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Abstrakt 

 

Název: 3D analýza okamžitého vlivu vložek do bot s posturální pelotou dle Raševa a s 

proceptory PodoAktiv
®
 na posturu 

 

Cíl: Cílem diplomové práce je vyhodnotit okamžitý efekt stélek s posturální pelotou dle 

Raševa a stélek s proceptory PodoAktiv
®
 na držení těla probandů s hlavním zřetelem 

k postavení pánve a držení pletence ramenního. 

 

Metodologie: Naše diplomová práce je studií, ve které jsme pracovali s 9 probandy, 

kteří souhlasili se zařazením do tohoto výzkumu. K měření držení námi zvolených 

parametrů těla jsme použili přístroj Balance
®

4D. 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 na míru vyrobenými vložkami PodoAktiv
®
 

a v botách s na míru vyrobenými vložkami s posturální pelotou dle Raševa. 

 

Výsledky: Podařilo se prokázat, že stélky s posturální pelotou dle Raševa mají 

okamžitý vliv na postavení pánve a pletence ramenního. U stélek PodoAktiv
®
 se 

okamžitý vliv na držení těchto segmentů nepodařilo prokázat. Byly potvrzeny hypotézy 

H1 a H2, hypotézy H3 a H4 potvrzeny nebyly. Nebyl nalezen žádný trend, kterým by se 

dala popsat okamžitá reakce probandů (držení těla se zřetelem k postavení pánve a 

držení pletence ramenního) na aplikaci dvou různých druhů stélek. 

 

Klíčová slova: Vložky do bot, proprioceptory, pánev, rameno, posturální držení, 

statická kinematická analýza 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

Title: 3D analysis of immediate effect on posture of shoe with postural insoles based on 

Rašev and with proceptor insoles PodoAktiv
®
 

 

Objective: The aim of this study is to evaluate the immediate effect of shoe insoles with 

postural pelote by Rašev and shoe insoles with proceptors PodoAktiv® on the postural 

hold with main focus at the pelvis and shoulder. 

 

Methodology: In this thesis we examined 9 participants who agreed joining the study. 

To messure postural hold body segments which we have chosen, we have used the 

Balance
®
4D device. 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 custom-made postural insoles based on Rašev and stand in shoes with custom-

made insoles PodoAktiv
®
. 

 

Results: In this study we confirmed that postural insoles based on Rašev have 

immediate effect on the hold of pelvis and shoulders. The insoles PodoAktiv
® 

don’t 

show such an effect on the hold of those segments we have tested. The hypothesis H1 

and H2 have been confirmed, hypothesis H3 and H4 have been rejected. There was not 

found any trend which would describe the immediate reaction of the participants 

(postural hold with main focus at the pelvis and shoulder) after aplication two different 

kinds of shoe custom-made insoles. 

 

Keywords: Custom made shoe insoles, proprioceptors, pelvis, shoulder, postural hold, 

static kinematic analysis 
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1 ÚVOD 

V dnešní době jsou již ortopedické vložky běžnou součástí našich životů. Téměř 

každý člověk se s nimi ve svém životě už setkal nebo o nich alespoň slyšel. Ortopedické 

vložky se staly součástí rehabilitace a ortopedie. Důležitou roli 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 předejít 

správně zvolenými ortopedickými vložkami se v dospělosti dá špatně korigovat a je zde 

předpoklad, že bude způsobovat bolestivé stavy v oblasti pohybového aparátu. 

V praxi se setkávám často s pacienty, kteří trpí bolestí chodidel, která se postupně 

šíří a přes svalové řetězce přenáší až například do oblasti ramen, hlavových kloubů atd. 

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.  

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. Chodidlo je jedním z nejdůležitějších částí proprioceptivního 

systému, je v něm uložena spousta nervových zakončení a také je zde ohromné 

množství proprioceptorů. Krátké i dlouhé svaly chodidla a bérce jsou zapojeny do 

složitých kinematických řetězců, jak je popsali Lewit a Véle. 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 by měly 

být, v ideálním případě, zhotoveny na míru a následně vloženy do bot, kde působí 

terapeuticky (podpora nožní klenby, spravné postavení patní kosti, facilitace krátkých 
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svalů chodidla). Nevýhodou při aplikaci ortopedických vložek může být to, jak je 

člověk vnímá, jelikož vložka by měla plnit funkci podpůrnou a facilitační a doplňovat 

aktivní cvičení a práci s podélnou a příčnou klenbou. Dle mého úsudku by vždy měla 

používání ortopedických vložek předcházet instruktáž o 3 bodové opoře a základní 

cviky, které aktivují krátké svalstvo chodidla, v neposlední řadě nácvik správného 

korigovaného stoje a správné rozložení váhy v oblasti chodidla nejen při chůzi, ale i při 

fyzicky náročných činnostech (sport, procházky atd.).  
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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. Dle Magnuse postura provází pohyb jako stín. 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 rozdělit 

na: posturální stabilitu, posturální stabilizaci a na posturální reaktibilitu (Kolář, 2009; 

Véle, 2006).  

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.  

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 

okolí a centrální nervové soustavě, která přijímá a zpracovává tyto informace, je možné 

vytvořit adekvátní svalové odpovědi a tím udržovat rovnováhu těla (Hatzitaki, 2002). 

2.3 Rovnováha a postura 

Dle Massiona (1994) 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). 
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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; 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. (1995) 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. Dle 

Horaka (2006) se zdravý jedinec při stoji či 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. Při změně povrchu ze stabilního 

na nestabilní, se podíl z vestibulárního a vizuálního systému zvýší na úkor 

somatosenzorického systému. 

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 odhalit, proč jedinci, kteří 

mají například zhoršenou propriocepci, trpí hypertonií svalstva. 

2.4 Statická stabilita 

Informace přicházející z proprioceptivních a exteroceptivních zdrojů mají vliv na 

řízení stabilizace. Podněty ze svalů, kloubů a šlach osového orgánu jsou tzv. 

zpětnovazebné, jsou podkladem pro řízení stabilizace polohy a zároveň slouží ke 

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.  
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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. 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 je možný vznik deformit (Otáhal, 2000; 

Kolář, 2009; Vařeka, 2002). 

2.5 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, uložených 

v přednoží. Při 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. Největší koncentrace proprioceptorů je právě v těchto kloubech a udává se, 

že při klidovém stoji je aktivita proprioceptorů v hlezenním kloubu větší, než aktivita 

receptorů vestibulárních. Toto platí zejména v případě, že stojíme na pevném povrchu 

(Winter, 1995). 

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 
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rovnováhy při vzpřímeném stoji je tzv. stepping, kdy se člověk pomocí kroků snaží 

obnovit ztracenou rovnováhu (Véle, 2006; Maki, 2003).  

2.6 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 chodidel se přenášejí do CNS, 

to vytváří důležitý prvek při řízení stabilizace polohy těla. Ve stoji je zátěž těla 

asymetricky rozložena do tří 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).  

2.7 Řízení pohybu 

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. 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 
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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). 

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). 

2.8 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). 

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 
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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). 

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. 

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). 

2.8.1 Nociceptory 

Nociceptory jsou specializované periferní neurony. Upozorňují nás na 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). 

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 
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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, 

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). 

2.8.2 Proprioceptory 

Název pochází z latinského proprius=vlastní a recipio=přijímat. 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. 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 (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).  

http://michaeldmann.net/mann11.html
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2.9 Druhy proprioceptorů 

2.9.1 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 (tzv. receptorová oblast). 

Intrafuzální vlákna se dělí na: nuclear bag fibres a nuclear chain fibres. Od sebe se liší 

morfologicky, ale také rychlostí kontrakce. Nuclear bag – kontrakce těchto vláken je 

pomalá, nuclear chain – kontrakce těchto vláken je rychlejší.  Intrafuzální vlákna 

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). 

 

Obrázek č. 1: Svalové vřeténko a jeho paralelní zapojení ve svalovém vláknu (Hamill, 2009) 

2.9.2 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 
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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 

vřeténko, ale na rozdíl od svalových vřetének 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). 

2.9.3 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. 

(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). 

2.9.4 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). 
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Obrázek č. 2: Druhy kloubních receptorů (Hamill, 2009) 

2.10 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. 

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 (Latash, 1998). 

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). 

2.11 Zrakový systém 

Zrak lidem zprostředkovává 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 (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). 

2.12 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 

odkládat, apod. Anticipační mechanismy jsou závislé na informacích, které přicházejí ze 

senzorického systému (Uhlíková, 2016). 
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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.  

2.12.1 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 neboli zpětnovazebné informace (Tsao, 2007). Feed forward se 

označuje jako dopředná 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 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). 

2.12.2 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. 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. Tyto informace slouží zároveň 

i  k přednastavování dráždivosti - „feed forward" (Véle, 2006). 

2.13 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 
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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 jedince 

(Lewitová, 2016). 

Při zhoršené posturální stabilitě pozorujeme na noze pohyby, které jsou 

způsobené aktivitou vnějších svalů nohy, ta se projevuje jako hra šlach měnící 

konfiguraci nohy dle potřeb regulace postury (Véle, 1995). 

 

2.14 Nožní klenba 

S postupně vyššími nároky na nohu při ontogenetickém vývoji člověka se vyvíjely 

i  klenby nožní. Nožní klenby jsou rozděleny na dvě klenby podélné a jednu klenbu 

příčnou. Klenba podélná je na mediální straně chodidla vyšší než na straně 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 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 pro vývoj normálního chodidla. 

 

Obrázek č. 3: Tři opěrné body chodidla – vlevo, klenby chodidla – vpravo (Kapandji, 1987) 

2.15 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 začínají v oblasti nohy prochází přes koleno, kyčel, záda až 

k horním končetinám a do cervikální oblasti (Véle, 2006). Tyto dlouhé řetězce mají 

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 
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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).  

 

2.16 Zatížení chodidla ve stoji 

„Každá dysfunkce klenby je následována přetížením určitých oblastí nohy, což je 

rizikový faktor pro vznik poranění v této oblasti.“(Williams, 2006).  

Základní oporou vzpřímeného držení těla je chodidlo. Opora směřuje k hrbolu 

patní kosti a na hlavičku I. a V. metatarzu, kdy palec a prstce jsou opřeny o podložku. 

Díky svalům m. peroneus longus a m. tibialis posterior jsou tarzální kosti taženy 

vzhůru, tím je tvořená příčná klenba nohy. Aktivita svalů nohy se projevuje také na 

bránici, hrudníku, ale i změněným postavením a změnou dýchání (Kolář, 2012). Při 

normálním zatížení chodidla by většinu zátěže měla nést kostní a vazivová část 

chodidla. Při zvýšené námaze tvoří svalová složka rezervu, která pomáhá udržovat 

klenby chodidla. Z klinických zkušeností vyplývá, že bez aktivního svalového zajištění 

se obě klenby bortí a vzniká některý typ ploché nohy. Při deformitě pes planus je 

největší zatížení v oblasti pod palcem (Ledoux, 2006). 
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2.17 Vložky do bot 

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. Vložky do 

bot se v dnešní době používají ke korekci vad vzniklých během života. 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). 

