Toto platí zejména v případě, že
stojíme na pevném povrchu.
Hlezenní mechanismus je pohybový program, má za úkol usnadnit udržení
rovnováhy a to, jak již bylo zmíněno, v předozadním směru. Udržení rovnováhy je
zajištěno aktivitou plantárních a částečně i dorzálních flexorů hlezna. Kyčelního
mechanismu je využíváno především při větších a rychlejších změnách, také při stoji na
jedné dolní končetině. Stranová stabilita je lepší než stabilita předozadní. Je to dáno
anatomickým uspořádáním, kdy pohyby do stran jsou omezenější v porovnání s pohyby
ventrodorzálními, ve kterých probíhá lokomoční pohyb. Dalším důvodem je i velikost
svalových skupin, které mají tyto klouby k dispozici. Další možností zachování
rovnováhy při vzpřímeném stoji je tzv. stepping, kdy se člověk pomocí kroků snaží
obnovit ztracenou rovnováhu (Véle, 2006; Maki, 2003).
2.2.4 Vliv podnětů na řízení stabilizace
U vzpřímeného stoje se rozložení zátěže těla kolísavě mění, závisí jak na vnitřních
faktorech (tvar nožní klenby, směr osy těla vůči směru gravitace, průmět těžiště těla do
oporné plochy, postavení hlavice femuru, postavení osového orgánu), tak na zevních
faktorech (sklon oporné plochy – na jejím profilu, povrchu a na frikčních vlastnostech
obuvi a podložky). Informace o změnách zatížení plosek nohou se přenášejí do CNS, to
poté tvoří důležitý prvek při řízení stabilizace polohy těla. Ve stoji je zátěž těla
asymetricky rozložena do třech opěrných bodů: pod hlavičkami metatarzů palce
a malíku, a pod patou. Díky činnosti svalů se podélná nožní klenba zvyšuje
a vzdálenost mezi patou – metatarzem palce se zkracuje oproti poloze vleže. To
znamená, že nožní klenba je ve stoji udržována aktivní činností posturálních svalů a to
hlavně těmito: m. peroneus longus, m. tibialis posterior, m. adductor hallucis brevis.
Další faktor ovlivňující tvar klenby je i postavení hlavice femuru v jamce a i postavení
pánve. Při zevní rotaci femuru dochází k supinaci nohy a tím i ke zvýšení nožní klenby,
naopak při vnitřní rotaci femuru dochází k oploštění nožní klenby (Véle, 2006).

2.3 Stoj člověka z pohledu biomechaniky
Z biomechanického pohledu se lidské tělo ve vertikální poloze stává nestabilním
systémem, kdy model stojícího člověka je připodobňován k převrácenému kyvadlu
s malou plochou základny a současně vysoce položeným těžištěm (Winter, 1995).
Těžiště těla je vlastně nahrazením lidského těla do jednoho hmotného bodu, je to tedy
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působištěm tíhové síly na hmotné těleso (Janura, 2004). V základním stoji (stoj spatný,
paže podél těla dlaněmi vpřed) se celkové těžiště těla nalézá ve výši 2. křížového
obratle, u žen, kvůli rozdílným rozměrům pánve a celkově větší hmotnosti dolní
poloviny těla, je zhruba o 1-2% níže než u mužů. V průběhu vývoje se celkové těžiště
těla posouvá níže, kojenci a batolata mají větší hmotnost hlavy ve srovnání s trupem
a končetinami, proto je těžiště v dětství výše. Celkové těžiště se mění se stabilitou
člověka v různých pozicích a polohách a nemusí se vždy nacházet uvnitř těla (Otáhal,
2000; Gage, 1991).
V biomechanice se nejčastěji využívá 14ti segmentový model lidského těla: hlava
a krk, trup a párové segmenty – nadloktí, předloktí, ruka, stehno, bérec, noha. Vnitřní
orgány způsobují rozdíly ve vlastnostech jednotlivých částí trupu, z toho důvodu je
tento segment rozdělen ještě na: horní, střední a spodní segmenty (Janura, 2004).
2.3.1 Terminologie vztahující se k biomechanickému pohledu na stoj člověka


COP – center of pressure – střed tlakového působení na podložku, váhový
průměr všech tlaků vyvíjených na podložku,



těžiště těla – center of mass – je hypotetický bod, do kterého je soustředěna
hmotnost těla,



COG – center of gravity – průmět těžiště do roviny opěrné báze,



opěrná plocha – area of support (AS) – plocha dotyku těla s podložkou využitá
k aktivní podpoře,



opěrná báze – base of support (BS) – má tvar lichoběžníku, vytyčují ji
malíkové hrany chodidel, spojnice pat a vpředu spojnice hlaviček metatarzů.

2.4 Řízení pohybu
Fylogenetický vývoj člověka vedl k diferencování motoriky, to vyžadovalo vývoj
složitějších řídících úrovní, které by se daly u člověka rozdělit na čtyři oddíly:
a) autonomní úroveň, která má na starosti řízení základních biologických funkcí,
b) spinální úroveň, která ovládá svaly v recipročních vztazích,
c) subkortikální úroveň, ta řídí posturální a lokomoční motoriku,
d) kortikální úroveň, která řídí ideokinetickou motoriku.
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Tyto oddíly od sebe nelze oddělit, při každém pohybu se podílejí hierarchicky na
jeho řízení (Véle, 2006).
Principem řízení je přenos informací z orgánu řídícího na orgán řízený. U řízení
pohybu je řídícím orgánem mozek, mícha a řízený je sval. Důležitá je koordinace svalů
agonistických, antagonistických, synergistických a také zpětná kontrola pohybu, aby
bylo centrum informováno, jak a jestli vůbec byl pohyb vykonán. Toto má za úkol
propriocepce.
Základní impuls k vykonání volního pohybu putuje přes kortikospinální dráhu, ale
na řízení toho, s jakou intenzitou bude pohyb vykonán, se přímo podílí proprioceptivní
reflexy. Řízení pohybu je vlastně neustálý a oboustranný tok informací – jak z centra na
periferii, tak z periferie do centra. Kromě kortikospinální dráhy je také důležitá účast
extrapyramidového systému a mozečku, dále také tzv. zpětná vazba. Ta vzniká tím, že
část informací je přivedena z výstupu na vstup toho samého systému, díky tomu je
neuron schopen regulovat svůj vlastní presynaptický vstup. Jeden ze základních
regulačních okruhů je přímo na míšní úrovni, tzv. spinální motorický okruh.
Motoneurony v předních rozích míšních jsou seskupeny do malých jader, přes přední
míšní kořeny se k jednotlivým svalům dostávají informace a tak je tvořen výstupní
orgán motoriky řízený z CNS. Alfa motoneurony – jedná se o motoneurony, které jsou
větší a kontrolují kosterní svaly. Jsou uloženy v předních rozích míšních a vedou
impulzy do svalových vláken. Gama motoneurony – neurony, které jsou v porovnání
s alfa motoneurony menší a jejichž axony inervují intrafusální vlákna svalového
vřeténka (Véle, 2006; Vander, 1990; Ambler, 2009).
Proprioceptivní reflexy
Příkladem proprioceptivního reflexu je třeba patelární reflex. Při úderu
neurologického kladívka do šlachy m. quadriceps femoris dojde k synchronnímu výboji
skupiny neuronů, to vede k aktivitě α motoneuronů v tomto svalu, což má za následek
kontrakci m. quadriceps femoris.
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Obrázek č. 1 - monosynaptický reflex (Hamill, 2009)

Exteroceptivní reflexy
K vyvolání těchto reflexů musí dojít k podráždění dotykových receptorů v kůži.
Např. při podráždění receptorů na plosce chodidla, se reflexně zvýší napětí extenzorů.
Extenzorové reflexy tvoří základ postojových reakcí. Naopak při bolestivých podnětech
jsou aktivovány flexorové reflexy, jinak označovány jako reflexy obranné.
Gama systém
Gama systém je řízen z retikulární formace, ale uplatňují se zde regulační vlivy
z mozečku, bazálních ganglií a z mozkové kůry. Uplatňují se zejména vlivy
extrakortikospinální, je důležitý při posturálních reflexech, při udržování a řízení tonu
antigravitačních svalů. Gama systém souvisí s intrafuzálními svalovými vlákny, jejichž
střed (nekontraktilní část) je napojen na gama systém. Ten nastavuje úroveň dráždivosti
svalových vřetének. Samotná kontrakce svalu může být vyvolána buď z alfa
motoneuronů, nebo reflexní cestou přes gama – neurony. Tato dvojí regulace má za
úkol zajistit přiměřené svalové napětí a jeho řízení při zatížení svalu (Mysliveček,
2007).

2.5 Somatosenzorický systém
Prostřednictvím smyslových orgánů získává centrální nervový systém aferentní
informace z okolí organismu i z jeho vnitřního prostředí.

Tyto smyslové orgány

obsahují specializované buňky, tzv. receptory. Díky nim je možné transformovat
informační signály do akčních potenciálů. Udává se, že celkové množství informací,
které člověk všemi smysly přijímá je asi 109 bitů/s, ale z těchto informací jich je
zpracováno pouze 102 bitů/s. Velkou část těchto aferentních informací si ani
neuvědomujeme, ale jsou nezbytné pro náš organizmus (Pfeiffer, 2007; Králíček, 1997).
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Somatosenzorický systém je unikátní tím, že na rozdíl od ostatních smyslů, má
své specifické buňky (receptory) rozmístěny po celém těle a nejsou soustředěny pouze
v jednom orgánu. Také oproti speciálním smyslům je somatosenzorický systém schopen
rozlišovat a detekovat různé druhy podnětů (Koudelková, 2008). Signály ze
somatosenzorického systému probíhají senzitivními drahami, které začínají dráhami
zadních provazců míšních ve spinálních gangliích, z těch vedou do prodloužené míchy
mozkového kmene, poté pokračují do thalamu, kde se tyto senzitivní dráhy spojí
s drahami z vestibulárního a zrakového systému. Z thalamu se informace dostávají do
senzitivních okrsků mozkové kůry (Vrabec, 2007). Senzitivní dráha vedoucí informace
z periferie do CNS se nazývá lemniskální systém, ten vede informace o hlubokém tlaku,
povrchovém čití, vibrační podněty a také propriocepci z kloubů, svalů a šlach (Čihák,
2004).

Obrázek č. 2 - Rozdělení somatosenzorického systému (Králíček, 2007)

Bartůňková (2014) dělí receptory dle kvality a adekvátnosti podnětů na:
mechanoreceptory, fotoreceptory, termoreceptory, chemoreceptory a algoreceptory.
Dále dle lokalizace receptorů na: exteroreceptory a proprioreceptory. A dle umístění
receptoru a efektoru: na vlastní a cizí.
Exteroreceptory leží na povrchu těla (známé také jako receptory povrchového
čití). Díky nim dostáváme informace o doteku povrchu pokožky. Rozlišují hrubé
dotykové čití, bolest, teplo a chlad. Patří sem:


Vater – Paciniho tělíska – považujeme je za receptory tlaku a vibrací, jejich

velikost je mezi 2 – 4 mm,


Meissnerova tělíska – výrazně menší, než předešlé receptory. Nalézáme je

zpravidla na bříškách prstů, ale i na dlaních a chodidlech. Tato tělíska jsou považována
za mechanoreceptory,
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Krauseho tělíska – bývala přiřazována k receptorům chladu, ale nyní se řadí

spíše k mechanoreceptorům,


tělíska Dogielova,



tělíska Golgi-Mazzoniho.



Ruffiniho tělíska – ty se nacházejí v podkoží či podslizničním vazivu, šlachách či

kloubech, také se řadí do skupiny mechanoreceptorů (Greep, 1973; Pfeiffer, 2007).
Další informace získáváme z interoceptorů – z vnitřních orgánů, ty rovněž
ovlivňují stabilizaci. Velmi důležité jsou také informace získané z nociceptorů, které
mohou měnit držení těla a i stabilizaci polohy těla (Véle, 2006).
2.5.1 Nociceptory
Nociceptory, specializované periferní neurony. Upozorňují nás na možnost
poškození tkáně např. příliš vysokými nebo nízkými teplotami. Dle Králíčka (2002) jde
o teplotu pod 10°C a nad 45°C. Další druhy nociceptorů nás informují o přílišném tlaku
či o zranění (Dubin, 2010). Poškození, o kterých nociceptory informují, ještě nemusí
být makroskopicky ani jinými zobrazovacími metodami zjistitelné – např. izometrie
svalu, ischemie; nebo se již může jednat o strukturálně zjistitelné změny jako je např.:
hematom, zánět, dráždění nervových kořenů atd.
Rašev (2009) rozlišuje tzv. funkční nocicepci, kdy jde o stav reverzibilní. Po
odeznění této nocicepce je tkáň intaktní, ale při dlouhodobém působení funkční
nocicepce dojde k aktivaci fibrocytů a proliferaci tkáně. Při této nocicepci je důležité
nastavení CNS, protože mechanismy, které kontrolují tyto vstupní informace, mohou
nocicepci spinálně či supraspinálně zastavit. Definice bolesti se v posledních letech
začíná měnit. Již se nejedná pouze o termín, který označuje zranění či poškození tkáně,
nebo se objevuje v průběhu patologického stavu. Nyní se dělí na bolest akutní,
chronickou a bolest neuropatickou (Serrie, 2014). Bolest jako taková by měla být
chápána jako pocit, který je spojen s emocionální složkou a má za úkol upoutat,
zmobilizovat naši pozornost. Vedle propriocepce a interocepce je další aferentní
signalizací i nocicepce, která sice nemusí být ještě jedincem vnímána jako bolest, ale již
podvědomě může ovlivňovat průběh pohybu člověka. Pokud je již nocicepce jedincem
vnímána a interpretována jako bolest (důležitá psychická složka), je to vnímáno jako
nepříjemné a jedinec je nucen k vědomé modifikaci pohybu, aby se vyhnul bolestivému
podnětu. Mimo to, že jedinec tedy narušuje svůj navyklý pohybový vzorec, stereotyp,
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tak se mohou vytvářet i tzv. obranné mechanismy – antalgické spasmy, inhibice
některých svalů apod. (Véle, 1997).
Hodges et al. (2015) se zabývali vlivem nocicepce na aktivitu svalů, konkrétně
posturálně významných svalů hýžďových. Jejich výzkumná skupina probandů byla
vystavena nociceptivnímu dráždění z elektrod umístěných v oblasti hýždí při sestupu ze
schodu. Výsledkem studie je, že při nociceptivním působení se aktivace svalů zvýší
a také dojde i k předčasné aktivaci těchto svalů. Z dlouhodobého hlediska je jasný
negativní vliv na zatěžování kyčelního kloubu.
Změny, které se objevují u pacientů s muskuloskeletální bolestí, jsou patrné na
jejich abnormálních pohybových vzorech a postuře. Ale to nejsou jediné změny, které
můžeme u pacientů s chronickou či akutní bolestí nalézt. Mimo těchto viditelných změn
dochází u pacientů buď ke zvýšené aktivitě svalů, či naopak ke snížené aktivitě svalů
v důsledku nociceptivního dráždění. Dále se objevují změny nervového řízení,
propriocepce a lokální svalové morfologie. Výše popsané změny ovlivňují schopnosti
svalů pracovat ve správných synergistických vzorcích, které mají za úkol stabilizaci
kloubů (Sterling, 2001).
2.5.2 Proprioceptory
Název pochází z latinského proprius=vlastní a recipio=přijímat. Proprioceptory
nebo také enteroceptory informují o tom, co se děje uvnitř těla. Všechny druhy
receptorů ve svalech poskytují informace, které jsou využívány systémy, které
kontrolují pohyb a posturu těla. Jedny z proprioceptorů se nazývají Golgiho šlachové
tělísko, ty nalézáme na šlachách v blízkosti přechodu svalu ve šlachu. Šlachová tělíska
informují napětí šlachy svalu, kdy při nadměrné kontrakci svalu = protažení šlachy,
inhibují motorické neurony. Název proprioceptor je také odvozen od toho, že při
podráždění proprioceptoru svalu běží informace do míchy, kde je převedena na
motoneuron stejného svalu a tím dojde k jeho aktivaci (Online, 2017; Greep, R. C.,
Weiss, L., 1973; Dylevský, 2009).
Termín propriocepce zahrnuje vnímání pohybu v kloubu, kterému se říká
kinestézie, dále také vnímání pozice kloubu - statestézie. Pohybocit (kinestézie) je
vnímán svalovými vřeténky, kloubními receptory a také kožními mechanoreceptory.
Polohocit (statestézie) je zajištěn svalovými vřeténky a kožními mechanoreceptory
(Pickard, 2003; Ambler, 2004).
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Barrack et al. (1983) zkoumali vliv totální endoprotézy kolenního kloubu na
citlivost proprioceptorů. Ve skupině starších probandů, kdy jeden kolenní kloub byl
nahrazen endoprotézou a druhý kolenní kloub vykazoval kloubní onemocnění, nebyl
patrný významný rozdíl citlivosti proprioceptorů u operovaného kolenního kloubu
a neoperovaného kolenního kloubu. Což prokazuje, že snížení citlivosti proprioceptorů
je normálním znakem stárnutí a neprokázal se vliv totální endoprotézy.