2.17.1 Ortopedické vložky a korektory 

Ortopedické vložky se dají použít ve standartní, zdravotní, sériově ortopedické a 

individuální ortopedické obuvi. Vložky se stejně jako ortopedická obuv vyrábí sériově, 

ale i individuálně dle změřených parametrů chodidla pacienta. Nejčastěji jsou vyráběné 

vložky pro kombinaci podélně a příčně ploché nohy. Pokud je oploštělá pouze klenba 

příčná je možné nahradit vložku pouze metatarzálním tělískem, známým jako „srdíčko“. 

To se zapracovává do vložky nebo je nalepeno přímo do standardní obuvi. Metatarzální 

tělísko je řazeno mezi korektory. Pelota pro podélně plochou klenbu nožní se také může 

nalepit samostatně do obuvi. Dalším korektorem je tzv. podpatěnka, která se využívá při 

zkratu jedné dolní končetiny (při rozdílu do 2 cm). Tyto podpatěnky se vyrábí i pro 

pacienty trpícími patní ostruhou, kdy se vloží třeba gelová podpatěnka a tím dojde 

k odlehčení paty a snížení zátěže na místě patní ostruhy. Ortopedické vložky jsou 

pomůcky. Vkládáme je do obuvi při korekci vady nohy, zejména při oploštění podélné 

klenby nebo i příčné klenby nožní. V některých situacích se jich využívá jako prevence 

oploštění podélné klenby. Aplikace ortopedických vložek by měla přijít až tehdy, kdy se 

nepodaří posílit svaly nožní a bércové, které udržují klenby nožní. To se nedaří zejména 

u dospělých a starších osob. Při nošení ortopedické vložky dochází k atrofii již 

zmíněného svalstva, protože vložka svým korekčním tlakem svalstvo odkrvuje. To vede 

k opačnému výsledku, než jaký je požadován k udržení správně klenutých nožních 

kleneb (Eis, 1972). 
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2.17.2 Funkce ortopedických vložek 

 Ovlivnění charakteru a směru odvalu chodidla 

 Korekce deformity nohy jak staticky, tak dynamicky 

 Odstranění obtíží vzniklých insuficiencí vazivové či muskulární činnosti  

 Podpora nožních kleneb 

 Udržení stavu po konzervativní či operativní léčbě nohy a zabránit eventuální 

recidivě 

 Vyrovnání nevhodného zatížení jednotlivých části chodidla a odlehčení 

přetížených míst (Online, 2014). 

 

Dle způsobu působení se ortopedické vložky dají rozdělit: 

 Pasivní -  ty mají za úkol podpírat nožní klenbu, jak podélnou tak příčnou, dále 

udržují nohu ve správném postavení. Pasivní vložka se skládá z výztuže, ta je 

vytvarována podle korigované podélné klenby nožní, výztuž má na povrchu 

připevněnou koženou stélku (Eis, 1972).  

 Aktivní – dráždí svalstvo nohy, čímž dochází ke stahu svaloviny a vyrovnání 

deformity nohy. Vložky se aplikují malým dětem, ty s nimi chodí kolem 10 až 

20 minut opakovaně přes den. Aktivní vložky jsou zhotoveny z rovné kožené 

stélky a z poloměkké gumové nebo kožené kuličky. Ta má velikost cca třešně a 

je umístěna na vnitřním okraji stélky v místě maximálního vyklenutí nožní 

klenby. Funkce kuličky je taková, že při nášlapu se zaboří do měkké tkáně 

chodidla a nociceptivní dráždění vyvolává stah svalů chodidla čímž dochází 

k vyklenutí nožní klenby a nocicepce přestane (Eis, 1972). 

 

Obrázek č. 4 – Ortopedické pomůcky pro příčně a podélně plochou nohu A. odlehčovací mezikruří, B. 

polštářek pro příčně plochou nohu, C. individuální vložka, D. vložka s kuličkou (Kubát, 1988) 
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2.17.3 Další druhy ortopedických individuálně zhotovených vložek 

 Dynamické ortopedické vložky - pro zhotovení těchto vložek je nutné, aby se 

člověk prošel v sandálech, ve kterých je již předtvarovaná vložka z modelíny. Po 

strávení určitého času v těchto sandálech se modelína vytvaruje do tvaru dle 

chodidla, ortotický pracovník poté dotvaruje vložku a může umístit například 

„srdíčko“ pro podporu příčné klenby nožní a další. Modelína se posléze vloží do 

speciálního přístroje, poté se dle otisku chodidla odlije z měkkého pěnového 

polyuretanu vložka, která je krytá vhodnou stélkou. Hotové vložky vyrobené 

touto metodou, která se nazývá metodou italskou, se chovají jako vložky 

vyměkčené a jsou maximálně přizpůsobeny dynamickému chování nohy při 

chůzi (Černý, 2005). 

2.18 Popis vložek s posturální pelotou dle Raševa 

Stélka s posturální pelotou 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 chodidla. 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 (Rašev, 2017). 

Princip funkce vložek s posturální pelotou a jejich odlišnosti od jiných 

ortopedických vložek do bot: 

Posturální pelota 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 měla být vnímána příjemně a to i u  polyneuropatické nohy, 
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naopak při defektech exteroceptivní a proprioceptivní funkce receptorů nohy je 

neurofyziologický význam individuální posturální peloty velký. Výrazně redukuje 

nocicepci a podporuje stabilizační senzomotorickou funkci nohy (Rašev, 2017). 

Odlišnost vložek do bot a vložek s tzv. retrokapitální pelotou (tím je myšleno tzv. 

„srdíčko“) je několik. Posturální pelota 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 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 vřetének (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 (Rašev, 

2017). 

 

 

Obrázek č. 5: Stélky do bot s posturální pelotou dle Raševa (archiv autorky, 2017) 
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2.19 Popis vložek PodoAktiv
®
 s proceptory 

Jedná se o vložky, které pomocí zlepšení statiky chodidla ovlivňují celé tělo a také 

držení těla a pohyblivost. Spousta bolestí v oblasti chodidel jsou odrazem toho, že „něco 

nad chodidly“ není v pořádku. Vložky PodoAktiv se vyrábí na základě otisku chodidla 

na podoskopu, dále je důležité prohlédnutí pacienta, zda nejsou nikde na chodidle 

otlaky, anomálie, zda se jedno rameno nenachází výše než druhé apod. Poté se podloží 

navržené proceptory pod chodidlo pacienta a opět dojde k prohlédnutí celé postavy 

pacienta. Zda se srovnaly nerovnosti v držení postavy apod. Proceptory jsou vyrobené 

z korku, který je 1-2 milimetry vysoký. Pro pacienty s diabetem či s velice bolestivými 

otlaky chodidla se využívá proceptorů z měkkého pěnového materiálu (může být až 6 

mm vysoký). Tyto proceptory se připevní na bazi vložky lepidlem a následně jsou 

přikryty vrstvou koženkové usně (online, 2017). 

 

Obrázek č. 6: zhotovené stélky do bot PodoAktiv s proceptory (archiv autorky, 2017) 

2.20 Studie věnované vložkám do bot 

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 

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 
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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. 

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 

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 
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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). 

2.21 Povrchová topografie  

Povrchová topografie se zabývá studiem povrchu těla, uspořádáním struktur 

axiálního systému, což je ukazatelem stavu pohybového systému. K Jednomu ze 

základních prostředků vyšetření se řadí rentgenové zobrazení. Jelikož u opakovaných 

vyšetření pomocí rentgenových paprsků (zejména u dětí se skoliózou páteře) byl 

prokázaný vliv na pozdější výskyt malignit v pozdějším věku, bylo nutné hledat jiný, 

alternativní způsob vyšetření, kdy nebudou použity rentgenové paprsky (Knott, 2011).  

Hlavním cílem topografických systémů tedy je eliminace rentgenového záření, kterému 

by byly děti vystaveny opakovaně. Dále i umožnit prostorové měření kontury zad, což 

dvojrozměrné rentgenové paprsky neposkytují. Topografické systémy lze považovat za 

alternativu pro rentgenové záření při hodnocení dětí s mírnou idiopatickou skoliózou 

(Liu, 2013). 

Druhy povrchové topografie: 

Moiré topografie tato metoda je založena na tzv. moiré efektu. Pomocí interference 

světla a stínu vrhaného vlákny mřížky vytváří na povrchu stínový obraz vrstevnic. Díky 

tomu jsme schopni provézt prostorovou rekonstrukci tvaru. Tvar vrstevnic a jejich 

vzájemné uspořádání na sledovaném povrchu popisují tvar objektu v prostoru 

(Patobiomechanika a Patokinesiologie, 2012). Nevýhodou této metody je, že mřížka 

musí být srovnatelná s velikostí měřeného objektu, což lze odstranit pomocí metody 

projekční moiré topografie. Ta je založená na symetrické projekci lineární mřížky na 

prostorovou plochu těla pacienta přímo ze světelného zdroje. Této metody se používá 

v posledních letech nejčastěji. Soustava je tvořena světelným zdrojem, kamerou a v 

paralelní rovině postavenou mřížkou, za kterou stojí vyšetřovaný. Celá soustava je v 

zastíněném prostoru (Patobiomechanika a Patokinesiologie, 2012).  

 

Raster stereophotografie jedná se o rozšířenou formu moiré topografie. Systém je 

složen z optické rasterstereografické jednotky, projektoru a video-zobrazovacího 

systému, který je připevněn k projektoru s motorickým nastavením výšky. Čtvercová 

mřížka se opticky promítá na pacienta a je poté vyfocena z úhlu 30° nad pacientem. 
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Obrazy průsečíků promítané mřížky jsou digitalizovány, abychom dostali 3D 

souřadnice. Takto dostaneme cca 150 – 200 bodů. Nevýhodou této metody je menší 

citlivost na malé změny povrchu zad a horší přesnost měření (Liu, 2013). 

 

Integrovaný Shape Imaging System 1 původně byl popsán jako 3D optický skener. 

Jde o řádkový snímač se čtecím paprskem usměrněným soustavou zrcadel do jednoho 

pruhu, který se pohybuje po snímané podložce. Dále je zde umístěna kamera, která se 

nachází mimo osu světelného zdroje, ta snímá povrch s deformovaným světelným 

proužkem. Dle vzájemné polohy kamery a roviny světla a předpokládané polohy 

každého obrazového bodu je možné určit 3D souřadnice jednotlivých bodu na povrchu 

sledované podložky (povrchu těla pacienta). Skenování zabere cca 1,5 s, zpracování dat 

v počítači několik minut. Celkový počet 3D data bodů je mezi 1000 – 2000 bodů (Liu, 

2013; Patobiomechanika a patokinesiologie, 2012). 

 

QUANTEC Shape Imaging Systém je technologie založená na 

rasterstereografii/fotografii se skládá z digitálního fotoaparátu, křemenného 

halogenového světla, kabiny a počítačového softwaru pro měření 3D obrazu. Quantec 

dokáže změřit rovnováhu trupu, zakřivení v sagitální i koronální rovině, žeberní 

prominenci i povrchové asymetrie. Místo Cobbova úhlu, který se měří u skolióz, je zde 

měřen tzv. Q-úhel. Nevýhodou přístroje je, že nemůže být použit bez srovnání s RTG 

snímkem (Liu, 2013).  

 

InSpeck systém obsahuje dva skenovací systémy – MegaCapturor II a MegaCapturor 

DF4. Tyto systémy používají technologii halogenového světla, posunutou moiré 

projekci, metodu měření interferometrem a techniku optické triangulace k rekonstrukci 

3D modelů. MegaCapturor DF4 ma duální fotoaparát, což znamená, že má dva 

objektivy, těmi dokáže zachytit dvě různá pole ve stejný čas. Nevýhodou je vcelku 

pomalé 3D snímání (Liu, 2013). 

 

Formetric systém používá rastrovou stereografii a biomechanické modelování ke 

změření povrchu těla. Umožňuje tedy analýzu povrchu zad, ale i samotné páteře (díky 

použití modelu páteře, který vytvořil Turner-Smith). 3D model páteře je vypočítáván 

z konvexních ploch, polohy vertebra prominens a konkavit v místě fossae lumbales. 

K zobrazení kyfotického úhlu, lordotického úhlu a úhlu skoliotického je potřeba 
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frontální a sagitální projekce páteře a také odhadu polohy obratlových těl. Rotace 

obratlů je vypočtena pouze na základě modelu, což může být nevýhodou v přesnosti 

měření. Ze srovnání snímků  Formetric systému a rentgenových snímků je zde odchylka 

cca 4 mm a odchylka rotace obratlů je 3° (Drerup, 1994; Liu, 2013).  

 

Milwaukee topografický systém (MTS) jde o rasterstereografický systém. Součástí 

MTS je počítačový systém a ruční světelný zdroj. Doba skenování je cca 30 s. Pomocí 

MTS přístroje lze změřit některé parametry, které rentgenový snímek nezachytí. Jedná 

se o snadno přenosný přístroj, poskytující kvantitativní informace (Liu, 2013). 

 

2.22 Technické vybavení pro výzkum 

2.22.1 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. Přístrojem je možné měřit:3D měření osy horní 

části těla/dolních končetin, měření skoliózy, stanovení funkčních a anatomických délek 

dolních končetin, případně jejich rozdíl, 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. 

 Čas záznamu snímku: 1/40 sekund. 

 Technologie záznamu: obrázek je výsledkem zprůměrovaných naměřených 

hodnot a měření (Paromed, 2016). 
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Obrázek č. 7: přístroj Balance 4D (Paromed, 2016) 

2.22.2 Popis kamery používané přístrojem Balance®4D 

Přístroj používá kamery z-Snapper vario od firmy Vialux. Z-Snapper využívá 

principu tzv. fringe projekce kombinované se sofistikovaným měřícím algoritmem. 

Sekvence vzorů je projikována na objekt a zaznamenána přesně synchronizovanou 

kamerou. Jednou z výhod tohoto přístroje je velice krátký čas měření (40 ms), což 

umožňuje zaznamenávat nejen statické objekty, ale i objekty pohybující se (Online, 

2018). 

Technické specifikace: 

Rozměry: 

Úplné datové pole: 640x480 pixelů nebo binning: 320x240 pixelů 

Zorné pole: 180-1200 mm 

Hloubka rozlišení:  10-200 μm 

Doba záznamu: 40-200 ms nebo binning: 25-120 ms 

Rozhraní: 

Projekce: USB2.0 

Kamera: IEEE1394b (FireWire) 

Výkon max. 17W @ 12-30V 

Všeobecné: 

Rozměry: 200x130x115 (mm) 
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Balení kompaktní hliníkový kryt projektoru a oddělený fotoaparát 

Hmotnost: 1600 g 

Požadavky na PC nebo notebook: Windows® XP / Pro, 1Gbyte RAM (Online, 2018). 

 

Obrázek č. 8: přístroj z-Snapper firmy Vialux (Online, 2018) 

2.22.3 Popis přístroje paroGraph
®
S 

Stejně jako přístroj Balance
®
4D, je také přístroj paroGraph

®
S výrobkem firmy 

Paromed a je součástí přístroje Balance 4D. Přístroj je využíván k měření plantárních 

tlaků. Mezi nejpoužívanějšími 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.  

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 
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přístroje založeném na principu Moiré fenoménu. Markery označili trnové výběžky od 

C7 k S1, spodní úhel lopatky, spinu iliacu posterior superior a akromion. Výsledkem 

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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3 CÍL, ÚKOLY PRÁCE A HYPOTÉZY 

3.1 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je vyhodnotit efekt stélek s posturální pelotou dle Raševa 

a stélek s proceptory PodoAktiv na držení těla probandů s hlavním zřetelem k postavení 

pánve a držení pletence ramenního. 

Dílčí cíle: 

 Nastudování a rozbor odborné literatury vztahující se k tématu diplomové práce. 

 Stanovení postupu měření. 

 Vytvoření výzkumného vzorku probandů pro realizaci experimentální části 

studie. 

 Měření probandů v laboratoři přístrojem Balance 4D. 

 Analýza a interpretace získaných dat. 

 Vytvoření diskuze, ve které budou konfrontovány hypotézy stanovené pro tuto 

diplomovou práci. 

3.2 Hypotézy 

H1: Předpokládáme, že po aplikaci stélky s posturální pelotou dle Raševa dojde ke 

změně postavení pánve anebo pletence ramenního oproti situaci v prostém stoji na boso.  

H2: Předpokládáme, že po aplikaci stélky s posturální pelotou dle Raševa dojde ke 

změně postavení pánve anebo pletence ramenního oproti situaci ve stoji v obuvi bez 

aplikace stélek. 

H3: Předpokládáme, že po aplikaci stélky s proceptory PodoAktiv dojde ke změně 

postavení pánve anebo pletence ramenního oproti situaci v prostém stoji na boso. 

H4: Předpokládáme, že po aplikaci stélky s proceptory PodoAktiv dojde ke změně 

postavení pánve anebo pletence ramenního oproti situaci ve stoji v obuvi bez aplikace 

stélek. 

Poznámky: 

1) Za změnu v postavení pánve anebo pletence ramenního se považuje jakákoliv 

změna oproti hodnocenému výchozímu stavu, která bude větší než 0,21 mm u 
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parametrů vztahujících se ke sklonu horizontální osy pánve a ramen, či 0,21° u 

parametrů vztahujících se k rotaci. 

2) Pro potvrzení hypotézy H1, H2, H3 a H4 je nutné, aby všechny parametry 

splňovaly výše stanovenou podmínku č. 1. 

3) Pro potvrzení a přijetí hypotéz je nutné, aby se hypotézy potvrdily u 6 probandů 

včetně. 
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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 této 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 Charakteristika výzkumného souboru 

V naší studii bylo testováno 9 probandů. Podmínky pro zařazení do výzkumného 

souboru byly: nepřítomnost subjektivních potíží, funkčního omezení, traumatického 

úrazu, ortopedické vady či onemocnění v oblasti dolních končetin. V anamnéze 

probandů se nevyskytovalo v době měření žádné akutní ani chronické onemocnění, 

které by mohlo nepříznivě ovlivnit výsledek, netrpěli žádnou vývojovou vadou chodidel 

a neměli žádné předchozí zkušenosti s nošením ortopedických stélek do bot. Žádný 

z probandů nejevil známky psychické ani fyzické únavy. Věk ani pohlaví nebyli 

limitujícím faktorem pro zařazení do výzkumné skupiny. Testované osoby se účastnily 

výzkumu dobrovolně a podepsali informovaný souhlas (příloha č. 2 a č. 3) před 

samotným zahájením výzkumu, 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). Při zpracování dat bude dodržena 

anonymita. Výzkum probíhal v místnosti za konstantní teploty, v dopoledních hodinách 

a odpoledních hodinách, vždy za stejných podmínek. Všichni probandi se zúčastnili 

výzkumu dobrovolně, bez nároku na honorář. 

Podmínkám stanoveným pro tento výzkum odpovídalo celkem 9 probandů, 6 žen 

a 3 muži. U každého probanda byla předem odebrána anamnéza, dále bylo provedeno 

orientační vyšetření aspekcí jak fyzioterapeutem, tak ortotikem z pracoviště. 
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  Výška (cm) Váha (kg) BMI (kg/m
2
) 

Velikost obuvi (EU 

číslování) 

Proband č. 1 185 86 25,13 43 

Proband č. 2 175 76 24,82 41 

Proband č. 3 164 59 21,94 39 

Proband č. 4 183 73 21,8 40,5 

Proband č. 5 190 70 19,39 45 

Proband č. 6 175 62 20,24 41 

Proband č. 7 157 55 22,31 37 

Proband č. 8 168 72 25,51 39,5 

Proband č. 9 160 75 29,3 37,5 

Průměr 173 69,78 23,38 40,39 

Medián 175 72 22,31 40,5 

Tabulka č. 1:  Základní charakteristika probandů 

4.2 Použité metody 

Pro měření byl zvolen přístroj firmy Paromed, Vabene 4D ke 3D kinematické 

analýze držení těla.  

Celý výzkum probíhal v laboratoři Orthopädie und Sanitätshaus Brünner, kde 

proběhlo zaškolení k používání přístroje Balance®4D a použití programu 

BalanceReport Software, také byla poskytnuta odborná konzultace během měření 

probandů a vyhodnocení senozomotorického stavu chodidla probanda a při výrobě 

stélek PodoAktiv.  