2.6 Druhy proprioceptorů
2.6.1 Svalové vřeténko
Jedná se o primární proprioceptivní orgán svalu. Intrafuzální vlákna jsou uložena
mezi vlákny extrafuzálními (což jsou vlastní svalová vlákna), jsou dlouhá cca 2-10 mm,
složená z cca 6-8 vláken, od vláken extrafuzálních jsou oddělena tenkou vrstvou vaziva.
Intrafuzální vlákna jsou zapojena ve svalu paralelně s extrafuzálními, intrafuzální
vlákna mají dva kontraktilní póly a nekontraktilní střed. Tato část se označuje jako
receptorová oblast. Intrafuzální vlákna jsou dvojího typu: nuclear bag fibres, nuclear
chain fibres. Od sebe se liší morfologicky, ale také rychlostí kontrakce. Nuclear bag –
kontrakce těchto vláken je pomalá, mají hroznovité seskupení svých buněčných jader
v receptorové oblasti = nekontraktilní střed. Nuclear chain – kontrakce těchto vláken je
rychlejší a v porovnání s nuclear bag vlákny jsou asi o polovinu kratší a tenčí.
Intrafuzální vlákna neinformují pouze o statických změnách svalu, ale také
o dynamických. To znamená, že poskytují informaci o délce svalu, ale také o rychlosti,
s jakou byl sval protažen. Svalová vřeténka jsou inervována motorickými vlákny
systému gama, který je řízen z retikulární formace a dokáže ovlivnit dráždivost
vřeténka.

Pokud je úroveň excitability dostatečně vysoká, může vzniknout

i monosynaptický reflex. Aktivací gama motoneuronů dojde ke stažení kontraktilních
konců intrafuzálních vláken a to způsobí protažení nekontraktilních centrálních částí.
Toto způsobí, že na stejně velké protažení svalu budou reagovat sensorické terminály
daleko větší vzruchovou aktivitou. Tím pádem i stah extrafuzálních vláken bude o to
větší. Gama inervace tedy ovládá citlivost svalových vřetének (Dylevský, 2009; Véle,
2006; Véle, 1997; Králíček, 2002).
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Obrázek č. 3 - Svalové vřeténko a jeho paralelní zapojení ve svalovém vláknu
(Hamill, 2009)
2.6.2 Golgiho šlachové tělísko
Tato drobná tělíska jsou uložená v průběhu šlach svalů. Tělísko má obal tvořený
jemným vazivovým pouzdrem, tvoří ho několik svazků kolagenních vláken. Ta jsou
opředena bohatě větvenými aferentními nervovými vlákny – aferentní vlákna mají
buňky ve spinálních gangliích, jejich axony jdou do míchy k interneuronům, jejich
prostřednictvím je tlumena aktivita alfa motoneuronů. V předních rozích míšních se
nacházejí dva druhy motorických buněk: alfa motoneurony a gama motoneurony. Alfa
motoneurony přes myelinizovaná vlákna aktivují příčně pruhované svaly, gama
motoneurony skrze nemyelinizované neurity ovlivňují nastavení svalových vřetének.
Golgiho šlachové tělísko má mnohonásobně vyšší práh dráždivosti, než svalové
vřetýnko, ale na rozdíl od svalových vřetýnek není možné přednastavit práh citlivosti
u šlachových tělísek. Golgiho šlachové tělísko inhibuje vlastní sval a přes interneurony
dojde k aktivaci antagonistického svalu. Působí jako ochrana svalu před možným
poškozením mechanickým či před utržením šlachového úponu svalu (Dylevský, 2009;
Pfeiffer, 2007; Röijezon, 2015; Véle, 2006).
Golgiho šlachové tělísko je více citlivé na napětí než na tah. Tělísko je schopné
rozeznat napnutí celého svalu, ať už se jedná o aktivní či pasivní napnutí, dokonce i po
vyčerpávající rutině (Hamill, 2009).
2.6.3 Kožní receptory
Kožní mechanoreceptory nejsou obvykle přiřazovány k proprioreceptorům, ale
přesto 4 hlavní typy receptorů, které v kůži nacházíme, dodávají důležité informace
a feedback (zpětnou vazbu) o okolí a prostředí. Tyto mechanoreceptory poskytují
doplňující informace o poloze kloubu a pohybu v kloubu. Z výzkumu Burkeho et al.
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(1989) vyplývá, že kožní mechanoreceptory ovlivňují aktivitu svalů dolních končetin,
při stimulaci kůže ipsilaterální nebo kontralaterální dolní končetiny se zvyšuje
dráždivost a reflexní odpověď m. quadriceps femoris. Toto zjištění znamená, že existuje
komunikace mimo jiné také mezi kožními mechanoreceptory, svalovými vřeténky,
gama kličkou a aktivitou α motoneuronu (Shaffer, 2007).
2.6.4 Kloubní receptory
Kloubní receptory – v kloubních pouzdrech, ligamentech i jejich okolí jsou
uložena tělíska, která jsou opouzdřena – typu Ruffiniho a Vater – Paciniho tělísek, která
jsou dobře zobrazena na obrázku č. 4. V kloubních ligamentech jsou vysokoprahová
tělíska podobná Golgiho šlachovým tělískům. Mimoto jsou v kloubních pouzdrech i
volná nervová zakončení slabě myelinizovaných i nemyelinizovaných vláken (receptory
bolesti). Při protažení svalu se nejprve aktivují svalová vřeténka a později, při vyšším
napětí svalu, také šlachová tělíska. Šlachová tělíska mají vyšší práh dráždivosti
a aktivují se v situacích, kdy hrozí poranění svalu nebo šlachy (Druga, 2013).

Obrázek č. 4 - Druhy kloubních receptorů (Hamill, 2009)
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2.7 Vestibulární systém
Rovnovážný smysl je jeden z nejméně výrazných pro člověka, ten si jej
uvědomuje pouze při extrémních situacích, kdy je ohrožený stav zachování rovnováhy
(Latash, 1998). Vestibulární systém informuje o směru gravitace v klidu i při pohybu.
Informace z vestibulárního aparátu jsou porovnávány s informacemi z vizuálního
systému a ze somatosenzorického systému – tedy zejména z proprioceptorů a to z krční
páteře, z klíčových kloubů a z plosek nohou. Všechny tyto informace jsou vyhodnoceny
a vzájemně porovnány a slouží ke korekci polohy. Funkcí vestibulárního aparátu je
tedy udržení rovnováhy, koordinace pohybů hlavy a očí a regulace svalového tonu.
V neposlední řadě má za úkol stabilizaci retinálního obrazu a při pohybech hlavy udržet
zrakovou ostrost, rovnováhu těla při chůzi a stoji.
Vestibulární nerv tvoří propojení mezi periferní částí a centrální části
vestibulárního aparátu, centrální část je tvořena vestibulárními jádry, která jsou uložena
v mozkovém kmeni. Ta jsou zásadním koordinačním centrem rovnovážného systému,
jelikož přijímají aferentní projekci z více oblastí (komisurální vestibulární, zrakové,
proprioceptivní, mozečkové a korové oblasti). Vestibulární reflexy, na nichž má
vestibulární aparát přímý podíl je reflex vestibulospinální a vestibulookulární.
Vestibulospinální reflex ovlivňuje excitaci spinálních motoneuronů extenzorů končetin,
vestibulookolární reflex má zajišťovat stabilitu retinálního obrazu při pohybech hlavy
(Ambler, 2004).
Vestibulární aparát je možné rozdělit na část centrální a periferní. V periferní části
se nachází vestibulární receptor (blanitý labyrint) a vestibulární nerv. Labyrint je tvořen
3 polokruhovitými kanálky a otolitovým systémem. V kanálcích je tekutina nazývaná
endolymfa, která se při pohybu hlavy pohybuje a svým pohybem dráždí vláskové
buňky. Tento jev nám dává informace o rotačním zrychlení, kdežto otolitové váčky nám
dají informace o lineárním zrychlení a také o poloze hlavy v prostoru. Receptory
vestibulárního aparátu jsou natolik citlivé, že dokáží zachytit zrychlení 0,1°/s 2, přitom
rozměry kupuly jsou cca 10 nm (Jeřábek, 2007; Véle, 2006; Vrabec et al., 2002; Latash,
1998).

2.8 Zrakový systém
Zrak lidem zprostředkuje jeden z nejspolehlivějších zdrojů informací. Funkce
zraku je pozorování jak vzdálených, tak blízkých cílů. Díky jemnému řízení očních
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pohybů je možné řídit izolované pohyby očí bez současného pohybu hlavy nebo těla. To
umožňuje vestibulookulární reflex. Pomalá složka VOR umožňuje stabilizaci obrazu na
sítnici při současném pohybu hlavy, při rychlé složce je možné zafixovat pohled na
sledovaný obraz (Vrabec et al., 2002).
Posturální řízení je proto silně propojeno se zrakem. V případě, že ve stoji
zavřeme oči, dojde ke značným výchylkám v oblasti těžiště těla, ke kývavým pohybům
ve snaze zachování posturální stability (Latash, 1998).

2.9 Anticipace a anticipační mechanismy
Anticipace, předjímání pohybu, byla poprvé popsána v roce 1967 ruskými vědci
Belen’kii et al, kteří potvrdili přítomnost elektrické aktivity v sakrolumbálních svalech
trupu a dolní končetiny předcházejících rychlému pohybu v ramenním kloubu.
Předpokládá se, že anticipace a následná úprava postury (anglicky zkratka APA –
anticipatory postural adjustment) hraje roli při minimalizaci negativních následků
výchylek rovnováhy těla (Girolami, 2010).
Anticipace je založená na předchozích zkušenostech a pomáhá minimalizovat
potenciální výchylky stability způsobené očekávanými posturálními odchylkami nebo
svými vlastními pohyby (Kanekar, 2014). Z výzkumu Pedottiho (1989) byla prokázána
aktivita m. gastrocnemius na EMG při rychlé flexi trupu, ale pouze u trénovaných
gymnastek, u ostatních probandů se aktivita m. gastrocnemius neprojevila. Před
samotným volním pohybem končetiny jsou vytvořeny reakční síly, které redistribují
váhu těla tak, aby následující pohyb končetin(y) vychýlil rovnováhu těla, co nejméně.
Anticipační mechanismy jsou důležité při pohybu s určitým záměrem a při
nastavování jeho vlastností, např. když chceme někoho udeřit, nebo pohladit, pohyb
horní končetiny je mechanicky shodný, ale od samotného záměru pohybu je nastavení
odlišné (Véle, 2006).
Velikost anticipačních mechanismů roste s velikostí předpokládané obtížnosti
vykonávaného pohybu a velikosti předpokládané výchylky a také v závislosti na
intenzitě úchopu. Latash (1993) předpokládá, že velikost anticipačních mechanismů je
nastavována dle toho, jak velký dopad bude mít pohyb s břemenem na výchylku těžiště
těla a také podle toho, co se s břemenem bude dít dále. Předem je již určena anticipační
strategie tím, co se bude s břemenem odehrávat dále, zda ho budeme odhazovat či
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odkládat, apod. Anticipační mechanismy jsou závislé na informacích, které přicházejí ze
senzorického systému (Uhlíková, 2016).
Anticipační mechanismy se postupně rozvíjejí s lokomocí, jak vyplývá
z nedávného výzkumu Cignetti et al. (2013). Byl prokázán rozdíl v předjímání pohybu u
ještě nechodících dětí, chodících dětí a dospělých. Skupina dospělých dokázala při
testování na pohyblivé plošině stabilizovat hlavu a horní část těla a jejich tělo se tak
chovalo jako obrácené kyvadlo. Tím potvrzují domněnku, že anticipační mechanismy
člověk získává a zlepšuje při rozvíjení lokomoce.
2.9.1 Feed forward
Centrální systém dokáže předvídat vychýlení těla než se tak stane a iniciovat
posturální nastavení těla. Děje se tak ještě před tím, než jsou k dispozici dostupné
tzv. feedback informace, nebo–li zpětnovazebné informace (Tsao, 2007). Feed forward
se označuje jako dopředná zpětná vazba. Zpracování informací je v mozečku a díky
tomu je možné predikovat dění v zevním prostředí, alespoň krátkodobě. Má-li dojít ke
změně polohy těžiště, pak je díky dopředné zpětné vazbě možné zachovat stabilní
polohu (Rašev, 2009).
Důležitým faktem je, že motorický příkaz, který je zodpovědný za vykonání
pohybu pod vlivem řízení feed forward je zodpovědný nejen za probíhající pohyb, ale
také za úpravu posturálního držení tak, aby pořád docházelo k zachování rovnováhy. A
proto úprava postury (postural adjustment) není pouze reflexní odpovědí na odchylku
v důsledku pohybu, ale je to již předem naprogramovaný děj. Tento poznatek je důležitý
vzhledem k tomu, že posturální svaly, jsou často ovlivněny při výkonu různých volních
pohybů a ne jen pouze při zachování postury (Liebenson, 2007).
2.9.2 Feed back
Všechny informace přicházející z proprioceptorů (svalových, šlachových,
kloubních) jsou součástí tzv. zpětnovazebných informací („feed back“). Informují
systém o stavu v kloubech, šlachách a o pohybu kloubů. Tyto informace slouží zároveň
i k přednastavování dráždivosti - „feed forward" (Véle, 2006).
Feed back informace zajišťují kompenzaci rušivých elementů a tím dochází
k volnímu provedení zamýšleného pohybu. Jak feed forward, tak feed back mechanismy
a současně anticipační mechanismy se pojí s posturální kontrolou.
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2.10 Noha
Noha se svým uspořádáním podobá ruce, ale vzhledem k její funkci jsou zde
funkční rozdíly. Je to velmi spletitá struktura s mnoha klouby, které mají různé stupně
volnosti. Lidská noha se svým fylogenetickým vývojem adaptovala k bipedální
lokomoci a s tím se pojí vzpřímené držení těla. Vyvinula se v orgán, který je
přizpůsoben hlavně statické a dynamické zátěži – ke stoji, chůzi, běhu. Nohou se
dotýkáme terénu, po kterém se pohybujeme (McKeon, 2015; Dylevský, 2009). Při chůzi
noha uchopuje terénní nerovnosti a tím nám zajišťuje oporu k lokomoci. Přes
proprioceptory uložené v plosce chodidla dostává centrální nervový systém zpětnou
vazbu a je tak možné udržování vzpřímeného stoje. Noha funguje jako tlumič nárazů a
také jako senzorický orgán (Kolář, 2009; Dungl, 1989).
Je nemožné vše o nohách zachytit do slov, každá noha má svůj charakter, svojí
stavbu, citlivost a také způsob chování. Často se liší i pravá a levá noha člověka
(Lewitová, 2016).
2.10.1 Nožní klenba
S postupně vyššími nároky na nohu při ontogenetickém vývoji člověka se vyvíjely
i klenby nohy. Nožní klenby jsou rozděleny na podélnou a příčnou. Klenba podélná je
na vnitřní, mediální, straně chodidla vyšší než na straně vnější, laterální. Na udržení
podélné klenby se podílí: vazy plantární strany nohy – nejvýznamnější je ligamentum
plantare longum. Vazy jsou orientované podélně. Protože pouze vazy by nebyly
dostatečným elementem k udržení klenby, podílí se na ní i svaly: m. tibialis posterior,
m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus a povrchově probíhající krátké
svaly planty. Dalším elementem je zde plantární aponeuróza (aponeurosis plantaris) a
šlašitý třmen pod chodidlem, za který táhne m. tibialis anterior tibialní stranou nohy
vzhůru (Čihák, 2011). Dle Véleho je druhá podélná (laterální, fibulární) klenba téměř
plochá (Véle, 2006).
Klenba příčná je nejvýraznější mezi ossa cuneiforma a os cuboideum. Příčnou
klenbu udržují zejména dlouhé vazy probíhající na plantární straně chodidla, šlašitý
třmen (zde působí tedy m. tibialis anterior a m. fibularis longus).
Nožní klenby můžeme přirovnat ke střeše, kde jsou krokve udržovány ve
správném postavení kleštinami. Tato teorie nám umožňuje lépe si představit schopnosti
nohy odolávat dynamickým změnám, kterým je noha vystavena při chůzi nebo při
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kontrole těžiště ve stoji (Vařeka, 2003). Někteří autoři nepřikládají velký význam
krátkým svalům chodidla a jejich vlivu na udržení kleneb chodidla. McKeon et al.
(2015) naopak staví krátké svaly chodidla do paralely s tzv. „corem“ trupu. Dle jejich
výzkumu je stav „jádra“ našich chodidel velice důležitý pro správnou funkci dolní
končetiny a vývoji normálního chodidla.