Vložky s proceptory PodoAktiv byly zhotoveny přímo v dílně firmy Orthopädie 

und Sanitätshaus Brünner pod odborným dohledem pracovníků dílny. Vložky 

s posturální pelotou dle Raševa byly vyrobeny odbornými pracovníky na základě 

individuálně odebraných otisků chodidel do pěny a dle vyšetření chodidla jednotlivých 

probandů. U každého probanda bylo provedeno pokusné měření pro určení vhodných 

proceptorů, které by byly vyhovující pro výrobu vložek PodoAktiv. Program 

BalanceReport Software navrhl ze vstupního měření vhodné proceptory, které byly 

posléze vyzkoušeny u každého probanda, poté byly vyrobeny vložky PodoAktiv. Pro 

výrobu stélek s posturální pelotou dle Raševa bylo nutné odebrat otisk chodidel do 

speciální pěnové hmoty (obrázek č. 8), dále bylo provedeno vyšetření dráždivosti 

chodidel (příloha č. 5). Před zahájením měřením byla chodidla vyšetřena aspekcí 

z důvodu vyloučení defektů či výraznějších otlaků v oblasti chodidla a pat 



 

43 

 

probandů.  Dále byla chodidla vyšetřena plantogramem který byl k dispozici na 

pracovišti. Tato vyšetření a odebírání otisků chodidel provedl odborný pracovník, který 

následně vložky s posturální pelotou dle Raševa zhotovil v dílně. 

 

 

Obrázek č. 9: Pěnový otisk chodidla (online, 2018) 

4.3 Sběr dat 

Měření bylo provedeno v laboratoři institutu Orthopädie und Sanitätshaus 

Brünner v německém Schweinfurtu v období od 25. 7. – 4. 8. 2017 pod odborným 

dohledem ředitele institutu Tilo Brünnera. Všechny přístroje potřebné k měření byly 

zapůjčeny zdarma od institutu.  

Probandi byli měřeni ve spodním prádle, bylo označeno celkem 14 bodů na 

tělesných segmentech, které byly pro všechny probandy shodné. Označení prováděla 

vždy stejná osoba, bylo použito bílých kruhových samolepek o průměru 1 cm a dvou 

dřevěných kuliček, 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. V oblasti akromioklavikulárních skloubení se připevnily dřevěné kuličky na 

gumové lepící hmotě. 

Měření účastníka výzkumu zabralo i s výrobou stélek cca 2 – 3 hodiny. Účastníci 

se nejprve svlékli do spodního prádla, poté bylo označeno všech 14 bodů. Proband byl 

vyzván, aby se postavil na tlakoměrnou desku. Ta je součástí přístroje Balance 4D, 

současně slouží k tomu, aby se účastník vždy postavil na střed měřené oblasti, čelem ke 
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stěně. První měření bylo ve stoji na boso a zabralo cca 15 – 20 minut. Po prvním měření 

program BalanceReport software vygeneroval vhodné proceptory pro daného člověka, 

tyto proceptory jsou součástí vložek PodoAktiv. Další měření bylo ve vlastní obuvi bez 

stélek, toto měření opět trvalo cca 15 – 20 minut. Poté jsem s asistencí odborného 

pracovníka vyrobila vložky PodoAktiv, které si proband dal do své obuvi. V těch se 

prošel cca 15 – 20 metrů ke zjištění případných nedostatků a nepříjemných pocitových 

vjemů, které by mohly ovlivnit následné měření. Následně bylo provedeno měření 

v botách s vložkami PodoAktiv, které opět zabralo cca 15 – 20 minut, závěrečné měření 

bylo opět v botách, ale s vložkami s posturální pelotou dle Raševa. Tyto vložky vyrobili 

pracovníci dílny dle pěnového otisku chodidla, které bylo odebráno probandovi před 

prvotním měřením. Mezi jednotlivými měřeními si mohl každý proband sednout a 

odpočinout, aby nestál po celý čas a únava se neprojevila na držení těla.   
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4.4 Analýza dat 

Všechna data byla z programu BalanceReport Software převedena do Microsoft 

Office Excel 2010 a v něm následně porovnána a vyhodnocena. Všechny tabulky a 

grafy v této diplomové práci, byly zpracovány rovněž v Microsoft Office Excel 2010.  

 Porovnán byl stoj na boso, stoj ve vlastní obuvi bez stélek, stoj v botách 

s vložkami s posturální pelotou a stoj v botách s vložkami PodoAktiv. Jako hodnocené a 

porovnávané parametry byly zvoleny následující: rotace pánve, rotace ramen, 

horizontální sklon osy pánve a horizontální sklon osy ramen. Tyto parametry byly 

hodnoceny a zaznamenány v každé měřené situaci u všech 9 probandů.  

Výsledná data v programu BalanceReport Software byla převedena do programu 

Microsoft Office Excel 2010. Za nejideálnější postavení tělesných segmentů se dle 

softwaru BalanceReport považují hodnoty rovny 0,00. Což znamená, že pánve a ramena 

nejsou v rotaci a co se týče sklonu horizontální osy ramen a pánve, tak hodnoty rovny 

0,00 jsou opět považovány za ideální, protože poté nelze hovořit o sklonu 

horizontálních os, ale pánev i pletenec ramenní jsou v naprosté rovině. Hodnoty 

uvedeny v záporných číslech ukazují na vychýlení rotace či osy směrem vpravo, naopak 

hodnoty uvedeny v kladných číslech ukazují na posun osy či změnu rotace směrem 

vlevo.  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Intraindividuální porovnání výsledků: 

5.1.1 Proband č. 1 

Pohlaví: muž, věk: 36 let, lateralita: levák 

 

Graf č. 1:  Proband č. 1 – porovnání sklonu horizontální osy ramen a pánve (mm) 

 

Graf č. 2: Proband č. 1 – porovnání rotace ramen a rotace pánve (°) 

  Z grafu č. 1 vyplývá: U parametru sklon horizontální osy ramen se 

všechny hodnoty orientují směrem vlevo, u sklonu horizontální osy pánve se ve všech 4 
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situacích hodnoty orientují doprava. U sklonu horizontální osy ramen byla nejideálnější 

hodnota ve stoji v botách bez stélek (1,80 mm) a nejhorší hodnota byla naměřená po 

aplikaci stélek s posturální pelotou (2,30 mm). U parametru sklonu horizontální osy 

pánve byla nejlepší hodnota opět ve stoji v botách bez stélek (-1,60 mm) a nejhorší 

hodnota po aplikaci stélek s posturální pelotou (-3,10 mm).  

Z grafu č. 2 vyplývá: Hodnoty parametrů rotace ramen a rotace pánve ve všech 4 

situacích směřují stejně a to doprava. U parametru rotace ramen byla nejideálnější 

hodnota po aplikaci stélek s posturální pelotou (-2,30°) a nejhorší hodnota byla po 

aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv (-6,80°). U parametru rotace pánve byla opět 

nejideálnější hodnota po vložení stélek s posturální pelotou (-6,80°) a opět nejhorší 

naměřená hodnota po aplikaci vložek s proceptory PodoAktiv (-11,60°).  
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5.1.2 Proband č. 2 

Pohlaví: žena, věk: 24 let, lateralita: pravačka 

 

Graf č. 3:  Proband č. 2 – porovnání sklonu horizontální osy ramen a pánve (mm) 

 

Graf č. 4: Proband č. 2 – porovnání rotace ramen a rotace pánve (°) 

Z grafu č. 3 vyplývá: Parametry sklonu horizontálních os jsou protichůdné, u 

sklonu horizontálních os ramen jsou všechny hodnoty směrem vlevo a u sklonu 

horizontální osy pánve jsou všechny hodnoty doprava. Proband č. 2 měl nejlepší 

hodnotu pro sklon osy ramen po vložení stélek s proceptory PodoAktiv (0,80 mm), 

nejhorší hodnota je naměřená na boso (1,70 mm). U parametru sklonu osy pánve byla 

nejlepší hodnota shodně ve stoji na boso i ve stoji v botách bez stélek (-1,30 mm). 

Nejhorší hodnota byla po vložení stélek s proceptory PodoAktiv (-3,30 mm). 
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Z grafu č. 4 vyplývá: U parametrů rotací již nebyly hodnoty orientovány vždy 

jedním směrem, u rotace ramen byly hodnoty orientovány doprava, vyjma stoje 

v botách bez stélek, kdy byla rotace směrem doleva. Rotace pánve byla ve stoji na boso 

a v botách se stélkami PodoAktiv byly hodnoty směrem vpravo, v botách bez stélek a 

v botách se stélkami s posturální pelotou směrem doleva. U rotace ramen byla nejlepší 

hodnota po vložení stélek s posturální pelotou (-1,00°), nejhorší hodnota ve stoji na 

boso (-1,90°). U rotace pánve byla nejlepší hodnota ve stoji na boso (-0,40°) a nejhorší 

ve stoji v botách bez stélek (1,30°).  
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5.1.3 Proband č. 3 

Pohlaví: žena, věk: 23 let, lateralita: pravačka 

 

Graf č. 5: Proband č. 3 – porovnání sklonu horizontální osy ramen a pánve (mm) 

 

Graf č. 6:  Proband č. 3 – porovnání rotace ramen a rotace pánve (°) 

 U probanda č. 3 byly pro parametry sklonu horizontální osy ramen a pánve ve 

většině směrem doleva, pouze u sklonu horizontální osy ramen v situaci na boso byla 

hodnota orientována doprava. U sklonu horizontální osy ramen byla nejlepší hodnota po 

vložení posturální peloty (0,20 mm) a naopak nejhorší naměřená hodnota byla ve stoji 

s botami bez vložek (2,30 mm). U sklonu horizontální osy pánve byla nejlepší hodnotou 

(0,00 mm) naměřená ve stoji na boso, nejhorší hodnota tohoto parametru byla po 

vložení stélek s posturální pelotou (2,00 mm). 
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Hodnoty naměřené u parametrů týkajících se rotací byly orientovány doprava, 

vyjma parametru rotace ramen v situaci s botami bez stélek, kdy hodnota byla 

orientována doleva. Nejideálnějším postavením rotace ramen bylo po vložení stélek 

s proceptory PodoAktiv (-0,30°), nejhorší hodnota byla naměřena ve stoji na boso (-

5,20°). Rotace pánve byla ideálně postavena ve stoji na boso (0,00°). Po vložení stélek 

s posturální pelotou byla hodnota nejvíce vzdálena ideálnímu postavení (-2,40°). 
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5.1.4 Proband č. 4 

Pohlaví: muž, věk: 68 let, lateralita: levák 

 

Graf č. 7: Proband č. 4 – porovnání sklonu horizontální osy ramen a pánve (mm) 

 

Graf č. 8:  Proband č. 4 – porovnání rotace ramen a rotace pánve (°) 

Z grafu č. 7 je patrno, že sklon horizontální osy ramen i pánve se orientuje 

směrem doleva. Po aplikaci vložek s posturální pelotou se sklon horizontální osy ramen 

nejvíce přiblížil hodnotě 0,00 mm. Naopak největší zhoršení nastalo ve stoji s vlastními 

botami. Sklon horizontální osy pánve byl nejlépe nastavený ve vlastních botách bez 

stélek a po vložení stélek s posturální pelotou se hodnota nejvíce vychýlila od ideální 

hodnoty 0 (1,80 mm). 
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Na grafu č. 8 jsou vyjádřeny hodnoty ohledně rotace ramen a rotace pánve. 