Obrázek č. 5 - Tři opěrné body chodidla (vlevo), klenby chodidla (vpravo)
(Kapandji, 1987)

2.11 Získané deformity nohy
Plochá noha (pes planus)
U dospělých se rozlišuje plochá noha získaná a plochá noha, která se vyvíjí
z dětské ploché nohy (Dungl, 1989; Kolář, 2009). Plochá noha získaná je statická
deformita, která se může objevit kdykoliv po ukončení růstu kostí. Významnou roli ve
vzniku ploché nohy hraje dlouhodobé přetížení, kdy dochází k porušení poměru mezi
velikostí zátěže a nosností nohy (Dungl, 2005). Faktorem, který působí zevně je
nadváha, nošení těžkých břemen a nedostatečný odpočinek. Dále zde hraje podstatnou
roli výběr obuvi, při nošení nevhodně padnoucí; tvarované obuvi. Hormonální vlivy
např. při těhotenství či v klimakteriu (Medek, 2003). Projevy plochonoží mohou být
různé, od zvýšené únavnosti, bolestí a křečí v lýtku, až po rozšíření žil dolních končetin
a následné otoky a varixy. Poklesem klenby dochází ke zvýšeným nárokům na svaly
nohy oproti noze zdravé, což způsobuje rychlejší unavitelnost (Dungl, 2005).
Plochonoží je velmi častým jevem, vyskytujícím se u dospělé populace. Je to ale
velmi složitá porucha s různícími se stupni deformit a postižení. Přes rozličnosti u této
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deformity mají jedno společné: částečné nebo úplné vymizení podélné klenby.
Plochonoží se rozděluje na flexibilní a rigidní formu. U flexibilního plochonoží je
klenba patrná vsedě a bez zátěže, ve stoje klenba mizí. U formy rigidní není klenba
patrná vsedě ani ve stoje, měkké tkáně jsou v této oblasti ztuhlé. Každá z uvedených
forem potřebuje jiné zacházení, léčbu (Online, 2016). DiNucci (2016) udává, že pacienti
s plochonožím často pociťují bolest, objevuje se zčervenání a otok na plosce chodidla,
zejména v okolí, kde by měla být přítomna klenba. Stoj na špičkách je pro ně značně
obtížným až neproveditelným. Dále mohou trpět bolestmi zad nebo dolní končetiny ve
spojitosti se zhroucením klenby (Online, 2016).
Společnými znaky u plochonoží jsou tyto deformity: dochází k plantární flexi
hlezenní a patní kosti, při zatížení je to doprovázeno výraznou everzí subtalárního
kloubu. Kost patní je k talu ve valgózním postavení a rotována zevně, zároveň její
přední okraj je v dorzální flexi. Hlavice talu je mediálně a plantárně pokleslá. Os
naviculare je subluxována laterálně, k hlavici talu dorzálně. Důsledkem je pokles
podélné klenby ve střední části chodidla a pronační postavení přední části. Osa zatížení
je přesunuta mediálně do oblasti I. metatarzu (Chomiak, 2000).
Významnou roli u podélně ploché nohy hraje m. tibialis posterior, při dysfunkci
tohoto svalu se rozvíjí získaná deformita plochonoží. Šlacha m. tibialis posterior je
primárním dynamickým stabilizátorem mediální podélné klenby. Při kontrakci
m. tibialis posterior dochází k inverzi s plantarní flexí a zvednutí klenby, v důsledku
toho je stabilizováno zánoží, což dovoluje m. gastrocnemius převést mnohem větší sílu
na chodidlo během chůze, následkem dysfunkce je vážně ohrožena stabilita jak ve stoje,
tak při chůzi. Bez funkčního m. tibialis posterior ostatní vazy a kloubní pouzdra
chodidla slábnou a nožní klenba se hroutí (Kohls-Gatzoulis, 2004).
Příčně plochá noha (pes transversoplanus)
Etiologie vzniku příčně ploché nohy je nošení nevhodné obuvi a následně
dlouhodobá statická zátěž či naopak chůze. Bývá spojena s bolestí přednoží distálně od
Lisfrankova kloubu – tzv. metatarzalgie, nebo je zde parestézie 2. a 3. prstu při nošení
boty na podpatku s úzkou špičkou, poté vzniká Mortonova neuralgie. Nacházíme
rozšířenou přední část nohy s prominencí 2. – 4. hlaviček metatarzů do plosky, palpačně
bolestivých, na plantě jsou výrazné otlaky pod hlavičkami metatarzů. V důsledku
změny zatížení přednoží a rozložení tlaků na plosce nohy se objevují i tzv. kladívkovité
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prsty (o těch dále v kapitole Deformity přednoží) (Dungl, 1985). Označení příčně
plochá noha není zcela přesné, protože nevzniká snížením příčné klenby, ale elevací
marginálních metatarzů (Medek, 2003).

Obrázek č. 6 - Plantogramy různých stupňů ploché nohy (Dungl, 1989)
N – normálně klenutá noha, B1 – plochá noha, stupeň 1., B2 – plochá noha,
stupeň 2., B3 – plochá noha, stupeň 3., TV – vrozený strmý talus, PC – noha vysoko
klenutá

Noha vbočená (pes valgus)
Pes valgus je vada, kdy je trvalé valgózní postavení, je vbočená směrem
mediálním, nohy mají při této deformitě podobu písmene X (viditelné na obrázku č. 7)
Příčinou je buď chybné postavení hlezenní kosti vůči kosti patní, kdy hlezenní kost
směřuje k mediální straně chodidla. Další příčinou je např. ochrnutí m. tibialis anterior.
U této vady se k léčbě využívá nošení ortopedických pomůcek – vložky do bot
v kombinaci s fyzioterapií (Dungl, 1989).
Noha vybočená (pes varus)
Pes varus je opakem pes valgus, jde o trvalé varózní postavení. Nohy poté tvoří
tvar písmena O, jak je vidět na obrázku č. 7 (Dungl, 1989).
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Obrázek č. 7 - postavení kosti patní (prozdravenohy.cz, 2017)
A) správné postavení kosti patní, B) varózní postavení, pes varus, C) valgózní
postavení, pes valgus
2.11.1 Deformity přednoží
Mezi hlavní etiologie deformit přednoží patří nesprávná obuv, většinou se jedná
o nevhodně zvolený tvar boty, nebo velikosti boty. U dámské obuvi na podpatku nad 3
cm je již přednoží velmi přetíženo a Achillova šlacha je zkrácena, to vede ke vzniku
různých deformit. Dalším faktorem je genetická zátěž, pokud je deformita přednoží již
v rodinné anamnéze, je velmi pravděpodobný rozvoj této deformity i u pacienta. To je
dáno z části tvarem nohy a metatarzální formule. V neposlední řadě na rozvoj deformit
hraje nadváha, která způsobí přetížení celé nohy. U pacientek v těhotenství dochází ke
zvýšení laxity vaziva a také ke zvýšení hmotnosti. Deformity přednoží je možné rozdělit
na deformity palce a deformity prstů.
2.11.2 Deformity palce


Hallux valgus – jedná se o vůbec nejčastější deformitu postihující přednoží,
termín hallux valgus vymyslel Hueter v roce 1871, jedná se o subluxaci 1. MTP
kloubu za současné laterální deviace palce a mediální deviace 1. metatarzu.
Nejčastější etiologií HV je nevhodná obuv, dle Sim-Fooka a Hodgonsona (1958)
se při nošení nevhodné obuvi hallux valgus projeví u 30 % pacientů.



Hallux rigidus – je označení pro artrózu základního kloubu palce, příznakem je
bolest a omezená hybnost palce a to směrem do dorziflexe. Příčinou může být
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opakované

přetěžování

kloubu

a

jeho

mikrotraumatizace,

záchvaty

metabolických či autoimunitních onemocnění – dna, revmatoidní artritida.
2.11.3 Deformity prstů nohy


Kladívkovité prsty



Drápovité prsty



Paličkovité prsty



Metatarzalgie

Obrázek č. 8 - A – paličkovitý prst, B – kladívkovitý prst, C – drápovitý prst
(Dungl, 1989)

K většině deformit prstů nohy dochází při nošení špatné obuvi, obuvi s vysokým
podpatkem – zde je přetížení přednoží, genetické faktory, dysbalance zatížení svalů
nohy (jak intinzických, tak extrinzických). U metatarzalgií může hrát svou roli
i hypermobilita (Rapi, 2016).

2.12 Vložky do bot
Vložky do bot se v dnešní době používají ke korekci vad vzniklých během života,
o kterých se více rozepisuji v kapitole „získané deformity nohy“. Podmínkou nošení
vložek je vhodný výběr obuvi, ve které bude dostatečný prostor pro vložku (Poul,
2009). Vložky jsou vyráběny z různých materiálů, od velmi tvrdých – kov, laminát; až
po měkké – guma či molitan. Výroba vložek je buď sériová, či dle otisku a sádrového
odlitku na míru vyrobená vložka (Larsen, 2005; Sosna, 2001).
Prokazatelný efekt na management bolesti fyzické výkonnosti u pacientů
s diagnózou artrózy kolenního kloubu potvrdil Hunt et al. (2017). Pacienti při nošení
ortopedických vložek s laterálním klínem a podporou podélné klenby udávali zlepšení
jejich stavu, snížení bolesti a dle zátěžového testu chůze do schodů bylo prokázáno
zlepšení výkonu. Naopak vliv vložek s tlumící vrstvou na koordinační vzorce mužů
a žen při jump – landing testu nebyl nijak výrazný, ženy dokázaly stejně koordinovat
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pohyb na tvrdém i měkkém povrchu s vloženými vložkami do bot jako muži
(Noghondar, 2017).
Využití ortopedických vložek u vrcholových i rekreačních sportovců je v dnešní
době stále častějším jevem. Zhruba 50 % rekreačních běžců se v průběhu jednoho roku
zraní tak, že to naruší jejich tréninkovou rutinu. Dle McMillana (2008) se aplikace
ortopedických vložek ukazuje jako velmi účinnou prevencí a zároveň léčbou při
různých typech zranění dolních končetin. Zároveň však tvrdí, že efekt, jakým vložky
působí, není zcela jasný, nejdůležitějším se jeví zmenšení inverzního momentu zánoží
při běhu. V roce 2014 se Meyers snažil prokázat vliv vložek na výkonost vrcholových
cyklistů. Cyklisté testovali celkem čtyři typy vložek, každá měla jiný typ podpory
(rozdílná výška peloty) podélné klenby. Výsledky testu prokázaly, že se různí
dominantní a nedominantní dolní končetina a za pohodlný typ vložky byly označeny
častokrát rozdílné typy u levé a pravé dolní končetiny. Z EMG vyšetření zapojení
hamstringů a m. quadriceps femoris nebylo prokázáno výrazné zlepšení či zhoršení
v závislosti na typu vložky (Meyers, 2014).
Typy vložek můžeme rozdělit dle funkce na:
a) Aktivní vložky do bot
b) Pasivní vložky do bot
2.12.1 Aktivní ortopedické vložky


Spitzyho vložky

Spitzyho vložky jsou speciálně upravené, pod klenbou je uložena kulička, která při
zatížení chodidle dráždí svaly nožní a tím se tvaruje reflexní cestou nožní klenba.


Detorzní vložky

Tyto vložky jsou vytvarovány v oblasti paty do klínu, který směřuje dovnitř
a v oblasti přednoží je vložen klín, který naopak míří zevně.


Neurologické (senzomotorivní) vložky
Opět vložky, které působí senzomotorivní cestou a tvarují tak nožní klenbu.
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2.12.2 Pasivní ortopedické vložky
Podpěrné vložky
Vložky mají v sobě zakomponovány korektory určené pro podporu podélné, ale
i příčné klenby. Pelota, která má tvar srdíčka a má za úkol odlehčit bolestivé hlavičky
metatarzů, je zabudována do stélky vložky.
Plastické vložky
Plastické vložky jsou dokonalým odlitkem nohy. Zhotoveny jsou z měkkých,
často termoplastických materiálů, které jsou doporučovány u výrazně přetížené nohy,
artróz kloubů, pro revmatiky, diabetiky a další.
2.12.3 Popis vložek s posturální pelotou dle Raševa
Stélka s posturální pelotou dle Raševa je vyrobena z materiálu, který odpovídá
anatomii a individuálnímu senzomotorickému stavu pacienta. Na výběr materiálu mají
vliv tyto faktory: váha těla, elasticita vaziva a stav dráždivosti svalů plosky nohy. Stélka
je vyrobena ze tří materiálů:
A) Base (základ vložky) je z pevnějšího termoplastického materiálu, který odpovídá
hmotnosti člověka. Base je zhotovena individuálně dle 3D pěnového otisku
chodidla.
B) Posturální pelota je z měkčího materiálu, pevnost tvrzeného molitanu se volí na
základě reaktibility nohy jednotlivce (dle potřeby stimulace posturální funkce
nohy, elasticity vaziva a dle stavu klenby nohy při zatížení). Posturální pelota
vyplňuje fyziologickou klenbu nohy.
C) Svrchní, krycí materiál je buď z tenké kůže či z omyvatelných hygienických
materiálů.
Princip funkce vložek s posturální pelotou dle Raševa a jejich odlišnosti od jiných
ortopedických vložek do bot:
Posturální pelota dle Raševa působí na proprioceptivní a exteroceptivní receptory
úponů a bříšek svalů, které tvoří tzv. třmínek a na receptory ve vazivu příčné i podélné
klenby. Při zvednuté odlehčené noze dojde k měkké stimulaci a při zvyšování zatížení
nohy dojde k plynule zvýšené stimulaci receptorů a svalů, což podporuje
neuroanatomickou funkci nohy. Pelota by neměla být vnímána příjemně a to ani
u polyneuropatické nohy, naopak při defektech exteroceptivní a proprioceptivní funkce
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receptorů nohy je neurofyziologický význam individuální posturální peloty velký.
Výrazně redukuje nocicepci a podporuje stabilizační senzomotorickou funkci nohy.
Odlišnost vložek do bot dle Raševa a vložek s tzv. retrokapitální pelotou je
několik. Posturální pelota dle Raševa podporuje fyziologický tvar klenby nožní,
respektuje podélnou a příčnou klenbu nožní. Na rozdíl od tzv. retrokapitální peloty,
která nerespektuje fakt, že hlavní zatížení je na svorníku klenby tarzometatarzálně a ne
před hlavičkami metatarzů. Protože nožní klenba není románský oblouk a neshodují se
délky jejích pilířů. Posturální pelota dle Raševa není tvrdá a na noze nepříjemná, nesmí
tlačit nositele, protože při nociceptivním dráždění dochází k hypertonii flexorů prstců a
bolest od nošení vložek spíše odrazuje než motivuje. Aktivací svalových vřetýnek
(jejich lehkým prodloužením) dojde k aktivaci svalů tvořících nožní klenby a uvede je
do stavu „stand by“. V neposlední řadě je zde mechanická podpora tvaru nožní klenby.

Obrázek č. 9 - Vložky do bot dle Raševa - boční pohled
(archiv autorky, 2017)

Obrázek č. 10 - Vložky do bot dle Raševa - pohled seshora
(archiv autorky, 2017)
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2.12.4 Popis vložek PodoAktiv® s proceptory
Každá vložka Podoaktiv® se skládá z: nosné vrsty, která je podobná gumě či
vyrobena z kůže; příslušných proceptorů, který byly předem vybrány probandovi na
míru (proceptory jsou vyrobeny z korku, jejich tloušťka je mezi 1 – 3 mm), pro
diabetické pacienty a pacienty s velmi bolestivými otlaky planty se používá pěnového
materiálu; celá vložka se po přilepení proceptorů překryje velmi slabou koženkovou
usní.