Proband č. 4 měl nejideálnější hodnoty rotace ramen ve stoji v botách bez stélek, 

největší vychýlení od ideálních hodnot bylo se stélkami s posturální pelotou. Nejlepší 

postavení u parametru rotace pánve bylo po vložení stélek s posturální pelotou a 

nejhorší postavení po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv. 
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5.1.5 Proband č. 5 

Pohlaví: muž, věk: 68 let, lateralita: pravák 

 

Graf č. 9: Proband č. 5 – porovnání sklonu horizontální osy ramen a pánve (mm) 

 

Graf č. 10:  Proband č. 5 – porovnání rotace ramen a rotace pánve (°) 

Z grafu č. 9 vyplývá, že ve stoji na boso se sklon horizontální osy ramen nejvíce 

přiblížil ideálnímu postavení, po vložení stélek s posturální pelotou se tento parametr 

nejvíce odchýlil a dosáhl hodnoty 5,00 mm. Ve všech čtyřech situacích se tento 

parametr vychýlil doleva. Parametr sklon horizontální osy pánve byl nejlépe korigován 

po aplikaci vložek s proceptory PodoAktiv (-1,50 mm) a největší odchylku od ideálu 

nabyl ve stoji na boso (2,70 mm). Ve stoji na boso se sklon horizontální osy pánve 

vychýlil doleva a v dalších 3 situacích se vychýlil doprava.  
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Na grafu č. 10 jsou parametry týkající se rotace – rotace pánve a rotace ramen. U 

parametru rotace ramen se ve dvou situacích (stoj na boso, stoj v botách s vložkami 

PodoAktiv) hodnoty vychýlily doprava a ve zbývajících dvou situacích směrem vlevo. 

Hodnoty pro rotaci pánve se ve všech situacích vychýlily směrem vlevo. Po aplikaci 

vložek PodoAktiv se rotace ramen nejlépe zkorigovala a přiblížila ideálnímu postavení 

(-0,30°), ve stoji v botech bez stélek se tento parametr nejvíce odchýlil od ideální 

hodnoty (3,50°). Rotace pánve byla nejlépe postavená ve stoji na boso, naopak po 

aplikaci stélek s posturální pelotou se hodnoty rotace pánve nejvíce odchýlily od ideálu 

(3,70°). 
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5.1.6 Proband č. 6 

Pohlaví: žena, věk: 23 let, lateralita: pravačka 

 

Graf č. 11: Proband č. 6 – porovnání sklonu horizontální osy ramen a pánve (mm) 

 

Graf č. 12: Proband č. 6 – porovnání rotace ramen a rotace pánve (°) 

Sklon horizontální osy ramen se u probanda č. 6 vyrovnal ve stoji v botách bez 

stélek, kdy byl roven 0,00 mm, což je ideální postavení. Ve stoji na boso byl parametr 

sklonu osy ramen nejvíce vychýlen od ideálu (0,90 mm). Sklon horizontální osy pánve 

měl nejideálnější postavení naopak ve stoji na boso (-1,20 mm) a nejvíce se vychýlil od 

ideálního postavení po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv (3,60 mm). 
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U parametru rotace ramen ve stoji s botami bez vložek byla hodnota rovna 0,00°, 

což je ideální postavení rotace ramen a po vložení stélek s posturální pelotou se hodnota 

vychýlila doleva a dosáhla 1,20°. U parametru rotace pánve byla hodnota 0,00° po 

aplikaci vložek s proceptory PodoAktiv, naopak nejhorší naměřená hodnota byla po 

aplikaci stélek s posturální pelotou a rotace byla orientována doleva (1,60°). Ve všech 

situacích u parametru rotace ramen byly směrem doleva. U parametru rotace pánve byl 

ve dvou případech směrem doleva a při situaci ve stoji na boso byla rotace směrem 

vpravo. 

  



 

58 

 

5.1.7 Proband č. 7 

Pohlaví: žena, věk: 24 let, lateralita: levačka 

 

Graf č. 13:  Proband č. 7 – porovnání sklonu horizontální osy ramen a pánve (mm) 

 

Graf č. 14: Proband č. 7 – porovnání rotace ramen a rotace pánve (°) 

 Na grafu č. 13 je viditelné, že sklon horizontální osy ramen byl nejideálněji 

nastaven po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv (0,10 mm) a směřoval doleva. 

Nejhorší nastavení bylo ve stoji na boso s hodnotou 1,50 mm, opět směrem vlevo. U 

parametru sklonu horizontální osy pánve byla nejlepší hodnota -0,20 mm (tedy směrem 

vpravo) a nejhorší hodnota ve stoji na boso 2,10 mm směrem doleva.  
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Z grafu č. 14 vyplývá, že parametr rotace ramen byl v nejideálnějším postavení po 

aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv (0,40°) směrem doleva a nejhorší postavení bylo 

ve stoji na boso (-6,70°) směrem vpravo. U rotace pánve je nejideálnější hodnotou 

naměřenou ve stoji v botech bez stélek (0,30°) doleva, nejhorší hodnota byla naměřená 

po vložení stélek s posturální pelotou (1,70°) a rotace byla směrem doleva. 
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5.1.8 Proband č. 8 

Pohlaví: žena, věk: 58 let, lateralita: pravačka 

 

Graf č. 15:  Proband č. 8 – porovnání sklonu horizontální osy ramen a pánve (mm) 

 

Graf č. 16:  Proband č. 8 – porovnání rotace ramen a rotace pánve (°) 

V grafu č. 15 je vidět, že parametr sklon horizontální osy ramen byl 

v nejideálnějším postavení ve stoji v botách bez stélek (2,30 mm) a sklon směřoval 

doleva. Nejhorší hodnota byla po aplikaci stélek s posturální pelotou (5,20 mm) a opět 

směrem doleva. U parametru sklonu horizontální osy pánve byla nejideálnější hodnotou 

ve stoji na boso (1,00 mm) směrem vlevo a nejhorší naměřené hodnoty byly shodně ve 

stoji v botách bez stélek a ve stoji v botách se stélkami s posturální pelotou (-2,00 mm), 

tyto hodnoty sklonu byly směrem vpravo stejně jako hodnota po aplikaci vložek 
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s proceptory PodoAktiv. Pouze hodnota naměřená ve stoji na boso byla orientována 

doleva. 

Nejlepší naměřená hodnota pro parametr rotace ramen byla s vložkami 

s proceptory PodoAktiv (-0,30°) směrem vpravo, nejhorší hodnota byla ve stoji v botách 

bez vložek (3,50°) směrem doleva. U parametru rotace pánve se proband č. 8 nejlépe 

zkorigoval ve stoji na boso (0,70°), kdy rotace byla směrem doleva. Největší vychýlení 

od ideálního postavení bylo po vložení stélek s posturální pelotou (3,80°), kdy rotace 

opět směřovala doleva. Ve všech čtyřech situacích byla rotace pánve směrem vlevo. 
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5.1.9 Proband č. 9 

Pohlaví: žena, věk: 55 let, lateralita: pravačka 

 

Graf č. 17: Proband č. 9 – porovnání sklonu horizontální osy ramen a pánve (mm) 

 

Graf č. 18: Proband č. 9 – porovnání rotace ramen a rotace pánve (°) 

Graf č. 17 ukazuje: Parametr sklon horizontální osy ramen byl u probanda č. 9 ve 

všech čtyřech situacích směřoval doleva, u parametru sklon horizontální osy pánve byl 

ve dvou situacích směrem doprava a ve dvou situacích směrem doleva. Sklon 

horizontální osy ramen byl nejideálnější ve stoji v botách bez stélek (3,80 mm) a 

nejhůře nastavený ve stoji na boso (7,20 mm). Parametr sklon horizontální osy pánve 

byl nejideálnější po aplikaci stélek s posturální pelotou (1,10 mm) a nejhorší ve stoji 

v botách bez stélek (-1,90 mm). 
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Parametry rotace ramen a rotace pánve téměř ve všech případech směřovaly 

doleva, vyjma situace ve stoji s posturální pelotou pro parametr rotace ramen. V tomto 

případě směřoval směrem doprava. Proband č. 9 měl nejlépe nastavenou rotaci ramen 

po aplikaci stélek s posturální pelotou (-1,00°) a nejhůře nastavený parametr byl ve stoji 

v botách bez stélek (5,40°). U rotace pánve bylo nejlepší nastavení opět po aplikaci 

stélek s posturální pelotou (3,40°) a nejhůře nastaven po aplikaci stélek s proceptory 

PodoAktiv (5,90°). 
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5.2 Zhodnocení okamžitého efektu na míru vyrobených vložek 

Proband - měření ramen na boso Posturální 

pelota 

Efekt 

č. 1 Ramena 
Sklon 1,90 2,30 - 

Rotace -3,40 -2,30 + 

č. 2 Ramena 
Sklon 1,70 1,00 + 

Rotace -1,90 -1,00 + 

č. 3 Ramena 
Sklon -0,90 0,20 + 

Rotace -5,20 -1,10 + 

č. 4 Ramena 
Sklon 1,40 1,10 + 

Rotace -2,90 -5,40 - 

č. 5 Ramena 
Sklon 0,80 -0,30 + 

Rotace 0,80 1,20 - 

č. 6 Ramena 
Sklon 0,90 0,60 + 

Rotace -4,30 -4,30 + 

č. 7 Ramena 
Sklon 1,50 0,20 + 

Rotace -6,70 2,30 + 

č. 8 Ramena 
Sklon 2,60 5,00 - 

Rotace -1,70 2,30 - 

č. 9 Ramena 
Sklon 7,20 5,00 + 

Rotace 3,70 -1,00 + 

Tabulka č. 2: Okamžitý efekt stélek s posturální pelotou v porovnání se stojem na boso (zaměřeno na 

pletenec ramenní) 

Tabulka č. 2 ukazuje, jaký okamžitý efekt měla aplikace vložek s posturální 

pelotou na držení pletence pažního v porovnání s prostým stojem na boso. Pouze u 

probanda č. 8 vidíme, že vložení těchto stélek oba parametry týkající se držení pletence 

pažního, které jsme v této studii porovnávali, měly negativní efekt a hodnoty se ještě 

více vzdálily hodnotě 0,00. Čím blíže je hodnota 0,00, tím ideálnější postavení. U 

probanda č. 4 a č. 5 měly vložky negativní vliv na parametr rotace ramen. U probanda č. 

1 se zhoršil sklon horizontální osy ramen. Celkově hodnotím vliv stélek s posturální 

pelotou jako pozitivní pokud se zaměříme na vliv v oblasti pletence pažního. 
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Proband - měření pánve na boso Posturální 

pelota 

Efekt 

č. 1 Pánev 
Sklon -2,60 -3,10 - 

Rotace -7,80 -6,80 + 

č. 2 Pánev 
Sklon -1,30 -1,80 - 

Rotace -0,40 0,50 - 

č. 3 Pánev 
Sklon 0,00 2,00 - 

Rotace 0,00 -2,40 - 

č. 4 Pánev 
Sklon 0,90 1,80 - 

Rotace 1,20 -0,50 + 

č. 5 Pánev 
Sklon 2,70 1,50 + 

Rotace -0,60 1,60 - 

č. 6 Pánev 
Sklon -1,20 -1,10 + 

Rotace -2,20 -1,70 + 

č. 7 Pánev 
Sklon 2,10 0,80 + 

Rotace -1,00 1,70 - 

č. 8 Pánev 
Sklon 1,00 -2,00 - 

Rotace 0,70 3,80 - 

č. 9 Pánev 
Sklon -1,60 1,10 + 

Rotace 4,20 3,40 + 

Tabulka č. 3: Okamžitý efekt stélek s posturální pelotou v porovnání se stojem na boso (zaměřeno na 

pánev) 

Z tabulky č. 3 vidíme okamžitý efekt vložek s posturální pelotou v porovnání 

s prostým stojem na boso se zaměřením na pánev. Na rozdíl od pozitivního efektu 

těchto vložek na postavení pletence pažního je efekt více negativní. U probanda č. 9 a č. 

6 měly vložky čistě pozitivní okamžitý efekt a hodnoty byly blíže 0,00 než v prostém 

stoji na boso. U probanda č. 2, č. 3 a č. 8 měly vložky vyloženě negativní dopad. 

Celkově tedy měly stélky s posturální pelotou negativní efekt na postavení a rotaci 

pánve. 
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Proband - měření ramen s botama Posturální 

pelota 

Efekt 

č. 1 Ramena 
Sklon 1,80 2,30 - 

Rotace -3,90 -2,30 + 

č. 2 Ramena 
Sklon 0,90 1,00 - 

Rotace 1,60 -1,00 + 

č. 3 Ramena 
Sklon 2,30 0,20 + 

Rotace 0,50 -1,10 - 

č. 4 Ramena 
Sklon 1,50 1,10 + 

Rotace -2,60 -5,40 - 

č. 5 Ramena 
Sklon 0,00 -0,30 - 

Rotace 0,00 1,20 - 

č. 6 Ramena 
Sklon 0,90 0,60 + 

Rotace -2,00 -4,30 - 

č. 7 Ramena 
Sklon -0,70 0,20 + 

Rotace -3,60 2,30 + 

č. 8 Ramena 
Sklon 2,30 5,00 - 

Rotace 3,50 2,30 + 

č. 9 Ramena 
Sklon 3,80 5,00 - 

Rotace 5,40 -1,00 + 

Tabulka č. 4: Okamžitý efekt stélek s posturální pelotou v porovnání s botami bez stélek (zaměřeno na 

pletenec ramenní) 

Okamžitý efekt stélek s pelotou v porovnání se stojem v botách bez stélek měl na 

50% efekt pozitivní a z 50% efekt negativní na postavení a držení pletence pažního. U 

probanda č. 5 bylo zhoršení jak u rotace ramen, tak u sklonu horizontální osy ramen po 

aplikaci stélek. U probanda č. 7 měly stélky u obou těchto parametrů vliv pozitivní. 

Nelze tedy říci, že by měly vložky efekt vyloženě negativní či pozitivní, ale opět bylo 

dosaženo individuálně efektu zlepšení a také zhoršení. 
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Proband - měření pánve s botama Posturální 

pelota 

Efekt 

č. 1 Pánev 
Sklon -1,60 -3,10 - 

Rotace -9,80 -6,80 + 

č. 2 Pánev 
Sklon -1,30 -1,80 - 

Rotace 1,30 0,50 + 

č. 3 Pánev 
Sklon 0,10 2,00 - 

Rotace -1,60 -2,40 - 

č. 4 Pánev 
Sklon 0,10 1,80 - 

Rotace -1,10 -0,50 + 

č. 5 Pánev 
Sklon 2,90 1,50 + 

Rotace 0,10 1,60 - 

č. 6 Pánev 
Sklon -0,20 -1,10 - 

Rotace -0,30 -1,70 - 

č. 7 Pánev 
Sklon 2,00 0,80 + 

Rotace 0,30 1,70 - 

č. 8 Pánev 
Sklon -2,00 -2,00 + 

Rotace 3,70 3,80 - 

č. 9 Pánev 
Sklon -1,90 1,10 + 

Rotace 3,70 3,40 + 

Tabulka č. 5: Okamžitý efekt stélek s posturální pelotou v porovnání s botami bez stélek (zaměřeno na 

pánev) 

V tabulce č. 5 je porovnání opět vložek s posturální pelotou a bot bez stélek se 

zřetelem k pánvi. Celkově byl okamžitý efekt negativní, kdy po vložení stélek se většina 

parametrů oddálila od ideálního postavení 0,00. Je vidět, že například proband č. 9 

reagoval na tyto stélky zlepšením jak u rotace pánve, tak u sklonu horizontální osy 

pánve, naopak proband č. 6 se po jejich aplikaci v obou parametrech ještě zhoršil.  
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Proband - měření ramen na boso Prozeptoren 

vložky 

Efekt 

č. 1 Ramena 
Sklon 1,90 1,90 + 

Rotace -3,40 -6,80 - 

č. 2 Ramena 
Sklon 1,70 0,80 + 

Rotace -1,90 -1,80 + 

č. 3 Ramena 
Sklon -0,90 0,80 + 

Rotace -5,20 -0,30 + 

č. 4 Ramena 
Sklon 1,40 1,30 + 

Rotace -2,90 -3,80 - 

č. 5 Ramena 
Sklon 0,80 0,60 + 

Rotace 0,80 0,20 + 

č. 6 Ramena 
Sklon 0,90 0,10 + 

Rotace -4,30 -4,80 - 

č. 7 Ramena 
Sklon 1,50 0,50 + 

Rotace -6,70 0,40 + 

č. 8 Ramena 
Sklon 2,60 2,70 - 

Rotace -1,70 -0,30 + 

č. 9 Ramena 
Sklon 7,20 6,90 + 

Rotace 3,70 2,20 + 

Tabulka č. 6: Okamžitý efekt stélek s proceptory PodoAktiv v porovnání se stojem na boso (zaměřeno na 

pletenec pažní) 

Tabulka č. 6 srovnává efekt stélek s proceptory PodoAktiv a stoj na boso u 

parametrů vztahujícím se k pletenci pažnímu. Celkový efekt těchto stélek byl u 

probandů pozitivní a vedl ke zlepšení držení pletence pažního. Proband č. 1, č. 4 a č. 6 

reagovali zhoršením u parametru rotace, proband č. 8 reagoval zhoršením u sklonu 

horizontální osy ramen. 
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Proband - měření pánve na boso Prozeptoren 

vložky 

Efekt 

č. 1 Pánev 
Sklon -2,60 -2,50 + 

Rotace -7,80 -11,60 - 

č. 2 Pánev 
Sklon -1,30 -3,30 - 

Rotace -0,40 -0,60 - 

č. 3 Pánev 
Sklon 0,00 0,10 - 

Rotace 0,00 -1,40 - 

č. 4 Pánev 
Sklon 0,90 1,50 - 

Rotace 1,20 -1,40 - 

č. 5 Pánev 
Sklon 2,70 3,60 - 

Rotace -0,60 0,00 + 

č. 6 Pánev 
Sklon -1,20 -0,50 + 

Rotace -2,20 -0,40 + 

č. 7 Pánev 
Sklon 2,10 1,80 + 

Rotace -1,00 1,10 - 

č. 8 Pánev 
Sklon 1,00 -1,50 - 

Rotace 0,70 1,10 - 

č. 9 Pánev 
Sklon -1,60 1,20 + 

Rotace 4,20 5,90 - 

Tabulka č. 7: Okamžitý efekt stélek s proceptory PodoAktiv v porovnání se stojem na boso (zaměřeno na 

pánev) 

U parametrů zaměřujících se na pánev se po aplikaci stélek s proceptory většina 

probandů zhoršila a reagovali na tyto stélky negativně v porovnání se stojem na boso. 

Pouze proband č. 6 reagoval u obou parametrů zaměřujících se na pánev zlepšením 

v porovnání se stojem na boso. Probandovi č. 2, č. 3, č. 4 a č. 8 stélky s proceptory 

hodnoty zhoršily.  
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Proband - měření ramen s botama Prozeptoren 

vložky 

Efekt 

č. 1 Ramena 
Sklon 1,80 1,90 - 

Rotace -3,90 -6,80 - 

č. 2 Ramena 
Sklon 0,90 0,80 + 

Rotace 1,60 -1,80 - 

č. 3 Ramena 
Sklon 2,30 0,80 + 

Rotace 0,50 -0,30 + 

č. 4 Ramena 
Sklon 1,50 1,30 + 

Rotace -2,60 -3,80 - 

č. 5 Ramena 
Sklon 0,00 0,60 - 

Rotace 0,00 0,20 - 

č. 6 Ramena 
Sklon 0,90 0,10 + 

Rotace -2,00 -4,80 - 

č. 7 Ramena 
Sklon -0,70 0,50 + 

Rotace -3,60 0,40 + 

č. 8 Ramena 
Sklon 2,30 2,70 - 

Rotace 3,50 -0,30 + 

č. 9 Ramena 
Sklon 3,80 6,90 - 

Rotace 5,40 2,20 + 

Tabulka č. 8: Okamžitý efekt stélek s proceptory PodoAktiv v porovnání s botami bez stélek (zaměřeno na 

pletenec pažní) 

 Z tabulky č. 8 vidíme, že efekt stélek s proceptory v porovnání s botami bez 

stélek na postavení pletence pažního není jednoznačně negativní či pozitivní. 