Obrázek č. 11 - zhotovené PodoAktiv vložky s proceptory
(archiv autorky, 2017)

2.13 Vliv deformit chodidla na posturu
Jak již bylo zmíněno, chodidlo je důležitou oblastí pohybové soustavy, protože
díky své bohaté aferenci ovlivňuje statiku těla, jak mechanicky, tak zejména reflexně.
Při dysfunkci chodidla dochází k řetězovým reakcím, které jsou podobné poruchám
stabilizačního systému trupu. Poruchy se projevují jako tzv. trigger points – spoušťové
body, které v kompenzaci omezují pohyblivost (Lewit, 2008). Noha je prvotním
zdrojem informací pro lokomoci a také posturální stabilizaci. Při dysfunkci nohy se
mění její postavení, které se projevuje i v dalších, vyšších etážích. Pokud dochází i ke
změnám v kolenním kloubu, kyčelním kloubu, pánvi a páteři, je zde i změna
pohybových stereotypů, které se postupně fixují v CNS a projevují se jako bolestivé
funkční pohybové poruchy (Lewit, 2003).
Funkční řetězce, které začínající v oblasti nohy prochází přes koleno, kyčel, záda
až k horním končetinám a do cervikální oblasti (Véle, 2006). Tyto dlouhé řetězce mají
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velký význam v praxi, protože pokud se nám podaří ovlivnit klíčovou oblast, ovlivníme
tím celou pohybovou soustavu. Tento reflexní děj vzniká nad kmenem mozkovým a je
úzce spjat se vzpřímeným držením těla. Funkční změny chodidla způsobují typický
řetězec, který se manifestuje předsunutým držením. Nacházíme zde kromě spoušťových
bodů a omezení joint play na chodidle, také blokádu hlavičky fibuly, spoušťový bod
v biceps femoris, rectus femoris, což způsobí nedostatečnou fixaci pánve. V důsledku
toho se vytvoří další spoušťový bod v m. rectus abdominis, který způsobí předsunuté
držení trupu se spoušťovým bodem v erektorech trupu, extenzorech krční páteře,
blokádu

hlavových

kloubů

a

s

tím

související

spoušťové

body

v m. sternocleidomastoideus (Lewit, 2008). Dle Kubáta (1985) na nožní klenbu nemají
vliv pouze svaly chodidla nohy, ale všechny svaly dolní končetiny a také svaly břišní
a zádové. Obecně je možné soudit, že nedostatečná úchopová funkce chodidla nás
varuje před dalšími dysbalancemi v oblastech hybného systému především v oblasti
pánve (Stackeová, 2008).
Další poruchou v oblasti chodidla může být i změna percepce, kožního vnímání,
které souvisí s napětím kůže, podkoží a svalů. Pokud je porucha percepce, poté se mění
i napětí v těchto měkkých tkáních. Adekvátní taktilní vnímání doprovází i adekvátní
koordinovaný pohyb. Změna percepce může být ve smyslu přílišné senzitivity, kdy
pacient i na letmý dotek reaguje ucuknutím. Naopak jiný pacient i na podráždění
ostřejším předmětem nereaguje vůbec. Asymetrická reakce s asymetrickým vnímáním
jde ruku v ruce s asymetrií svalového tonu (Hermachová, 2001).

2.14 Kinematická analýza
Důležitou metodou pro studium biomechaniky je kinematická analýza, ta je již
tradičně využívána k diagnostice různých onemocnění pohybového aparátu a jejich
patomechnaiky (Andriacchi a Alexander, 2000; Harris a Smith, 1996).
Tato metoda se začali více využívat i na poli vývoje vyhodnocování
rehabilitačních procedur či preventivních opatření eliminující obtíže pohybového
aparátu (Mündermann et al., 2004). Přestože je tento způsob vyhodnocování pohybu
považován za klinicky užitečný, proto aby byla kinematická analýza zařazena do
běžného klinického využití nejsou ve většině zařízeních finance. Faktory, které limitují
zařazení kinematické analýzy do běžného vyšetření jsou vysoké pořizovací náklady,
časová náročnost vyšetření a také zpracování a vyhodnocování naměřených dat (Simon,
2004).
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3 CÍL, ÚKOLY PRÁCE A HYPOTÉZY
3.1 Cíl práce
Cílem diplomové práce je zjistit jaký efekt na posturu a držení vybraných
tělesných segmentů mají na míru vyráběné vložky do bot s posturální pelotou dle Rašev
a vložky do bot firmy PodoAktiv® s proceptory v porovnání ve stoji na boso a ve stoji
ve vlastní obuvi bez vložek.

3.2 Úkoly práce


Nastudování a rozbor odborné literatury k danému tématu



Vytvoření

literární

rešerše

vztahující

se

k tématu

diplomové

práci

a problematiky ortopedických vložek.


Domluva na spolupráci s pracovištěm Örthopädie und Sanitätshaus Brünner ve
Schweinfurtu.



Stanovení postupu měření.



Provedení měření přístrojem firmy Paromed, model: Balance 3D; k měření
plantárních tlaků byl použit model: paroGraph®S.



Zaznamenání dat pomocí programu BalanceReport Software



Vytvoření homogenního vzorku pro realizaci experimentální části studie.



Analýza a interpretace získaných dat.



Vytvoření diskuze, ve které budou konfrontovány hypotézy stanovené pro tuto
diplomovou práci a hodnocení přínosu experimentální části práce.

3.3 Výzkumná otázka
Mají speciální na míru vyrobené vložky do bot okamžitý vliv na držení vybraných
tělesných segmentů probanda?
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3.4 Hypotézy
Na základě výzkumné otázky byly stanoveny následující hypotézy:
H0: Předpokládáme minimální rozdíly v postavení tělesných segmentů po aplikaci
vložek s posturální pelotou dle Raševa a PodoAktiv®.
H1: Předpokládám, že dojde k posunu celkové osy těla nebo jednotlivých
tělesných segmentů po aplikaci vložek s posturální pelotou dle Raševa v porovnání se
situací ve stoji na boso.
H2: Předpokládám, že dojde k posunu celkové osy těla nebo jednotlivých
tělesných segmentů po aplikaci vložek PodoAktiv® v porovnání se situací ve stoji na
boso.
H3: Předpokládáme změnu držení tělesných segmentů u probandů s vadným
držením těla (prokázaným na přístroji Balance®4D) směrem k neutrálnímu, střednímu
postavení v měřených oblastech po aplikaci vložek s posturální pelotou dle Raševa a po
aplikaci vložek PodoAktiv®.
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4 METODIKA PRÁCE
Diplomová práce má charakter empiricko-teoretický. První část práce se zaměřuje
na zpracování teoretických východisek vztahujících se k problematice diplomové práce.
Ke zpracování jsem využila tištěné i elektronické monografie, odborné studie, učebnice,
odborná periodika a články dostupné v online databázích ProQuest STM Package,
EBSCOhost, MEDLINE, Web of Science a Scopus z placeného přístupu Národní
technické knihovny v Praze. Dále monografie zapůjčené v Národní lékařské knihovně
a knihovně UK FTVS. Výběr sběru dat je validní s ohledem na přesnost citace
informačních zdrojů dle normy ČSN ISO 690:2011. Druhá část se týká výzkumné části
diplomové práce, analýzy sebraných dat a v závěru má za úkol zhodnotit přínosnost
výzkumu a jejích výsledků.

4.1 Popis sledovaného souboru
Výzkumný vzorek byl tvořen celkem 9 probandy. Měření se zúčastnilo celkem 6
žen a 3 muži, věkové rozpětí participantů je mezi 24 - 66 lety s věkovým průměrem
38,8 let. Do výzkumu se zapojili probandi, kteří s výzkumem souhlasili a byli s ním
předem obeznámeni. Věk ani pohlaví účastníků nebyl pro výzkum limitující. Jejich
zdravotní stav nebyl kontraindikován k účasti ve výzkumu, nejevili známky psychické
ani fyzické únavy. U všech probandů byla odebrána anamnéza, ve které se neobjevuje
žádné akutní ani chronické zranění zasahující pohybový aparát, žádný z probandů
nepodstoupil operaci pohybového aparátu. Také bylo provedeno orientační klinické
vyšetření aspekcí. V tabulce č. 1 je bližší charakteristika vybraných probandů.
Výška (cm)
Proband č. 1
Proband č. 2
Proband č. 3
Proband č. 4
Proband č. 5
Proband č. 6
Proband č. 7
Proband č. 8
Proband č. 9
Průměr
Medián

Váha (kg)

BMI (kg/m2)

185
175
164
183
190
175
157
168
160
173

86
76
59
73
70
62
55
72
75
69,78

25,13
24,82
21,94
21,8
19,39
20,24
22,31
25,51
29,3
23,38

175

72

22,31

Velikost obuvi
(EU číslování)
43
41
39
40,5
45
41
37
39,5
37,5
40,39

Tabulka č. 1 – Charakteristika probandů
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40,5

Před začátkem výzkumu všichni probandi podepsali a souhlasili s informovaným
souhlasem (příloha č. 2 a č. 3), v němž byli předem seznámeni s podrobným obsahem:
ochrana osobních údajů a jejich zpracování, účelem diplomové práce, průběhem
a interpretací výsledků experimentu. Výzkum byl schválen Etickou komisí UK FTVS
pod jednacím číslem 053/2017 (příloha č. 1).

4.2 Použité metody
Pro měření v této studii bylo zvoleno přístroje ke 3D analýze držení těla.
Celý výzkum probíhal v laboratoři Orthopädie und Sanitätshaus Brünner, který
provedl zaškolení do použití přístroje Balance®4D a použití programu BalanceReport
Software, dále poskytl odbornou konzultaci během měření a při výrobě vložek
PodoAktiv®. Do výzkumu byli zařazeni všichni probandi, kteří před začátkem
výzkumu byli prohlédnuti lékařem, nikdy dříve nepoužívali ortopedických vložek, ani
netrpí žádnou vrozenou vadou chodidel.
Výroba vložek probíhala přímo v dílně firmy Orthopädie und Sanitätshaus
Brünner pod odborným dohledem zkušených pracovníků dílny. U každého probanda
bylo provedeno pokusné měření pro určení vhodných proceptorů, které by byly
vyhovující. Program BalanceReport Software navrhuje ze vstupního měření vhodné
proceptory, které následně jsou použity pro výrobu PodoAktiv® vložek. Pro výrobu
vložek s posturální pelotou dle Raševa bylo nutné odebrat otisk chodidel do speciální
pěnové hmoty, dále byla potřeba udělat vyšetření dráždivosti chodidel a bylo provedeno
vyšetření mobility chodidla. Aspekční vyšetření chodidla, zda nejsou nikde defekty či
výraznější otlaky. Tato vyšetření a odebírání otisků chodidel prováděl odborný
pracovník, který následně vložky s posturální pelotou dle Raševa zhotovil v dílně
Orthopädie und Sanitätshaus Brünner.

4.3 Sběr dat
Měření bylo provedeno v laboratoři institutu Orthopädie und Sanitätshaus
Brünner v německém Schweinfurtu pod odborným dohledem Tilo Brünnera – ředitele
institutu Orthopädie und Sanitätshaus Brünner ve Schweinfurtu. Výzkum probíhal
v místnosti o konstantní teplotě, v dopoledních hodinách a odpoledních hodinách a
vždy za stejných podmínek.
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Každý proband byl edukován o průběhu měření před jeho samotným začátkem.
Aby bylo možné měření provést, probandi se museli svléknout do spodního prádla. Poté
bylo nutné vyznačit celkem 14 bodů na tělesných segmentech, které byly pro všechny
probandy shodné. K vyznačení jsem použila bílé kruhové samolepky o průměru 1 cm
a dvě dřevěné kuličky, které byly připevněny lepicí gumovou hmotou ke kožnímu
krytu. Označeny byly tyto body: Střed paty, Achillova šlacha v úrovni spojnice
laterálního a mediálního malleolu, popliteální jamka, spina iliaca posterior superior,
sacrum těsně nad intergluteální rýhou, vrchol lordotického zakřivení bederní páteře,
vrchol kyfotické křivky hrudní páteře, processus spinosus obratle C7, vrchol lordotické
křivky krční páteře. Na akromioklavikulární skloubení jsem použila dřevěných kuliček
a gumové lepící hmoty.
Po označení všech potřebných bodů byl proband vyzván ke stoji na tlakoměrné
desce, nejprve na boso (při tomto měření bylo programem BalanceReport Software
navrženo vhodných proceptorů pro daného probanda, následně byly zhotoveny vložky
PodoAktiv®), poté ve svých botách bez vložek, následně s vložkami vyrobených dle
Raševova konceptu vložených v probandových botách a v posledním případě byly
vloženy vložky firmy PodoAktiv® s proceptory. Pro aplikaci vložek do bot bylo nutné
zvolit vhodnou obuv. Probandi byli vyzváni, aby měli svou sportovní pohodlnou obuv.
Proband byl instruován k zaujetí pro něj přirozeného stoje s pohledem upřeným vpřed.
Horní končetiny volně spuštěny podél těla. Celkové měření zabralo cca 1,5 - 2 hodiny
času a bylo vždy provedeno za stejných podmínek.

4.4 Technické vybavení pro výzkum
4.4.1 Popis přístroje Balance®4D
Přístroj Balance®4D je produktem firmy Paromed bodybalance® se sídlem
v Německu. Součástí přístroje Balance®4D je také software BalanceReport Software,
ve kterém jsou zobrazeny výsledky měření. Dle společnosti Paromed je přístrojem
Balance®4D možné měřit následující:


3D měření osy horní části těla/dolních končetin



4D dimenze – čas



Měření skoliózy



Stanovení funkčních a anatomických délek dolních končetin, případně jejich
rozdíl
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Motorický nosný sloup



Možnost kombinace měření s měřením rozložení tlaku plosek chodidel



Automatická nabídka vhodných typů vložek (Paromed, 2016)
Technické parametry přístroje:



Princip měření: princip triangulace, optické měření – bezdotykové, distanční
měření skrze měření úhlů.



Postup měření: pomocí světelné optiky, nejedná se o laser, či technologii
radiace.



Kvalita měření: technologie velkého rozptylu s až 300 tisíci měřícími body na
snímku.



Obsah měření: „real time“ – skutečný čas zanesení sítě bodů s údaji o koordinaci
x-y-z.



Trvaní měření: čas záznamu snímku – 1/40 sekund.



Technologie záznamu: obrázek je výsledkem zprůměrovaných naměřených
hodnot a měření.

Obrázek č. 12 - přístroj Balance 4D (Paromed, 2016)
4.4.2 Popis přístroje paroGraph®S
Stejně jako přístroj Balance®4D, je také přístroj paroGraph®S výrobkem firmy
Paromed. Přístroj je využíván k měření plantárních tlaků. Mezi nejpoužívanějšími
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přístroji měření plantárních tlaků jsou EMED – společnosti Novel, GP Multisens –
Gotec, Medilogic a další. Všechny přístroje mají stejný princip měření pomocí sensorů.
Nejdůležitejší je kalibrace přístroje k co nejpřesnějším a reprodukovatelným údajům
(Fritsch, 2004). Data z přístroje se automaticky ukládají do programu BalanceReport
Software. Dle výrobce je využití přístroje vhodné k rychlé diagnostice, ale také pro
mobilní využití přístroje na klinikách, v lékařské ordinaci, na sportovištích, ale také
v různých pobočkách specializovaných na výrobu ortopedických pomůcek, obuvi
a vložek do bot. Funkce přístroje – statické a dynamické měření plantárního tlaku,
znázornění linie chůze, barevné znázornění tlakového zatížení.
Technické parametry paroGraph®S:


Délka, šířka, výška: 610 x 580 x 10 mm.



Váha přístroje: 6,6 kg.



Aktivní měrná plocha: 400 x 400 mm.



Počet sensorů: 40 x 40 = 1600.



Velikost sensorů: 1,00 cm x 1,00 cm – 1 cm2.



Rozsah měření tlaku: od 70 g/cm2 do 3,5 kg/cm2.



Maximální frekvence měření: 100 snímků/sekundu (Paromed, 2016).

Obrázek č. 13 - ParoGraph®S (Paromed, 2016)
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4.5 Analýza dat
Data z vyhodnocování velikosti plantárních tlaků byla z programu BalanceReport
Software převedena do Microsoft Office Excel 2010 a následně v něm i zpracována.
Porovnávala jsem data intraindividuálně u každého probanda ve čtyřech různých
situacích a následně i interindividuálně u probandů v závislosti na typu obuvi
a vložkách v obuvi vložených.
Data v programu BalanceReport Software jsou objektivizována pro všechny
probandy a výsledná data jsou převedena do číselných hodnot. U měření rozložení
plantárního tlaku data byla automaticky generována v procentuálním zastoupení,
výstupem měření pro postavení tělesných segmentů jsou číselná data, pro nejideálnější
situaci je hodnota v intervalu (-1,69 – 1,69), nula je považována za nejideálnější
postavení. Při rotaci či sklonu tělesného segmentu směrem doprava jsou hodnoty
v záporných číslech, při rotaci či sklonu doleva jsou hodnoty v kladných číslech.
Všechna data z měření byla zaznamenána pomocí programu BalanceReport
Software, která jsem poté převedla do programu Microsoft Office Excel 2010 a v něm
je také vyhodnocovala. Ze statistických metod jsem použila funkci t-test v Microsoft
Office Excel 2010. Výstupem funkce t-test je tzv. studentův koeficient, který
představuje pravděpodobnost platnosti nulové hypotézy, která předpokládá, že
zkoumané soubory jsou stejné. Touto funkcí je možné hodnotit pouze datové soubory
s normální distribucí, která předpokládá, že jsou zkoumané soubory stejné. Vzhledem
k charakteru měřených dat a informací z dostupné literatury jsem považovala tuto
podmínku za platnou.
Výsledkem funkce „t-test“ v MS Excel 2010 je pravděpodobnost platnosti jeho
nulové hypotézy, kterou je předpoklad, že srovnávané datové sady se neliší. Správné
nastavení funkce je důležité. Pro tuto diplomovou práci bylo použito dvouvýběrového
párového t-testu. Kdy je uvažováno různých rozptylů srovnávaných datových souborů
a u párové varianty je shodný zdroj srovnávaných datových souborů. V literatuře se
obvyklé používají hladiny významnosti 0,01 a 0,05.
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5 VÝSLEDKY
Kapitola výsledky je věnována interpretaci naměřených dat a přiblížení výsledků
měření této diplomové práce.
Objektivizace na základě vizuálního hodnocení z grafů pro jednotlivého probanda
Grafy slouží k lepší vizualizaci dané problematiky, ke zhodnocení jaký vliv má
obuv a vložky do bot na držení zvolených tělesných segmentů těla. U každého
participanta byly porovnány tyto parametry: osa podkoleních jamek, rotace pánve, sklon
pánve, rotace ramen, sklon ramen, posun osy těla.
Společně s grafy jsou v podkapitole také vloženy tabulky s naměřenými
hodnotami. Hodnoty jsou pro orientaci barevně vyznačeny: nejvyšší naměřená hodnota
a nejnižší naměřená hodnota.
Statistické interindividuální vyhodnocení:
Pro statistické hodnocení vlivu vložek s posturální pelotou dle Raševa a
PodoAktiv® vložek na držení tělesných segmentů bylo použito funkce t-test. Statistika
byla vyhodnocena v MS Excel Office 2010, kdy výsledkem funkce t-test je tzv.
Studentův koeficient. Pro použití funkce t-testu je nutný předpoklad normálového
rozptylu dat a stanovení nulové hypotézy. Pro porovnání vlivu vložek na držení
tělesných segmentů bylo aplikováno párového t-testu, kdy byl pozorován efekt na
stejném souboru před aplikací vložek a po aplikaci vložek s posturální pelotou dle
Raševa, následně před aplikací a po aplikaci vložek PodoAktiv®.
Dále byl spočítán aritmetický průměr, medián a směrodatná odchylka. Medián
dělí soubor hodnot na dvě stejně velké části, kdy jedna část je menší nebo rovna
mediánu a druhá část souboru je stejně velká a větší než medián. Směrodatná odchylka
nám udává, jak moc jsou hodnoty rozptýleny od průměru hodnot (Online, 2014).
Intraindividuální hodnocení u vybraných probandů:
Pro prokázání vlivu na míru vyrobených vložek bylo stanoveno podmínky,
kterou bylo hodnoceno celkem 9 probandů:


Minimálně ve 3 aspektech ze 6 hodnocených splňovat podmínky neideálního
postavení (to znamená hodnoty nižší než -1,69 a vyšší než 1,69).
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V případě, že proband tuto podmínku splňuje, bude zařazen do bodovacího
systému stanoveného pro tuto diplomovou práci: pokud proband dosáhl lepšího držení
tělesného segmentu hodnotíme to stupněm -1, pokud stav zůstane nezměněn stupněm 0,
při zhoršení stupněm +1.
Pro stanovení, zda dojde ke zlepšení nebo ke zhoršení je nutno počítat s intervalem
0,29. Pokud jsou hodnoty naměřené ve stoji na boso a ve stoji s aplikovanými vložkami
v intervalu x± 0,29, poté hodnotíme tuto situaci stupněm 0.
V příloze je vložena přehledná tabulka obsahující všechny hodnoty, ze kterých
byly vytvořeny tabulky, grafy a spočítány funkce t-test.
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5.1.1 Intraindividuální hodnocení probandů
Proband č. 1:
Proband č. 1 - Parametry trupu
a dolních končetin

Sklon
ramen

Rotace
ramen

Sklon
pánve

Rotace
pánve

Posun
osy těla

Osa
podkoleních
jamek
-1,40
3,62
0,70
5,00
-0,30
4,43

Na boso
S botami bez vložek
S botami s posturální pelotou
dle Raševa
S botami s PodoAktiv vložkami

1,90
1,80
2,30

-3,40
-3,90
-2,30

-2,60
-1,60
-3,10

-7,80
-9,80
-6,80

1,90

-6,80

-2,50

-11,60

-1,50

3,97

Průměr

1,98

-4,10

-2,45

-9,00

-0,63

4,26

Medián

1,90

-3,65

-2,55

-8,80

-0,85

4,20

Směrodatná odchylka

0,19

1,66

0,54

1,85

0,90

0,52

Tabulka č. 2 – Proband č. 1 – Parametry trupu a dolních končetin

Proband č.1 - Parametry trupu a dolních končetin
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14

Sklon ramen

Rotace ramen

Sklon pánve

Rotace pánve

Na boso

S botami bez vložek

S botami s PodoAktiv vložkami

Průměr

Posun osy těla

Osa podkoleních
jamek

S botami s Rašev vložkami

Graf č. 1 – Proband č. 1 – Parametry trupu a dolních končetin
V grafu č. 1 jsou na vodorovné ose vyznačeny sledované jevy – sklon ramen,
rotace ramen, sklon pánve, rotace pánve, posun osy těla a poslední je osa podkoleních
jamek. Modrý sloupec jsou situace měřené na boso, červený sloupec jsou situace
v botách bez vložek, zelený sloupec tvoří situace v botách s vložkami s posturální
pelotou dle Raševa a fialový sloupec jsou situace v botách s vložkami PodoAktiv®.
V grafu je dále znázorněna průměrná hodnota pro každý aspekt ze 4 situací (světle
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modrá spojnicová linie). Tento postup byl použit u hodnocení všech 9 probandů a dále
nebude zmiňován.
Z grafu Proband č. 1 vidíme, že největší problém je rotace pánve, která dosahuje
velkých hodnot. Rotace pánve je v tomto případě směrem doprava, stejně tak rotace
ramen a sklon osy pánve. Posun osy těla je u tohoto probanda ve 3 situacích směrem
doprava, ale není tolik výrazný, jak bychom mohli očekávat vzhledem k vysokým
hodnotám vychýlení ostatních tělesných segmentů. Nejnižší hodnota byla naměřena
u parametru posun osy těla po aplikaci vložek s posturální pelotou dle Raševa
Proband č. 2:

Na boso
S botami bez vložek
S botami s posturální pelotou
dle Raševa
S botami s PodoAktiv vložkami

1,70
0,90
1,00

-1,90
1,60
-1,00

-1,30
-1,30
-1,80

-0,40
1,30
0,50

Osa
podkoleních
jamek
-0,90
5,80
-1,70
2,17
-2,20
7,69

0,80

-1,80

-3,30

-0,60

-0,80

7,30

Průměr

1,10

-0,78

-1,93

0,20

-1,40

5,74

Medián

0,95

-1,40

-1,55

0,05

-1,30

6,55

Směrodatná odchylka

0,35

1,41

0,82

0,76

0,58

2,18

Proband č. 2 - Parametry trupu
a dolních končetin

Sklon
ramen

Rotace
ramen

Sklon
pánve

Rotace
pánve

Posun
osy těla

Tabulka č. 3- Proband č. 2 – Parametry trupu a dolních končetin

Proband č.2 - Parametry trupu a dolních končetin
10
8
6
4
2
0
-2
-4

Sklon ramen

Rotace ramen

Sklon pánve

Rotace pánve

Na boso

S botami bez vložek

S botami s PodoAktiv vložkami

Průměr

Posun osy těla

Osa podkoleních
jamek
S botami s Rašev vložkami

Graf č. 2 – Proband č. 2 – Parametry trupu a dolních končetin
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V grafu č. 2 je na první pohled vidět, že největší naměřené hodnoty byly u
sklonu osy podkoleních jamek, které ve všech čtyřech situacích byly směrem doleva.
Nejvyšší hodnota byla u situace v botách s vložkami s posturální pelotou dle Raševa,
naopak nejnižší hodnota byla v botách bez vložek. Nejnižší hodnoty byly u rotace
pánve, kdy vůbec nejnižší hodnota byla ve stoji na boso. Celkový posun osy těla byl
směrem vpravo a nejvíce se osa vychýlila po aplikaci vložek s posturální pelotou dle
Raševa.
Proband č. 3:

-0,90
2,30
0,20

-5,20
0,50
-1,10

0,00
0,10
2,00

0,00
-1,60
-2,40

Osa
podkoleních
jamek
0,00
0,00
0,40
6,14
0,30
3,45

0,80

-0,30

0,10

-1,40

0,30

6,47

Průměr

0,60

-1,53

0,55

-1,35

0,25

4,02

Medián

0,50

-0,70

0,10

-1,50

0,30

4,80

Směrodatná odchylka

1,16

2,20

0,84

0,86

0,15

2,60

Proband č. 3 - Parametry trupu
a dolních končetin

Sklon
ramen

Na boso
S botami bez vložek
S botami s posturální pelotou
dle Raševa
S botami s PodoAktiv vložkami

Rotace
ramen

Sklon
pánve

Rotace
pánve

Posun
osy těla

Tabulka č. 4 - Proband č. 3 – Parametry trupu a dolních končetin

Proband č.3 - Parametry trupu a dolních končetin
8

6

4

2

0

-2

-4

-6

Sklon ramen

Rotace ramen

Sklon pánve

Rotace pánve

Na boso

S botami bez vložek

S botami s PodoAktiv vložkami

Průměr

Posun osy těla

Osa podkoleních
jamek
S botami s Rašev vložkami

Graf č. 3 – Proband č. 3 – Parametry trupu a dolních končetin
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Z grafu č. 3 vidíme opět, že největší naměřené hodnoty jsou u sklonu osy podkoleních
jamek, konkrétně v situaci po aplikaci vložek PodoAktiv®. Osa podkoleních jamek je
u probanda č. 3 směrem doleva. Nejnižší hodnota je v situaci ve stoji na boso. U
probanda č. 3 je na první pohled vidět, že nevykazuje žádné výrazně špatné držení
zkoumaných tělesných segmentů (vyjma rotace ramen, kdy ve stoji na boso jsou
rotována směrem doprava).
Proband č. 4:
Proband č. 4 - Parametry trupu
a dolních končetin

Sklon
ramen

Rotace
ramen

Sklon
pánve

Rotace Posun
pánve osy těla

Osa
podkoleních
jamek
0,50
4,22
0,80
0,92
2,60
1,04

Na boso
S botami bez vložek
S botami s posturální pelotou
dle Raševa
S botami s PodoAktiv vložkami

1,40
1,50
1,10

-2,90
-2,60
-5,40

0,90
0,10
1,80

1,20
-1,10
-0,50

1,30

-3,80

1,50

-1,40

10,17

1,85

Průměr

1,33

-3,68

1,08

-0,45

3,52

2,01

Medián

1,35

-3,35

1,20

-0,80

1,70

1,45

Směrodatná odchylka

0,15

1,09

0,65

1,01

3,92

1,33

Tabulka č. 5 - Proband č. 4 – Parametry trupu a dolních končetin

Proband č.4 - Parametry trupu a dolních končetin
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8

Sklon ramen

Rotace ramen

Sklon pánve

Rotace pánve

Na boso

S botami bez vložek

S botami s PodoAktiv vložkami

Průměr

Posun osy těla

Osa podkoleních
jamek

S botami s Rašev vložkami

Graf č. 4 - Proband č. 4 – Parametry trupu a dolních končetin
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Posun osy těla směrem doleva u probanda č. 4 po aplikaci vložek PodoAktiv®
dosáhl nejvyšší hodnoty, přesto, že v předchozích situacích byl tento jev relativně
blízko ideálnímu hodnocení. Proband č. 4 v situaci ve stoji na boso vykazuje vcelku
nízké naměřené hodnoty, po aplikaci vložek se ve většině případů hodnoty vzdálí od
ideálního držení tělesných segmentů. U osy podkoleních jamek naopak vidíme po obutí
a i po aplikaci vložek do bot zlepšení.
Proband č. 5:
Proband č. 5 - Parametry trupu
a dolních končetin

Sklon
ramen

Rotace
ramen

Sklon
pánve

Rotace
pánve

Posun
osy těla

Osa
podkoleních
jamek
0,30
2,40
-0,30
2,28
-1,10
2,74

0,80
0,00
-0,30

0,80
0,00
1,20

2,70
2,90
1,50

-0,60
0,10
1,60

0,60

0,20

3,60

0,00

0,40

4,23

Průměr

0,28

0,55

2,68

0,28

-0,18

2,91

Medián

0,30

0,50

2,80

0,05

0,00

2,57

Směrodatná odchylka

0,44

0,48

0,76

0,81

0,60

0,78

Na boso
S botami bez vložek
S botami s posturální pelotou
dle Raševa
S botami s PodoAktiv vložkami

Tabulka č. 6 - Proband č. 5 – Parametry trupu a dolních končetin

Proband č.5 - Parametry trupu a dolních končetin
6

4

2

0

-2

Sklon ramen

Rotace ramen

Sklon pánve

Rotace pánve

Na boso

S botami bez vložek

S botami s PodoAktiv vložkami

Průměr

Posun osy těla

Osa podkoleních
jamek

S botami s Rašev vložkami

Graf č. 5 – Proband č. 5 – Parametry trupu a dolních končetin
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U probanda č. 5 jsou naměřené hodnoty nejvyšší u sklonu pánve – po aplikaci
vložek PodoAktiv® a u osy podkoleních jamek, opět v situaci po aplikaci vložek
PodoAktiv®. Oba dva jevy jsou v kladných hodnotách, tudíž směrem vlevo. Téměř
všechny hodnocené parametry byly ve stoji na boso nejblíže hodnotě 0, což vypovídá o
dobrém posturálním držení již před intervencí.
Proband č. 6:

Na boso
S botami bez vložek
S botami s posturální pelotou
dle Raševa
S botami s PodoAktiv vložkami

0,90
0,90
0,60

-4,30
-2,00
-4,30

-1,20
-0,20
-1,10

-2,20
-0,30
-1,70

Osa
podkoleních
jamek
-0,40
4,09
-0,60
3,82
-0,30
-6,92

0,10

-4,80

-0,50

-0,40

-1,70

3,78

Průměr

0,63

-3,85

-0,75

-1,15

-0,75

1,19

Medián

0,75

-4,30

-0,80

-1,05

-0,50

3,80

Směrodatná odchylka

0,33

1,09

0,42

0,82

0,56

4,69

Proband č. 6 - Parametry trupu
a dolních končetin

Sklon
ramen

Rotace
ramen

Sklon
pánve

Rotace
pánve

Posun
osy těla

Tabulka č. 7 - Proband č. 6 – Parametry trupu a dolních končetin

Proband č.6 - Parametry trupu a dolních končetin
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8

Sklon ramen

Rotace ramen

Sklon pánve

Rotace pánve

Na boso

S botami bez vložek

S botami s PodoAktiv vložkami

Průměr

Posun osy těla

Osa podkoleních
jamek
S botami s Rašev vložkami

Graf č. 6 – Proband č. 6 – Parametry trupu a dolních končetin
U probanda č. 6 je vidět největších rozdílů u osy podkoleních jamek, kdy sloupce
nabývají největších hodnot. Dále se zde ukazuje, že v situaci, kdy stojí ve svých botách
bez jakýchkoliv vložek, jsou hodnoty v téměř všech aspektech nejblíže ideálním
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hodnotám (vyjma parametru posun celkové osy těla). Rotace pánve, její sklon a rotace
ramen je v tomto případě směrem doprava, stejně tak posun osy těla je vychýlen více na
pravou stranu. Naopak sklon osy ramen je směrem vlevo a stejně tak osa podkoleních
jamek.
Proband č. 7:
Proband č. 7 - Parametry trupu
a dolních končetin