V polovině případů dokázaly stélky hodnoty zlepšit a v polovině případů je dokázaly 

zhoršit. U probandů č. 1 a č. 5 je efekt jednoznačně negativní, ale například u probanda 

č. 3 a č. 7 je efekt v obou hodnocených parametrech pozitivní a postavení ramen se 

zlepšilo oproti stoji v botách bez stélek. 
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Proband - měření pánve s botama Prozeptoren 

vložky 

Efekt 

č. 1 Pánev 
Sklon -1,60 -2,50 - 

Rotace -9,80 -11,60 - 

č. 2 Pánev 
Sklon -1,30 -3,30 - 

Rotace 1,30 -0,60 + 

č. 3 Pánev 
Sklon 0,10 0,10 + 

Rotace -1,60 -1,40 + 

č. 4 Pánev 
Sklon 0,10 1,50 - 

Rotace -1,10 -1,40 - 

č. 5 Pánev 
Sklon 2,90 3,60 - 

Rotace 0,10 0,00 + 

č. 6 Pánev 
Sklon -0,20 -0,50 - 

Rotace -0,30 -0,40 - 

č. 7 Pánev 
Sklon 2,00 1,80 + 

Rotace 0,30 1,10 - 

č. 8 Pánev 
Sklon -2,00 -1,50 + 

Rotace 3,70 1,10 + 

č. 9 Pánev 
Sklon -1,90 1,20 + 

Rotace 3,70 5,90 - 

Tabulka č. 9: Okamžitý efekt stélek s proceptory PodoAktiv v porovnání s botami bez stélek (zaměřeno na 

pánev) 

Efekt na postavení a rotaci pánve po aplikaci vložek s proceptory PodoAktiv byl 

ve více případech negativní než pozitivní. Proband č. 1, č. 4 a č. 6 reagovali zhoršení 

v obou parametrech v porovnání se stojem ve vlastních botách bez stélek. Naopak 

probandovi č. 3 a č. 8 stélky s proceptory vyhovovaly a v obou parametrech hodnotících 

postavení pánve se přiblížili hodnotě 0,00.   
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5.3 Testování hypotéz u jednotlivých probandů 

5.3.1 Hypotéza H1 

Z grafu č. 1 a č. 2 vyplývá, že po aplikaci stélek s posturální pelotou dle Raševa 

došlo ke změně sklonu horizontální osy ramen o 0,4 mm, sklonu horizontální osy pánve 

o 0,5 mm. U parametrů vztahujících se k rotaci ramen došlo ke změně o 1,1°, u 

parametru rotace pánve došlo ke změně v prostém stoji na boso a v botách se stélkami 

s posturální pelotou o 1°. Hypotéza H1 se u probanda č. 1 potvrdila. 

Po aplikaci stélek s posturální pelotou dle Raševa došlo ke změně sklonu 

horizontální osy ramen o 0,7 mm, u sklonu horizontální osy pánve o 0,5mm. U 

parametrů vztahujících se k rotaci ramen došlo ke změně 0,9°. U parametru rotace 

pánve došlo ke změně v prostém stoji na boso a v botách se stélkami s posturální 

pelotou o 0,1°, což nesplňuje podmínku stanovenou pro potvrzení hypotézy H1. 

Hypotéza H1 se u probanda č. 2 nepotvrdila. 

Z grafu č. 5 a č. 6 vyplývá, že po aplikaci stélek s posturální pelotou dle Raševa 

došlo ke změně sklonu horizontální osy ramen o 0,7 mm, u sklonu horizontální osy 

pánve o 2 mm. U parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně 4,1°. U 

parametru rotace pánve došlo ke změně v prostém stoji na boso a v botách se stélkami 

s posturální pelotou o 2,4°. Hypotéza H1 se u probanda č. 3 potvrdila. 

Z grafu č. 7 a č. 8 vyplývá, že po aplikaci stélek s posturální pelotou dle Raševa 

došlo ke změně sklonu horizontální osy ramen o 0,3 mm, u sklonu horizontální osy 

pánve o 0,9 mm. U parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 2,5°. U 

parametru rotace pánve došlo ke změně v prostém stoji na boso a v botách se stélkami 

s posturální pelotou o 0,7°. Hypotéza H1 se u probanda č. 4 potvrdila. 

Z grafu č. 9 a č. 10 vyplývá, že po aplikaci stélek s posturální pelotou dle Raševa 

došlo ke změně sklonu horizontální osy ramen o 4,2 mm, u sklonu horizontální osy 

pánve o 0,7 mm. U parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 0,6°. U 

parametru rotace pánve došlo ke změně v prostém stoji na boso a v botách se stélkami 

s posturální pelotou o 3,1°. Hypotéza H1 se u probanda č. 5 potvrdila. 

Z grafu č. 11 a č. 12 vyplývá, že po aplikaci stélek s posturální pelotou dle Raševa 

došlo ke změně sklonu horizontální osy ramen o 0,6 mm, u sklonu horizontální osy 

pánve o 0,3 mm. U parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 0,40°. U 
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parametru rotace pánve došlo ke změně v prostém stoji na boso a v botách se stélkami 

s posturální pelotou o 1,00°. Hypotéza H1 se u probanda č. 6 potvrdila. 

Z grafu č. 13 a č. 14 vyplývá, že po aplikaci stélek s posturální pelotou dle Raševa 

došlo ke změně sklonu horizontální osy ramen o 0,9 mm, u sklonu horizontální osy 

pánve o 1 mm. U parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 4,4°. U 

parametru rotace pánve došlo ke změně v prostém stoji na boso a v botách se stélkami 

s posturální pelotou o 0,7°. Hypotéza H1 se u probanda č. 7 potvrdila. 

Z grafu č. 15 a č. 16 vyplývá, že po aplikaci stélek s posturální pelotou dle Raševa 

došlo ke změně sklonu horizontální osy ramen o 2,4 mm, u sklonu horizontální osy 

pánve o 1,00 mm. U parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 0,6°. U 

parametru rotace pánve došlo ke změně v prostém stoji na boso a v botách se stélkami 

s posturální pelotou o 3,1°. Hypotéza H1 se u probanda č. 8 potvrdila. 

Z grafu č. 17 a č. 18 vyplývá, že po aplikaci stélek s posturální pelotou dle Raševa 

došlo ke změně sklonu horizontální osy ramen o 2,2 mm, u sklonu horizontální osy 

pánve o 0,50 mm. U parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 2,7°. U 

parametru rotace pánve došlo ke změně v prostém stoji na boso a v botách se stélkami 

s posturální pelotou o 0,8°. Hypotéza H1 se u probanda č. 9 potvrdila. 

Shrnutí: Hypotéza H1 byla potvrzena. Hypotéza H1 se potvrdila u 8 probandů, 

pouze u probanda č. 2 se nepotvrdila. Je vidět okamžitý efekt vložek s posturální 

pelotou na postavení pánve a pletence ramenního v porovnání se stojem na boso. 

Hypotéza H1 tedy byla potvrzena a vyplývá z ní, že vložky s posturální pelotou mají 

okamžitý efekt na námi vybrané parametry zaměřené na pánev a pletenec ramenní 

oproti stoji prostému na boso.  

 

5.3.2 Hypotéza H2 

Z grafu č. 1 a č. 2 vyplývá, že po aplikaci stélek s posturální pelotou dle Raševa 

došlo ke změně sklonu horizontální osy ramen o 0,5 mm, změna u sklonu horizontální 

osy pánve byla o 1,5 mm. U parametrů vztahujících se k rotaci ramen došlo ke změně o 

1,6°, u parametru rotace pánve došlo ke změně ve stoji v botách bez stélek a v botách se 

stélkami s posturální pelotou o 3°.  Hypotéza H2 se u probanda č. 1 potvrdila. 
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Po aplikaci stélek s posturální pelotou dle Raševa došlo ke změně sklonu 

horizontální osy ramen o 0,1 mm. Tato změna nesplňuje podmínku stanovenou pro 

potvrzení hypotézy, která byla námi nastavena. Změna u sklonu horizontální osy pánve 

byla o 0,5 mm. U parametru rotace ramen došlo ke změně o 0,6°, u parametru rotace 

pánve došlo ke změně ve stoji v botách bez stélek a v botách se stélkami s posturální 

pelotou o 0,8°.  Hypotéza H2 se u probanda č. 2 nepotvrdila. 

Z grafu č. 5 a č. 6 vyplývá, že po aplikaci stélek s posturální pelotou dle Raševa 

došlo ke změně sklonu horizontální osy ramen o 2,1 mm. Změna u sklonu horizontální 

osy pánve byla o 1,9 mm, což splňuje podmínku stanovenou pro potvrzení hypotézy. U 

parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 0,6°, u parametru rotace 

pánve došlo ke změně ve stoji v botách bez stélek a v botách se stélkami s posturální 

pelotou o 0,8°.  Hypotéza H2 se u probanda č. 3 potvrdila. 

Z grafu č. 7 a č. 8 vyplývá, že po aplikaci stélek s posturální pelotou dle Raševa 

došlo ke změně sklonu horizontální osy ramen o 0,4 mm. Změna u sklonu horizontální 

osy pánve byla o 1,7 mm, což splňuje podmínku stanovenou pro potvrzení hypotézy. U 

parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 2,8°, u parametru rotace 

pánve došlo ke změně ve stoji v botách bez stélek a v botách se stélkami s posturální 

pelotou o 0,6°.  Hypotéza H2 se u probanda č. 4 potvrdila. 

Z grafu č. 9 a č. 10 vyplývá, že po aplikaci stélek s posturální pelotou dle Raševa 

došlo ke změně sklonu horizontální osy ramen o 2,7 mm. Změna u sklonu horizontální 

osy pánve byla 0,0 mm, což nesplňuje podmínku stanovenou pro potvrzení hypotézy 

H2. U parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 1,2°, u parametru 

rotace pánve došlo ke změně ve stoji v botách bez stélek a v botách se stélkami 

s posturální pelotou o 0,10°, kdy ani tato změna nesplňuje podmínku pro potvrzení 

hypotézy H2.  Hypotéza H2 se u probanda č. 5 nepotvrdila. 

Z grafu č. 11 a č. 12 vyplývá, že po aplikaci stélek s posturální pelotou dle Raševa 

došlo ke změně sklonu horizontální osy ramen o 0,3 mm. Změna u sklonu horizontální 

osy pánve byla 1,4 mm. U parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 

1,20°, u parametru rotace pánve došlo ke změně ve stoji v botách bez stélek a v botách 

se stélkami s posturální pelotou o 1,5.  Hypotéza H2 se u probanda č. 6 potvrdila. 

Z grafu č. 13 a č. 14 vyplývá, že po aplikaci stélek s posturální pelotou dle Raševa 

došlo ke změně sklonu horizontální osy ramen o 0,30 mm. Změna u sklonu horizontální 
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osy pánve byla 0,9 mm. U parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 

1,3°, u parametru rotace pánve došlo ke změně ve stoji v botách bez stélek a v botách se 

stélkami s posturální pelotou o 1,4. Hypotéza H2 se u probanda č. 7 potvrdila. 