Sklon
ramen

Rotace
ramen

Sklon
pánve

Rotace
pánve

Posun
osy těla

Osa
podkoleních
jamek
1,10
5,24
1,20
4,29
2,00
6,67

1,50
-0,70
0,20

-6,70
-3,60
2,30

2,10
2,00
0,80

-1,00
0,30
1,70

0,50

0,40

1,80

1,10

1,50

0,00

Průměr

0,38

-1,90

1,68

0,53

1,45

4,05

Medián

0,35

-1,60

1,90

0,70

1,35

4,77

Směrodatná odchylka

0,79

3,49

0,52

1,01

0,35

2,49

Na boso
S botami bez vložek
S botami s posturální pelotou
dle Raševa
S botami s PodoAktiv vložkami

Tabulka č. 8 - Proband č. 7 – Parametry trupu a dolních končetin

Proband č.7 - Parametry trupu a dolních končetin
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8

Sklon ramen

Rotace ramen

Sklon pánve

Rotace pánve

Na boso

S botami bez vložek

S botami s PodoAktiv vložkami

Průměr

Posun osy těla

Osa podkoleních
jamek
S botami s Rašev vložkami

Graf č. 7- Proband č. 7 – Parametry trupu a dolních končetin
Proband č. 7 ve stoji na boso dosáhl nejextrémnější hodnoty u rotace ramen a to
směrem vpravo. Po aplikaci vložek ramena naopak byla rotována směrem doleva, po
aplikaci vložek PodoAktiv® se tato hodnota téměř přiblížila hodnotě nula. Nejnižší
naměřená hodnota je u osy podkoleních jamek po obutí s vložkami PodoAktiv®.
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Proband č. 8:
Proband č. 8 - Parametry trupu
a dolních končetin

Sklon
ramen

Rotace
ramen

Sklon
pánve

Rotace
pánve

Posun
osy těla

Osa
podkoleních
jamek
-1,10
7,50
0,30
7,04
0,10
3,24

Na boso
S botami bez vložek
S botami s posturální pelotou
dle Raševa
S botami s PodoAktiv vložkami

2,60
2,30
5,00

-1,70
3,50
2,30

1,00
-2,00
-2,00

0,70
3,70
3,80

2,70

-0,30

-1,50

1,10

0,40

5,99

Průměr

3,15

0,95

-1,13

2,33

-0,08

5,94

Medián

2,65

1,00

-1,75

2,40

0,20

6,52

Směrodatná odchylka

1,08

2,06

1,24

1,43

0,60

1,65

Tabulka č. 9 - Proband č. 8 – Parametry trupu a dolních končetin

Proband č.8 - Parametry trupu a dolních končetin
8

6

4

2

0

-2

-4

Sklon ramen

Rotace ramen

Sklon pánve

Rotace pánve

Na boso

S botami bez vložek

S botami s PodoAktiv vložkami

Průměr

Posun osy těla Osa podkoleních
jamek
S botami s Rašev vložkami

Graf č. 8 – Proband č. 8 – Parametry trupu a dolních končetin
U probanda č. 8 byla nejnižší naměřená hodnota po aplikaci vložek s posturální
pelotou dle Raševa u parametru posunu osy těla. Nejvyšší naměřená hodnota byla
zaznamenána ve stoji na boso u sklonu osy podkoleních jamek a to směrem vlevo
(7,50).
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Proband č. 9:

Na boso
S botami bez vložek
S botami s posturální pelotou
dle Raševa
S botami s PodoAktiv vložkami

7,20
3,80
5,00

3,70
5,40
-1,00

-1,60
-1,90
1,10

4,20
3,70
3,40

Osa
podkoleních
jamek
2,00
1,73
1,70
2,02
2,50
1,38

6,90

2,20

1,20

5,90

6,60

-0,85

Průměr

5,73

2,58

-0,30

4,30

3,20

1,07

Medián

5,95

2,95

-0,25

3,95

2,25

1,56

Směrodatná odchylka

1,40

2,35

1,45

0,97

1,98

1,13

Proband č. 9 - Parametry trupu
a dolních končetin

Sklon
ramen

Rotace
ramen

Sklon
pánve

Rotace
pánve

Posun
osy těla

Tabulka č. 10 - Proband č. 9 – Parametry trupu a dolních končetin

Proband č.9 - Parametry trupu a dolních končetin
8

6

4

2

0

-2

-4

Sklon ramen

Rotace ramen

Sklon pánve

Rotace pánve

Na boso

S botami bez vložek

S botami s PodoAktiv vložkami

Průměr

Posun osy těla Osa podkoleních
jamek
S botami s Rašev vložkami

Graf č. 9- Proband č. 9 – Parametry trupu a dolních končetin
Nejvyšší naměřenou hodnotou u probanda č. 9 byl sklon ramen směrem doleva ve
stoji na boso (7,20). Nejnižší hodnotu jsme zaznamenali po aplikaci vložek PodoAktiv®
(-0,85) a to u sklonu podkoleních jamek, hodnota je v záporných číslech, což znamená,
že sklon osy je směrem vpravo.
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5.1.2

Intraindividuální hodnocení efektu aplikace vložek
Kritérium, které bylo popsáno v kapitole Analýza dat, odpovídají tito probandi:



Proband č. 1,



Proband č. 2,



Proband č. 6,



Proband č. 7,



Proband č. 8,



Proband č. 9.
Hodnocení efektu
vložek

Zlepšení

Beze
změny

Zhoršení

-1

0

1

Tabulka č. 11- Bodový systém hodnocení efektu vložek

Proband č. 1:
Parametry trupu a dolních končetin

Na boso (výchozí hodnota)
S botami s vložkami s posturální

pelotou dle Raševa
S botami s PodoAktiv® vložkami

Rotace
pánve

Osa
podkoleních
jamek

Hodnocení efektu
použití vložek

-7,80

3,62

-1

1

0

1

1

2

Tabulka č. 12 - Hodnocení efektu vložek do bot, proband č. 1

Nejzápornější hodnotou u probanda č. 1 byla rotace pánve, po aplikaci vložek
s posturální pelotou dle Raševa se hodnota přiblížila k ideálnímu postavení, naopak po
aplikaci vložek PodoAktiv® se rotace pánve ještě zhoršila oproti stoji na boso. Osa
podkolenních jamek se po aplikaci obou vložek více vzdálila ideálnímu postavení než
tomu bylo ve stoji na boso. Celkově tedy lze říci, že u probanda č. 1 bylo dosaženo
zlepšení po aplikaci vložek s posturální pelotou dle Raševa a to pouze u jedné hodnoty.
V ostatních případech nedošlo ke zlepšenému držení segmentů.
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Proband č. 2:
Parametry trupu a dolních končetin
Na boso (výchozí hodnota)
S botami s vložkami s posturální
pelotou dle Raševa
S botami s PodoAktiv® vložkami

Rotace
ramen

Hodnocení efektu
použití vložek

-1,90

Osa
podkoleních
jamek
5,80

-1

1

0

0

1

1

Tabulka č. 13 - Hodnocení efektu vložek do bot, proband č. 2

Nejzápornější hodnota u probanda č. 2 byla u rotace ramen, kdy se hodnota po
aplikaci vložek s posturální pelotou dle Raševa přiblížila hodnotě 0, po aplikaci vložek
PodoAktiv® se hodnota nezlepšila, ani nezhoršila. U sklonu osy podkoleních jamek
bylo zaznamenáno zhoršení postavení po aplikaci obou druhů vložek.
Proband č. 6:
Parametry trupu a dolních končetin

Na boso (výchozí hodnota)
S botami s vložkami s posturální
pelotou dle Raševa
S botami s PodoAktiv® vložkami

Rotace
Osa
Hodnocení efektu
ramen podkoleních
použití vložek
jamek
-4,30

4,09

0

1

1

1

-1

0

Tabulka č. 14 - Hodnocení efektu vložek do bot, proband č. 6

Proband č. 6 při stoji na boso měl ramena výrazně rotována směrem vpravo, po
intervenci s Rašev vložkami do bot nebyla zaznamenána změna postavení. Po aplikaci
vložek PodoAktiv® došlo ještě k horšímu držení. Osa podkoleních jamek byla naopak
kloněna směrem vlevo a zlepšení bylo po aplikaci vložek PodoAktiv®, naopak po
aplikaci Rašev vložek se hodnota ještě zvýšila (v porovnání s výchozí hodnotou).
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Proband č. 7:
Parametry trupu a dolních končetin

Na boso (výchozí hodnota)
S botami s vložkami s posturální
pelotou dle Raševa
S botami s PodoAktiv® vložkami

Rotace
ramen

Osa
podkoleních
jamek

Hodnocení efektu
použití vložek

-6,70

5,24

-1

1

0

-1

-1

-2

Tabulka č. 15- Hodnocení efektu vložek do bot, proband č. 7

Na první pohled v tabulce č. 15 vidíme, že jak rotace ramen, tak osa podkoleních
jamek dosahuje vysokých hodnot. V případě rotace ramen se po aplikaci vložek
podařilo zlepšit držení. U sklonu osy podkoleních jamek se to podařilo pouze po
aplikaci vložek PodoAktiv®, po aplikaci vložek dle Raševa se hodnota naopak ještě
zvýšila.
Proband č. 8:
Parametry trupu a dolních končetin

Na boso (výchozí hodnota)
S botami s vložkami s posturální
pelotou dle Raševa
S botami s PodoAktiv® vložkami

Rotace
ramen

Osa
podkoleních
jamek

Hodnocení efektu
použití vložek

-1,70

7,50

1

-1

0

-1

-1

-2

Tabulka č. 16 - Hodnocení efektu vložek do bot, proband č. 8

Taktéž u probanda č. 8 byla nejvyšší hodnota naměřena u sklonu osy podkoleních
jamek, po aplikaci vložek bylo u obou případů naměřeno nižší hodnoty. Po aplikaci
Rašev vložek se rotace ramen ještě více vzdálila ideálním hodnotám, naopak po aplikaci
PodoAktiv® vložek, se hodnota k ideálnímu postavení přiblížila.
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Proband č. 9:
Parametry trupu a dolních končetin

Na boso (výchozí hodnota)
S botami s vložkami s posturální
pelotou dle Raševa
S botami s PodoAktiv® vložkami

Sklon
ramen

Sklon pánve

7,20

-1,60

-1

-1

-2

-1

-1

-2

Hodnocení efektu
použití vložek

Tabulka č. 17 - Hodnocení efektu vložek do bot, proband č. 9

Proband č. 9 měl nejvyšší hodnotu u parametru sklon ramen – 7,20. Vložky
s posturální pelotou tento parametr dokázaly přiblížit k ideálním hodnotám, stejně tak
vložky s proceptory PodoAktiv®. U parametru, který byl nejvíce záporný jsme vybrali
sklon pánve, ačkoliv hodnota -1,60 se ještě vejde do hranice ideálních čísel. Opět po
aplikaci na míru vyrobených vložek se hodnota přiblížila hodnotě 0.
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5.1.3 Interindividuální výsledky
Následující kapitola je věnována interindividuálnímu porovnání zkoumaných
probandů. Graficky jsou znázorněné vybrané tělesné parametry u všech probandů ve
4 situacích. Každý proband má svou vlastní barvu, pro aritmetický průměr slouží žlutá
čerchovaná linka, pro znázornění směrodatné odchylky slouží oranžová čerchovaná
linka. V tabulkách pod grafy jsou spočítány výsledky funkce t-test pro každý vybraný
parametr.

Postavení dolních končetin - Osa podkoleních jamek
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Na boso

S botami bez vložek

S botami s Rašev
vložkami
Proband č. 2
Proband č. 5
Proband č. 8
Směrodatná odchylka

Proband č. 1
Proband č. 4
Proband č. 7
Průměr

S botami s PodoAktiv
vložkami
Proband č. 3
Proband č. 6
Proband č. 9

Graf č. 10 - Osa podkolenních jamek
V grafu č. 10 jsou vyznačeny hodnoty všech měřených probandů, na ose x jsou
situace, ve kterých bylo měření provedeno. Sklon osy podkoleních jamek se nejvíce
blížil ideálnímu postavení (tedy hodnotě 0) v situaci po aplikaci vložek s posturální
pelotou dle Raševa, průměr všech hodnot činil 0,31. Naopak nejhorší hodnoty byly
zaznamenány ve stoji s botami bez vložek, průměrná hodnota zde byla -0,67 – tedy
sklon osy směřoval směrem vpravo. Vůbec nejvyšších hodnot dosáhl proband č. 4,
nejlepší postavení měl proband č. 3.
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Celá skupina
Postavení dolních končetin - Osa podkoleních jamek
Na boso
Rašev vložky
0,33333
0,31111
Průměr
1,58044
2,69545
Směrodatná odchylka
Funkce t-test
0,98497
Tabulka č. 18 - Výsledky funkce t-test osa podkoleních jamek ve stoji na boso a s Rašev
vložkami

V tabulce č. 18 jsou statistické výsledky pro celou sledovanou skupinu ve stoji na
boso a v botách s vložkami s posturální pelotou pro postavení osy podkoleních jamek.
Výstup funkce t-testu je Studentův koeficient.

Celá skupina
Postavení dolních končetin - Osa podkoleních jamek
PodoAktiv®
Na boso
vložky
0,33333
0,58889
Průměr
1,58044
3,29493
Směrodatná odchylka
Funkce t-test
0,84944
Tabulka č. 19 - Výsledky funkce t-test sklon pánve ve stoji na boso a s PodoAktiv®
vložkami

V tabulce č. 19 můžeme vidět výsledky funkce t-test v MS Office pro parametr
sklon pánve v situaci na boso a v situaci s vložkami s posturální pelotou dle Raševa.
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Trup - Rotace pánve
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
bez vložek

s Rašev vložkami

Proband č. 1
Proband č. 3
Proband č. 5
Proband č. 7
Proband č. 9

s PodoAktiv vložkami

Proband č. 2
Proband č. 4
Proband č. 6
Proband č. 8
Průměr

Graf č. 11 - Rotace pánve souhrnné výsledky

Po aplikaci vložek s posturální pelotou byly průměrné hodnoty nejblíže ideálnímu
postavení. Naopak nejhorší postavení, co se týče rotace pánve bylo naměřeno po
aplikaci vložek PodoAktiv®. Z probandů dosahoval nejhorších hodnot proband č. 1,
kdy jeho pánve byla rotována směrem vpravo. Nejlepších průměrných výsledků dosáhl
proband č. 2
Celá skupina
Trup - Rotace pánve
Na boso
Rašev vložky
-0,65556
-0,04444
Průměr
3,03502
3,10595
Směrodatná odchylka
Funkce t-test
0,36943
Tabulka č. 20 - Výsledky funkce t-test rotace pánve ve stoji na boso a s Rašev vložkami
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V tabulce č. 20 jsou statistické výsledky pro sledovanou skupinu ve stoji na boso
a v botách s vložkami s posturální pelotou pro parametr rotace pánve.

Celá skupina
Trup - Rotace pánve
PodoAktiv®
vložky
-0,81111
4,35008

Na boso
Průměr
Směrodatná odchylka
Funkce t-test

-0,65556
3,03502
0,82670

Tabulka č. 21 - Výsledky funkce t-test sklon pánve ve stoji na boso a s PodoAktiv®
vložkami

V tabulce č. 21 jsou porovnány situace ve stoji na boso a v botách s PodoAktiv®
vložkami.

Trup - Sklon pánve

4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Na boso

S botami bez vložek

Proband č. 1
Proband č. 4
Proband č. 7
Průměr

S botami s Rašev
vložkami
Proband č. 2
Proband č. 5
Proband č. 8
Směrodatná odchylka

Graf č. 12 – Sklon pánve souhrnné výsledky
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S botami s PodoAktiv
vložkami
Proband č. 3
Proband č. 6
Proband č. 9

Na první pohled je zřetelné značné rozpětí, co se týče jednotlivých probandů u
parametru sklonu pánve. Jako ideálním se z průměrných hodnot prokázal stoj na boso,
výsledný průměr 9 probandů se rovná 0. Naopak nejhorší situací byl stoj v botách bez
vložek (-0,21). Proband č. 9 měl nejnižší průměrnou hodnotu u všech čtyřech situacích,
nejhorší průměrnou hodnotu měl proband č. 5.

Průměr
Směrodatná odchylka
Funkce t-test

Celá skupina
Trup - Sklon pánve
Na boso
Rašev vložky
0,00000
-0,08889
1,69837
1,80521
0,88306

Tabulka č. 22 - Výsledky funkce t-test sklon pánve ve stoji na boso a s Rašev vložkami
V tabulce č. 22 jsou statistické výsledky pro sledovanou skupinu ve stoji na boso
a v botách s vložkami s posturální pelotou hodnotící sklon pánve.

Průměr
Směrodatná odchylka
Funkce t-test

Celá skupina
Trup - Sklon pánve
Na boso
PodoAktiv® vložky
0,00000
0,04444
1,69837
2,09556
0,93461

Tabulka č. 23 - Výsledky funkce t-test sklon pánve ve stoji na boso a s PodoAktiv®
vložkami

V tabulce č. 23 je zaznamenán statistický výsledek pro skupinu a parametr sklonu
pánve.
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Trup - Rotace ramen
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Proband č. 4
Proband č. 7
Průměr

S botami bez vložek

S botami s Rašev
S botami s PodoAktiv
vložkami
vložkami
Proband č. 2
Proband č. 3
Proband č. 5
Proband č. 6
Proband č. 8
Proband č. 9
Směrodatná odchylka

Graf č. 13 - Rotace ramen souhrnné výsledky

U rotace ramen měl nejnižší průměrnou hodnotu stoj v botách bez vložek (-0,06).
Nejvyšší průměrné hodnoty byly ve stoji na boso (-2,4). Je viditelné, že rotace pánve
u měřených probandů byla ve většině případů směrem doprava. Nejnižší průměrnou
hodnotu (nejblíže 0) ze všech 4 případech měl proband č. 5 (0,675).

Nejvyšší

průměrnou hodnotu ze všech 4 situací měl proband č. 1 (-4,1).

Celá skupina
Trup - Rotace ramen
Na boso
Rašev vložky
-2,40000
-1,03333
Průměr
2,96985
2,55082
Směrodatná odchylka
Funkce t-test
0,33450
Tabulka č. 24 – Výsledky funkce t-test rotace ramen ve stoji na boso a s Rašev vložkami
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V tabulce č. 24 jsou statistické výsledky pro sledovanou skupinu ve stoji na boso
a v botách s vložkami s posturální pelotou dle Raševa pro parametr rotace ramen. Je
zde 33,5% pravděpodobnost, že se zkoumané hodnoty od sebe neliší a jsou shodné.
Celá skupina
Trup - Rotace ramen
Na boso
PodoAktiv® vložky
-2,40000
-1,66667
Průměr
2,96985
2,73211
Směrodatná odchylka
Funkce t-test
0,52295
Tabulka č. 25 - Výsledky funkce t-test rotace ramen ve stoji na boso a s PodoAktiv®
vložkami

V tabulce č. 25 jsou statistické výsledky pro sledovanou skupinu ve stoji na boso
a v botách s PodoAktiv® vložkami pro parametr rotace ramen. Je zde 52,3%
pravděpodobnost, že se zkoumané hodnoty od sebe neliší a jsou shodné.
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Trup - Sklon ramen
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vložkami
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Graf č. 14 - Sklon ramen
U sklonu ramen měl nejnižší průměrnou hodnotu stoj v botách bez vložek (1,42).
Nejvyšší průměrné hodnoty byly ve stoji na boso (1,90). Sklon ramen byl u většiny
probandů směrem doleva. Nejnižší průměrnou hodnotu ze všech 4 případů měl proband
č. 5 (0,275). Nejvyšší průměrnou hodnotu ze všech 4 situací měl proband č. 9 (-5,725).

Celá skupina
Trup - Sklon ramen
Na boso
Rašev vložky
1,90000
1,67778
Průměr
2,08380
1,90600
Směrodatná odchylka
Funkce t-test
0,64046
Tabulka č. 26 - Výsledky funkce t-test sklon ramen ve stoji na boso a s vložkami
s posturální pelotou dle Raševa

V tabulce č. 26 jsou statistické výsledky pro sledovanou skupinu ve stoji na boso
a v botách s vložkami s posturální pelotou dle Raševa pro parametr sklon ramen.
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Celá skupina
Trup - Sklon ramen
Na boso
Průměr
Směrodatná odchylka
Funkce t-test

1,90000
2,08380

PodoAktiv®
vložky
1,73333
1,97372
0,55388

Tabulka č. 27 - Výsledky funkce t-test sklon ramen ve stoji na boso a s PodoAktiv®
vložkami

V tabulce č. 27 jsou statistické výsledky pro sledovanou skupinu ve stoji na boso
a v botách s PodoAktiv® vložkami pro parametr sklon ramen.
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Trup - Posun osy těla
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Graf č. 15 - Posun osy těla

Posun osy těla byla nejnižší průměrná hodnota ve stoji na boso (0,01). Nejvyšší
průměrné hodnoty byly v botách s vložkami PodoAktiv® (1,70). Nejnižší průměrnou
hodnotu (nejblíže 0) ze všech 4 případech měl proband č. 8 (-0,075).

Nejvyšší

průměrnou hodnotu ze všech 4 situací měl proband č. 4 (3,51).

Celá skupina
Trup - Posun osy těla
Na boso
Rašev vložky
0,01111
0,40000
Průměr
1,03757
1,55991
Směrodatná odchylka
Funkce t-test
0,33851
Tabulka č. 28 - Výsledky funkce t-test posun osy těla ve stoji na boso a s Rašev
vložkami
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V tabulce č. 28 jsou statistické výsledky pro sledovanou skupinu ve stoji na boso
a v botách s vložkami s posturální pelotou dle Raševa pro parametr posun osy těla.

Celá skupina
Trup - Posun osy těla
Na boso
PodoAktiv vložky
0,01111
1,70778
Průměr
1,03757
3,78858
Směrodatná odchylka
Funkce t-test
0,17378
Tabulka č. 29 - Výsledky funkce t-test posun osy těla ve stoji na boso a s PodoAktiv
vložkami

V tabulce č. 29 jsou statistické výsledky funkce t-test pro sledovanou skupinu ve
stoji na boso a v botách s PodoAktiv® vložkami posuzující posun osy těla.
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6 DISKUSE
V následující kapitole se zaměříme na diskuzi k jednotlivým hypotézám, které
byly stanoveny pro tuto práci a zhodnocení výsledků výzkumu a jejich porovnání
s jinými studiemi. Dále se budeme věnovat diskusi průběhu výzkumu a možným
chybám s ním spojeným. V rámci studie se podařilo dosáhnout stanovených cílů a
ověřit stanovené hypotézy.
V teoretické části diplomové práce jsem zpracovala témata vztahující se
k výzkumné části diplomové práce. Zaměřila jsem se na vliv somatosenzorického
systému na držení těla, vliv získaných deformit chodidla na posturu a v neposlední řadě
na druhy ortopedických vložek a jejich rozdělení. Dále byly popsány vložky do bot,
které byly využity pro tuto studii – PodoAktiv® a vložky s posturální pelotou dle
Raševa. Oba typy vložek mají svá specifika a specifický terapeutický efekt, proto jsme
je zařadili do výzkumné části, aby mohlo dojít k porovnání jejich efektu na posturální
držení těla.
V dnešní době je obuv nedílnou součástí našich šatníků, mnohdy jsou boty
módním doplňkem. Špatně zvolená obuv dokáže v průběhu let člověku vytvořit
z funkčního chodidla chodidlo deformované, bez funkce úchopu a zcela necitlivé nebo
naopak přecitlivělé na jakýkoliv podnět. Jak jsem již uvedla v teoretické části, chodidlo
je jedním z nejdůležitějších částí proprioceptivního systému. Krátké i dlouhé svaly
chodidla a bérce jsou zapojeny do složitých kinematických řetězců, jak je popsali Lewit
a Véle. Při poruše v oblasti chodidla se dysfunkce může promítnout až do oblasti
hlavových kloubů, trupu, pánve a dalších velkých kloubů dolních končetin. Protože
značnou část našich životů trávíme obutí – hlavně kvůli počasí a společenským
konvencím, nabízí se zde možnost pomoci při bolestech chodidla v podobě
ortopedických vložek. Ty mohou být individuálně zhotoveny a vloženy dovnitř bot, kde
působí terapeuticky (ať již jako pasivní podpora nožních kleneb, či jako facilitátor
krátkých svalů chodidla). Úskalím při používání ortopedických vložek se jeví přílišná
váha, která je na ně kladena. Dle mého úsudku by vždy měla jejich používání
předcházet instruktáž o tří bodové opoře a základní cviky, které aktivují krátké svalstvo
chodidla, v neposlední řadě nácvik správného korigovaného stoje. Dále by pacienti měli
chtít aktivně cvičit a tyto vložky využívat jako doplňkovou terapii. U mnohých pacientů
se nepodaří obnovit funkce drobných svalů chodidla, a tudíž zůstávají ortopedické
vložky terapeutickým řešením jejich obtíží.
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Hypotéza H0 předpokládá minimální rozdíly v postavení tělesných segmentů po
aplikaci vložek s posturální pelotou dle Raševa a PodoAktiv®. Z výsledků statistické
funkce MS Office t-test neměl žádný ze zkoumaných tělesných segmentů statisticky
významnou hodnotu. Nejvíce se lišila situace ve stoji na boso a v botách s PodoAktiv®
vložkami u parametru posunu osy těla (s 83% pravděpodobností se naměřené hodnoty
od sebe liší). U osy podkolenních jamek byly hodnoty naměřené na boso nejblíže ke
střednímu postavení. V porovnání stoje na boso a po aplikaci vložek jsme nezjistily
žádné statisticky významné rozdíly. U rotace pánve ve stoji s botami bez vložek
probandi dosáhli hodnot, které se nejvíce blíží ke střednímu postavení, po aplikaci
PodoAktiv® vložek se jejich postavení výrazně zhoršilo. Oproti stoji na boso se
hodnoty změnily pouze s 17,4% pravděpodobností. Hodnoty po aplikaci vložek
s posturální pelotou dosáhly 63% pravděpodobnosti rozdílnost oproti stoji na boso.
Parametr sklon pánve také u probandů dosáhl nejideálnějších hodnot při stoji s botami
bez vložek. Po aplikaci vložek s posturální pelotou se hodnoty v porovnání s výchozím
měřením na boso výrazně nezměnily (pouze o 12%), po aplikaci vložek PodoAktiv® se
hodnoty změnily o pouhých 6,6%. U rotace ramen dopadly hodnoty probandů nejlépe
po aplikaci vložek PodoAktiv®, hodnoty naměřené ve stoji na boso byly nejdále
ideálnímu, střednímu postavení. Po aplikaci vložek do bot PodoAktiv® nejvíce
probandů dosáhlo hodnot přibližujících se k neutrálnímu postavení. U sklonu ramen se
ve stoji na boso hodnoty nejvíce oddálily od neutrálního postavení. Po aplikaci vložek
s posturální pelotou se hodnoty liší s pravděpodobností 36%, po aplikaci PodoAktiv®
se hodnoty od sebe liší se 45% pravděpodobností. U probandů se ve stoji na boso posun
osy těla blížil nejideálnějším hodnotám. Po aplikaci vložek PodoAktiv® se posun osy
těla vychýlil a oddálil od ideálních hodnot, stejně tak ve stoji v botách bez vložek. .
Hypotéza H1 předpokládáme, že dojde k posunu celkové osy těla, nebo
jednotlivých tělesných segmentů po aplikaci vložek s posturální pelotou dle Raševa
v porovnání se situací ve stoji na boso. Hodnoty posunu celkové osy těla naměřené ve
stoji na boso a po aplikaci vložek s posturální pelotou dle Raševa se z výstupu funkce ttest liší pouze s 64% pravděpodobností. Tato hodnota není statisticky významná. U
parametru osy podkolenních jamek se hodnoty lišily s 1,5% pravděpodobností. U rotace
pánve se hodnoty měřené na boso a po aplikaci vložek s posturální pelotou liší s 63%
pravděpodobností. Sklon pánve se po aplikaci vložek lišil v porovnání se stojem na
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boso s 12% pravděpodobností. Hodnoty u sklonu ramen na boso a po vložení vložek
s posturální pelotou se liší s 36% pravděpodobností. Parametr rotace ramen se liší před
intervencí a po intervenci s pravděpodobností 67%. Tento parametr byl nejvíce rozdílný
před a po intervenci ze všech zkoumaných parametrů. Ze zkoumaných tělesných
segmentů a výpočtu funkce t-test žádný nedosáhl na statisticky významnou hladinu
p<0,05, která je hojně využívána v literatuře. Hypotéza se částečně potvrdila. Hodnoty
u posunu osy těla se změnily o více než 50%. Naopak parametry trupu se ve většině
případů nezměnily ani o 50% před a po aplikaci vložek s posturální pelotou.
Hypotéza H2 Předpokládám, že dojde k posunu celkové osy těla, nebo
jednotlivých tělesných segmentů po aplikaci vložek PodoAktiv® v porovnání se situací
ve stoji na boso. Hodnoty, které se nejvíce lišily ve stoji na boso a po aplikaci vložek
PodoAktiv® byly u posunu celkové osy těla, hladina významnosti v tomto případě
dosáhla hodnoty p=0,173, to znamená, že se hodnoty od sebe liší s 83%
pravděpodobností. Na druhé straně hodnoty, které se téměř od sebe nelišily před
aplikací vložek PodoAktiv® a po jejich aplikaci byly u sklonu pánve, kdy se s 93,4%
pravděpodobností shodují. Žádný z dalších měřených parametrů nedosáhl statisticky
významných hodnot (rotace ramen – p=0,522; sklon ramen – p=0,553; osa
podkolenních jamek

- p=0,849; rotace pánve – p=0,826). Hypotéze se částečně

potvrdila. U posunu celkové osy těla se hodnoty před intervencí a po ní od sebe liší
s 83% pravděpodobností. Parametry zkoumané na trupu probandů se ve stoji na boso a
po vložení PodoAktiv® vložek liší minimálně. Žádná z hodnot nebyla statisticky
významná.
Hypotéza H3 předpokládá změnu držení tělesných segmentů u probandů
s vadným držením těla (prokázaným na přístroji Balance 4D) směrem k neutrálnímu,
střednímu postavení v měřených oblastech po aplikaci vložek s posturální pelotou dle
Raševa a po aplikaci vložek PodoAktiv®. Vložky do bot s posturální pelotou dle
Raševa u celkem 6 probandů, splňujících podmínku pro zařazení do bodování,
pomohly k lepšímu držení porovnávaných tělesných segmentů pouze u jednoho
probanda (č. 9). U 4 probandů neměly efekt a u jednoho probanda dokonce posturální
držení zhoršily. Vložky PodoAktiv® u 6 zařazených probandů ve 3 případech pomohly
k lepšímu držení tělesných segmentů. V jedné situaci neměly žádný efekt a ve 2
situacích dokonce držení zhoršily. Hypotéza se zcela potvrdila.
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Diskuse k efektu vložek do bot u různých diagnóz
Tato studie byla pilotní studií, kdy byl kladen zkoumán okamžitý vliv vložek do
bot na posturální držení vybraných tělesných segmentů. Jak bylo již zmíněno
v metodice diplomové práce, studie se zúčastnilo celkem devět probandů, kteří nebyli
stejného pohlaví, průměrný věk probandů byl 38,8 let. Pro nízký počet probandů nelze
zobecňovat výsledky studie na celou populaci a pro další případné studie by bylo
vhodné počet probandů rozšířit. Zajímavé by určitě bylo také vybrat skupinu, která bude
více homogenní – například osoby s bolestí v oblasti kolenního či kyčelního kloubu
nebo osoby, které mají sedavé povolání a trpí bolestí spodní části zad. Měření efektu
vložek proběhlo okamžitě po aplikaci vložek do bot, proband pouze vyzkoušel během
pár metrů chůze, zda ho vložky nikde netlačí a nepůsobí mu bolest. Nabízí se zde
možnost měření efektu vložek po delší době nošení a chůze, kdy by proband měl čas si
na nové vložky zvyknout, následně by došlo k ovlivnění postavení vybraných částí těla.
Protože byl zkoumán pouze okamžitý efekt vložek do bot, bylo by vhodné studii rozšířit
o efekt dlouhodobý a skupinu rozdělit na dvě podskupiny, kdy jedna skupina by nosila
vložky vyrobené na míru dle Raševa a druhá část probandů by nosila vložky
PodoAktiv®. Vložky by nosili několik týdnů v časovém rozpětí 2-4 hodin denně, aby
bylo možné porovnat, zda se liší efekt okamžité aplikace vložek do bot a efekt
dlouhodobý.
Abychom předcházeli chybám při aplikaci markerů na tělo probandů, vždy je
aplikovala jedna osoba. Markery jsme lepili, tak jak bylo zadáno v programu
BalanceReport Software. Výsledné hodnoty mohly být zkresleny aktuálním fyzickým či
psychickým rozpoložením probandů, které mohlo mít vliv na jejich posturální držení.
Pro výzkum bylo probandům doporučeno vzít si svoji pohodlnou sportovní obuv, ve
které již byli zvyklí chodit. Pro signifikantnější výsledky by bylo v dalším výzkumu
vhodné použít obuv, která bude pro všechny probandy shodná (samozřejmě ve
velikostech, které odpovídají velikosti chodidla probandů).
Dalším předmětem zkoumání může být zjišťování tlakového zatížení dolních
končetin pomocí desky ParoGraph®S, která je součástí přístroje Balance ®4D.
V současnosti jsou vložky do bot, ať již na míru zhotovené či prefabrikované,
často předepisovány ortopedy pro zmírnění obtíží a bolestí pohybového aparátu.
Tomuto tématu se věnuje několik současných studií, které jsme vyhledali. Např. Collins
et al. (2016) neprokázali signifikantní rozdíl u pacientů trpících artrózou
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patellofemorálního kloubu při nošení speciálních vložek do bot, plochých vložek do bot
a pouze bot samotných na ovlivnění bolestivosti kloubu při chůzi.
V další studii Steinberg et al. (2017) se prokázal vliv texturovaných vložek na
posturální stabilitu studentů baletní školy, kdy aplikace texturovaných vložek
u baletních tanečníků dokázala zlepšit jejich posturální stabilitu při dlouhodobém
nošení a také sloužily jako prevence jejich zranění.
Další cílovou skupinou pro aplikaci speciálních vložek do bot jsou pacienti po
cévní mozkové příhodě. Vliv texturované vložky vložené do boty na symetrii chůze,
zlepšení stability v průběhu chůze dosáhl statisticky významných čísel ve studii se
zdravými jedinci (Aruin, 2013). Lucas-Cuevas et al. (2017) prokázali rozdíl mezi
prefabrikovaným typem vložek a na míru zhotovenými vložkami. Vložky vytvořené na
míru jsou schopny lépe absorvovat otřesy a zátěž při dopadu chodidla u běžců a tím
předcházet častým úrazům spojeným s přetížením chodidla a bérce u běžců.
Shabat (2005) pomocí aplikace vložek do bot prokázal efekt na snížení bolesti
spodní části zad u zaměstnanců, kteří ve své práci musí ujít dlouhé vzdálenosti a
v návaznosti na tuto aktivitu trpí bolestí spodní části zad. Skupina byla rozdělena do
dvou kontrolních jednotek, jedné byly aplikovány tzv. placebo vložky a druhé vložky
do bot. U skupiny, která nosila „opravdové“ vložky byl statisticky významný rozdíl
bolesti spodní části zad před zahájením intervence a po ní.
Přístroj Balance®4D pracuje na principu 3D statické analýzy, na podobném
principu pracují i systémy s tzv. Moiré efektem. Přesnost přístroje Ortelius800™
v porovnání s přesností rentgenových přístrojů byla předmětem zkoumání studií Ovadia
et al. (2007). Přesnost vyhodnocení skoliózy za pomoci přístroje Ortelius800™
a rentgenových snímků byla velmi shodná, v případě použití tohoto přístroje není
nutnost ozařovat pacienty radiovým zářením, měření je rychlé a bez nežádoucích
účinků. Ke stejnému závěru došel i Fugiel (2010) a El-Sayyad (1986). Výhody Moiré
topografie byly popsány v roce 1982 Suzukim et al. Za pomoci laserového paprsku a
skenování objektu je možnost dosáhnout velmi přesného měření a výsledného obrazu,
zároveň opět vyzdvihuje fakt, že není třeba zkoumané jedince zbytečně ozařovat a tím
zvyšovat riziko vzniku rakoviny.
Ostrowska et al. (2003) zkoumali vliv pravidelné fyzické aktivity na posturální
držení těla u starších mužů. K měření křivek páteře využili fotogrammetrického
přístroje založeném na principu Moiré fenoménu. Markery označili trnové výběžky od
C7 k S1, spodní úhel lopatky, spinu iliacu posterior superior a akromion. Výsledkem
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měření bylo prokázáno, že se s věkem oplošťuje lordotická křivka bederní páteře,
naopak hrudní kyfóza zůstává téměř beze změn. Protrakce ramenních kloubů a předsun
hlavy se také s věkem zvětšuje.
Využití Moiré topografie (MT) je předmětem zkoumání mnohých studií.
Největším polem využití této analýzy se používá k diagnóze skoliózy a to hlavně u dětí,
dále se MT využívá k určení posturálních deviací. Přestože je MT hojně využívána ve
studiích, zároveň chybí dostatek studií zaměřujících se například na starší generaci.
V roce 2010 bylo Japonsko zemí, ve které se MT využívala v praxi nejvíce (Porto,
2010).
Další metodou, která se velice podobá měření přístrojem Balance®4D, je metoda
triangulace. Celan et al. (2015) měřili rozdíl mezi skupinou lidí, kteří netrpí skoliózou
a lidmi, kteří mají diagnostikovanou skoliózu. K hodnocení využili přístroje pracující
na principu laserové triangulace, neinvazivní metody. Jak se ukázalo, tak u parametru
extrémních výběžků páteře směrem anterio-posteriorním se mezi skupinami nevyskytl
žádný statisticky významný rozdíl, ale mezi výběžky levo-pravé roviny se již našly
statisticky významné rozdíly mezi skupinou bez skoliózy a skupiny se skoliózou.
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7 ZÁVĚR
Cíl diplomové práce byl prokázat okamžitý efekt na míru zhotovených speciálních
ortopedických vložek na posturální držení vybraných tělesných segmentů. V teoretické
části přiblížit problematiku, která se k tomuto tématu vztahuje. Ve výzkumné části jsme
změřili celkem 9 probandů, kteří byli ochotni se výzkumu zúčastnit.
Z výsledků studie vyplývá, že každý jedinec má velice individuální nastavení
somatosenzorického systému a při aplikaci vložek se ne vždy zlepšilo výchozí
posturální držení tělesných segmentů, které jsme si vybrali jako vhodné ke zkoumání.
Z celkového počtu 9 probandů jich 6 probandů splňovalo podmínku vadného držení těla
ve stoji na boso. U těchto šesti probandů jsme zhodnotili efekt u každé maximální
plusové a mínusové hodnoty, které dosáhli během měření a následný efekt po aplikaci
vložek (a – s posturální pelotou dle Raševa, b - PodoAktiv® s proceptory). Z tohoto
hlediska byl zjištěn lepší efekt na posturální držení tělesných segmentů po aplikaci
vložek PodoAktiv®. Ze zkoumaných jevů žádný nedosáhl hladiny statistické
významnosti p < 0,05 (která se používá celosvětově jako signifikantní hladina
statistické významnosti). Hypotéza H1 se částečně potvrdila, hypotéza H2 se také
částečně potvrdila a hypotéza H3 se potvrdila zcela.
Pro další studie navazující na toto téma by bylo vhodné rozšířit skupinu probandů
a udělat jí více homogenní (vadné držení těla, stejná diagnóza, stejné zaměstnaní,
podobný věk apod.). Také porovnání efektu nošení vložek do bot s posturální pelotou
a vložek do bot PodoAktiv® z hlediska krátkodobého (okamžitého) a dlouhodobého.
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Příloha1 Vyjádření etické komise UK FTVS

i

Příloha 2

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Vážený pane, vážená paní,
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 na UK FTVS s názvem 3D analýza okamžitého vlivu vložek do bot s posturální pelotou
dle Raševa a s proceptory PodoAktiv na posturu prováděné na pracovišti Orthopädie und
Sanitätshaus Brünner.
1. Cílem mé diplomové práce je prokázat okamžitý vliv speciálních vložek na posturu
účastníků.
2. K měření vlivů bude použito přístroje společnosti Paromed Balance® 4D.
3. Jedná se o neinvazivní metodu, kdy budete ve spodním prádle či v plavkách měřen/a
přístrojem Balance®4D.
4. Celková doba měření bude cca 60 – 90 minut, kdy postupně budeme měřit vliv stoje na
boso, stoje v botách bez jakýchkoliv vložek, v botách s vložkami dle Raševa a poté
v botách s vložkami firmy PodoAktiv®.
5. V průběhu měření je vyžadována delší doba stání (cca 45-60 minut). Rizika
prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování
prováděných v rámci tohoto typu výzkumu.
6. Výzkumný projekt by měl ukázat, zda speciálně tvarované vložky – Rašev Einlagen,
PodoAktiv®, mají vliv na posturu účastníka a jak jí ovlivňují.
7. Získaná data budou zpracovávána a uchovaná v anonymní podobě a publikovaná
v diplomové práci a v odborných časopisech a na konferencích, případně budou využitá
při další výzkumné práce na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána.
8. Budete-li se chtít seznámit s výsledky práce, kontaktujte mě na e-mailové adrese:
mautinakoukalova@gmail.com.
9. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele: Bc. Martina Koukalová
Podpis:……….
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: …………….
....................

Podpis:

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně
souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a
v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné
týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy.
Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas
kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně
informovat předkladatele projektu.
Místo, datum ....................
Jméno a příjmení účastníka:

Podpis:

ii

Příloha 3 INFORMATIVE VEREINBARUNG
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Einklang mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dem Gesetz Nm.
101/2000, über den Schutz der personellen Angaben, in der Fassung späterer Vorschriften und
weiterer allgemeiner verbindlicher Rechtsvorschriften (sowie der namentlichen „Helsinischen
Deklaration“, welche bei der 18. Weltgesundheitsorganisationstagung im Jahr 1964
angenommen wurde; in der Fassung der späteren Änderung 2013 von Fortaleza, Brasilien, dem
Gesetz um den Gesundheitsdienst und der Bedingung für seine Leistungen (namentlich die
Bestimmung § 28 Absatz 1 des Gesetzes Nm. 372/2011) und der Menschrechtskonvektion
sowie der Biomedizin Nm. 96/2001, welche anzuwenden ist), bitte ich Sie um die
Zustimmungserklärung der Teilnahme in dem Forschungsprojekt, welches im Rahmen der
Diplomarbeit an der Karls-Universität, Fakultät für Leibeserziehung und Sport durchgeführt
wird, welche die 3D Analyse des soforte Einflusses der Schuheinlagen mit der Posturelepelotte
nach Rašev und auch mit den Prozeptoren PodoAktiv auf die Haltung des Körpers behandelt.
Diese wird auf dem Arbeitsplatz der Orthopädie und des Sanitätshauses Brünner durchgeführt.
1. Das Ziel meiner Diplomaarbeit weist den sofortigen Einfluss spezieller Einlagen auf die
Haltung der Probanden nach.
2. Für das Messen des Einflussen wirde ein Gerät namens „Paromed Balance® 4D“
verwenden.
3. Es geht um eine nicht invasive Methode, der Teilnehmer wird in der Unterwäsche oder
in der Badehose mit dem Gerät „Balance® 4D“ untersucht.
4. Die allgemeine Zeit des Messens betägt circa 60 – 90 Minuten. Gemessen wird Stand
barfuss, der Einfluss des Standes in den Schuhen, der Einfluss des Standes in den
Schuhen mit Rašev Einlagen sowie der Einfluss des Standes in den Schuhen mit den
Einlagen der Firma PodoAktiv®.
5. Während des Messens wurde eine längere Standposition (circa 45 – 60 Minuten)
erfordert. Risiken dieser Forschung weichen von Standardsforchungsrisiken dieses
Typen nicht ab.
6. Das Forschungsprojekt soll den Einfluss der speziell geformten Einlagen – die Rašev
Einlage oder die PodoAktiv® Einlage auf die Haltung des Probanten sowie deren
Auswirkungen aufzeigen.
7. Alle Daten, die beim Messen erfasst wurden, werden in Grafen und Tabellen verarbeitet
und weiters in der Diplomarbeit verwenden, welche auf dem Intranet der Karls
Universität gespeichert und dort zum Download frei verfügbar sein wird. Alle Daten
werden anonym behandelt und werden keine Namen enthalten.
8. Die Teilnehmer des Projekts können die Diplomarbeit auf Englisch per E-Mail
(mautinakoukalova@gmail.com) erhalten, dalls sie danach verlangen.
9. Des Weiteren werde ich Alles daran setzen, dass die Daten nicht missbraucht werden.
Der Name des Lösers: Bc. Martina Koukalová

Unterschrift:

Ich erkläre mit meiner eigenehändigen Unterschrift, dass ich diesem Projekt sowei der
Verwendung der erfassten Ergebnisse zustimme. Ich hatte weiters die Möglichkeit in
ausreichender Zeit alle zum Zeitpunkt relevanten Informationen für und über das
Forschungsprojekt zu erfassen und habe klare und verständliche Antworten zu all meinen
Fragen bekommen. Ich wurde belehrt über mein Recht die Teilnahme in dem Forschungsprojekt
abzulehnen oder meine Zustimmung jederzeit ohne Repression in der schriftlicher Form an die
Ethik Komision UK FTVS zurückzuziehen, welche dann nachfolgend den Löser des Projektes
informieren wird.
Platz, Datum…………..
Name und Zuname des Teilnehmers:

Unterschrift:
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4

SOUHRNNÁ

Souhrn měření Typ vložek

Proband č. 1

Proband č. 2

Proband č. 3

Proband č. 4

Proband č. 5

Proband č. 6

Proband č. 7

Proband č. 8

Proband č. 9

TABULKA
Sklon
ramen

S NAMĚŘENÝMI

Rotace
ramen

Sklon
pánve

Rotace
pánve

HODNOTAMI

Osa
Posun osy
podkoleních
těla
jamek
-1,40
-1,20
0,70
-2,50
-0,30
3,40

Na boso
S botami bez vložek
S botami s vložkami s
posturální pelotou dle
Raševa
S botami s PodoAktiv
vložkami

1,90
1,80
2,30

-3,40
-3,90
-2,30

-2,60
-1,60
-3,10

-7,80
-9,80
-6,80

1,90

-6,80

-2,50

-11,60

-1,50

6,20

Na boso
S botami bez vložek
S botami s vložkami s
posturální pelotou dle
Raševa
S botami s PodoAktiv
vložkami
Na boso
S botami bez vložek
S botami s vložkami s
posturální pelotou dle
Raševa
S botami s PodoAktiv
vložkami
Na boso
S botami bez vložek
S botami s vložkami s
posturální pelotou dle
Raševa
S botami s PodoAktiv
vložkami
Na boso
S botami bez vložek
S botami s Rašev
vložkami
S botami s PodoAktiv
vložkami
Na boso
S botami bez vložek
S botami s vložkami s
posturální pelotou dle
Raševa
S botami s PodoAktiv
vložkami
Na boso
S botami bez vložek
S botami s vložkami s
posturální pelotou dle
Raševa
S botami s PodoAktiv
vložkami
Na boso
S botami bez vložek
S botami s vložkami s
posturální pelotou dle
Raševa
S botami s PodoAktiv
vložkami
Na boso
S botami bez vložek
S botami s vložkami s
posturální pelotou dle
Raševa
S botami s PodoAktiv
vložkami

1,70
0,90
1,00

-1,90
1,60
-1,00

-1,30
-1,30
-1,80

-0,40
1,30
0,50

-0,90
-1,70
-2,20

1,60
2,50
4,00

0,80

-1,80

-3,30

-0,60

-0,80

1,80

-0,90
2,30
0,20

-5,20
0,50
-1,10

0,00
0,10
2,00

0,00
-1,60
-2,40

0,00
0,40
0,30

0,10
1,40
-0,40

0,80

-0,30

0,10

-1,40

0,30

1,40

1,40
1,50
1,10

-2,90
-2,60
-5,40

0,90
0,10
1,80

1,20
-1,10
-0,50

0,50
0,80
2,60

1,20
-5,90
-5,30

1,30

-3,80

1,50

-1,40

10,17

-6,10

0,80
0,00
-0,30

0,80
0,00
1,20

2,70
2,90
1,50

-0,60
0,10
1,60

0,30
-0,30
-1,10

0,30
-0,20
0,00

0,60

0,20

3,60

0,00

0,40

-0,60

0,90
0,90
0,60

-4,30
-2,00
-4,30

-1,20
-0,20
-1,10

-2,20
-0,30
-1,70

-0,40
-0,60
-0,30

1,20
1,90
-0,60

0,10

-4,80

-0,50

-0,40

-1,70

-0,30

1,50
-0,70
0,20

-6,70
-3,60
2,30

2,10
2,00
0,80

-1,00
0,30
1,70

1,10
1,20
2,00

-0,80
-1,30
-1,90

0,50

0,40

1,80

1,10

1,50

-1,60

2,60
2,30
5,00

-1,70
3,50
2,30

1,00
-2,00
-2,00

0,70
3,70
3,80

-1,10
0,30
0,10

3,10
1,20
1,80

2,70

-0,30

-1,50

1,10

0,40

4,10

7,20
3,80
5,00

3,70
5,40
-1,00

-1,60
-1,90
1,10

4,20
3,70
3,40

2,00
1,70
2,50

-2,50
-3,20
1,80

6,90

2,20

1,20

5,90

6,60

0,40
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