Z grafu č. 15 a č. 16 vyplývá, že po aplikaci stélek s posturální pelotou dle Raševa 

došlo ke změně sklonu horizontální osy ramen o 2,7 mm. Změna u sklonu horizontální 

osy pánve byla 0,00 mm, což nesplňuje podmínku stanovenou pro potvrzení hypotézy 

H2. U parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 1,2°, u parametru 

rotace pánve došlo ke změně ve stoji v botách bez stélek a v botách se stélkami 

s posturální pelotou o 0,10°, kdy ani tato změna nesplňuje podmínku pro potvrzení 

hypotézy H2.  Hypotéza H2 se u probanda č. 8 nepotvrdila. 

Z grafu č. 17 a č. 18 vyplývá, že po aplikaci stélek s posturální pelotou dle Raševa 

došlo ke změně sklonu horizontální osy ramen o 1,20 mm. Změna u sklonu horizontální 

osy pánve byla 0,8mm. U parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 

4,4°, u parametru rotace pánve došlo ke změně ve stoji v botách bez stélek a v botách se 

stélkami s posturální pelotou o 0,30.  Hypotéza H2 se u probanda č. 9 potvrdila. 

Shrnutí: Hypotéza H2 byla potvrzena. Hypotéza H2 se potvrdila u šesti 

probandů, u probanda č. 2, č. 5 a č. 8 se nepotvrdila. Z hypotézy vyplývá, že je 

okamžitý efekt vložek s posturální pelotou na postavení pánve a pletence ramenního 

v porovnání se stojem v botách bez stélek. Hypotéza H2 byla také přijata a vyplývá z ní, 

že stélky s posturální pelotou mají také okamžitý efekt na vybrané parametry 

v porovnání ve stoji s botami bez vložených stélek. 

 

5.3.3 Hypotéza H3 

 Z grafu č. 1 a č. 2 vyplývá, že po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv nedošlo 

ke změně sklonu horizontální osy ramen oproti situaci ve stoji na boso. Změna u sklonu 

horizontální osy pánve byla o 0,1 mm, což nesplňuje podmínku stanovenou pro 

potvrzení hypotézy. U parametrů vztahujících se k rotaci ramen došlo ke změně o 3,4°. 

Parametr rotace pánve došlo ke změně o 3,8°.  Hypotéza H3 se u probanda č. 1 

nepotvrdila. 

Po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv došlo ke změně sklonu horizontální osy 

ramen o 0,9 mm. Změna u sklonu horizontální osy pánve byla o 2,00 mm. Parametr 

rotace ramen se změnil po aplikaci stélek o 0,1°, parametr rotace pánve byl změněn o 
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0,20°, u obou parametrů rotací nebyla splněna podmínka k potvrzení hypotézy H3.  

Hypotéza H3 se u probanda č. 2 nepotvrdila. 

Z grafu č. 5 a č. 6 vyplývá, že po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv došlo ke 

změně sklonu horizontální osy ramen o 0,1 mm, tato změna nesplňuje podmínku 

stanovenou pro potvrzení hypotézy H3. Změna u sklonu horizontální osy pánve byla o 

0,1 mm, ani tato změna nesplňuje podmínku pro potvrzení hypotézy H3. U parametrů 

vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 4,9°. Parametr rotace pánve došlo ke 

změně o 1,4°. Hypotéza H3 se u probanda č. 3 nepotvrdila.  

Z grafu č. 7 a č. 8 vyplývá, že po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv došlo ke 

změně sklonu horizontální osy ramen o 0,1 mm, tato změna nesplňuje podmínku 

stanovenou pro potvrzení hypotézy H3. Změna u sklonu horizontální osy pánve byla o 

0,6 mm. U parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 0,9°. Parametr 

rotace pánve došlo ke změně o 0,20°, tato změna nesplňuje podmínky pro potvrzení 

hypotézy H3. Hypotéza H3 se u probanda č. 4 nepotvrdila. 

Z grafu č. 9 a č. 10 vyplývá, že po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv došlo 

ke změně sklonu horizontální osy ramen o 1,9 mm. Změna u sklonu horizontální osy 

pánve byla o 1,2 mm. U parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 1,4°. 

Parametr rotace pánve došlo ke změně o 0,4°. Hypotéza H3 se u probanda č. 5 

potvrdila. 

Z grafu č. 11 a č. 12 vyplývá, že po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv došlo 

ke změně sklonu horizontální osy ramen o 0,30 mm. Změna u sklonu horizontální osy 

pánve byla o 2,4 mm. U parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 0,6°. 

Parametr rotace pánve došlo ke změně o 0,6°. Hypotéza H3 se u probanda č. 6 

potvrdila. 

Z grafu č. 13 a č. 14 vyplývá, že po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv došlo 

ke změně sklonu horizontální osy ramen o 1,4 mm. Změna u sklonu horizontální osy 

pánve byla o 1,6 mm. U parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 6,3°. 

Parametr rotace pánve došlo ke změně o 0,10°. Hypotéza H3 se u probanda č. 7 

nepotvrdila. 

Z grafu č. 15 a č. 16 vyplývá, že po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv došlo 

ke změně sklonu horizontální osy ramen o 0,10 mm, to nesplňuje podmínku stanovenou 

pro potvrzení hypotézy H3. Změna u sklonu horizontální osy pánve byla o 0,50 mm. U 
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parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 1,4°. Parametr rotace pánve 

došlo ke změně o 0,4°. Hypotéza H3 se u probanda č. 8 nepotvrdila. 

Z grafu č. 17 a č. 18 vyplývá, že po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv došlo 

ke změně sklonu horizontální osy ramen o 0,30 mm. Změna u sklonu horizontální osy 

pánve byla o 0,4 mm. U parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 1,5°. 

Parametr rotace pánve došlo ke změně o 1,7°. Hypotéza H3 se u probanda č. 9 

potvrdila. 

Shrnutí: Hypotéza H3 nebyla potvrzena. Hypotéza H3 se potvrdila pouze u 

probandů č. 5, č. 6 a č. 9. U ostatních probandů se nepotvrdila. Z výsledků vidíme, že 

po vložení stélek s proceptory PodoAktiv nenastává okamžitý efekt v porovnání se 

stojem na boso.  

5.3.4 Hypotéza H4 

Z grafu č. 1 a č. 2 vyplývá, že po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv byla 

změna oproti stoji v botách bez stélek pouze o 0,1 mm, což nesplňuje podmínku pro 

potvrzení námi stanovené hypotézy H4. Změna u sklonu horizontální osy pánve byla o 

0,9 mm. U parametrů vztahujících se k rotaci ramen došlo ke změně o 2,9°. Parametr 

rotace pánve se změnil po aplikaci stélek s proceptory o 1,8°.  Hypotéza H4 se u 

probanda č. 1 nepotvrdila. 

Po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv byla změna oproti stoji v botách bez 

stélek pouze o 0,1 mm, což nesplňuje podmínku pro potvrzení námi stanovené hypotézy 

H4. Změna u sklonu horizontální osy pánve byla o 2,00 mm. U parametrů vztahujících 

se k rotaci ramen došlo ke změně o 0,20°, což nesplňuje podmínku stanovenou pro 

potvrzení hypotézy H4 u tohoto parametru. Parametr rotace pánve se změnil po aplikaci 

stélek s proceptory o 0,7°.  Hypotéza H4 se u probanda č. 2 nepotvrdila. 

Z grafu č. 5 a č. 6 vyplývá, že po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv byla 

změna oproti stoji v botách bez stélek 1,5 mm. Změna sklonu horizontální osy pánve ve 

stoji s botami bez stélek a ve stoji se stélkami PodoAktiv nebyla žádná. U parametrů 

vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 0,20°, což nesplňuje podmínku 

stanovenou pro potvrzení hypotézy H4 u tohoto parametru. Parametr rotace pánve se 

změnil po aplikaci stélek s proceptory o 0,20°.  Hypotéza H4 se u probanda č. 3 

nepotvrdila. 
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Z grafu č. 7 a č. 8 vyplývá, že po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv byla 

změna oproti stoji v botách bez stélek 0,20 mm, což nesplňuje podmínku pro potvrzení 

hypotézy H4. Změna sklonu horizontální osy pánve ve stoji s botami bez stélek a ve 

stoji se stélkami PodoAktiv byla o 0,4 mm. U parametrů vztahujícím se k rotaci ramen 

došlo ke změně o 0,8°. Parametr rotace pánve se změnil po aplikaci stélek s proceptory 

o 0,3°.  Hypotéza H4 se u probanda č. 4 nepotvrdila. 

Z grafu č. 9 a č. 10 vyplývá, že po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv byla 

změna oproti stoji v botách bez stélek 0,4 mm. Změna sklonu horizontální osy pánve ve 

stoji s botami bez stélek a ve stoji se stélkami PodoAktiv byla o 0,5 mm. U parametrů 

vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 3,2°. Parametr rotace pánve se změnil 

po aplikaci stélek s proceptory o 2,6°.  Hypotéza H4 se u probanda č. 5 potvrdila 

Z grafu č. 11 a č. 12 vyplývá, že po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv byla 

změna oproti stoji v botách bez stélek o 0,6 mm. Změna sklonu horizontální osy pánve 

ve stoji s botami bez stélek a ve stoji se stélkami PodoAktiv byla o 0,7 mm. U 

parametrů vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 0,20°, která nesplňuje 

podmínku povrzení hypotézy H4. Parametr rotace pánve se změnil po aplikaci stélek 

s proceptory o 0,10°.  Hypotéza H4 se u probanda č. 6 nepotvrdila. 

Z grafu č. 13 a č. 14 vyplývá, že po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv byla 

změna oproti stoji v botách bez stélek 0,8 mm. Změna sklonu horizontální osy pánve ve 

stoji s botami bez stélek a ve stoji se stélkami PodoAktiv byla o 0,30 mm. U parametrů 

vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 3,2°. Parametr rotace pánve se změnil 

po aplikaci stélek s proceptory o 0,8°.  Hypotéza H4 se u probanda č. 7 potvrdila. 

Z grafu č. 15 a č. 16 vyplývá, že po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv byla 

změna oproti stoji v botách bez stélek 0,4 mm. Změna sklonu horizontální osy pánve ve 

stoji s botami bez stélek a ve stoji se stélkami PodoAktiv byla o 0,5 mm. U parametrů 

vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 3,2°. Parametr rotace pánve se změnil 

po aplikaci stélek s proceptory o 2,6°.  Hypotéza H4 se u probanda č. 8 potvrdila. 

Z grafu č. 17 a č. 18 vyplývá, že po aplikaci stélek s proceptory PodoAktiv byla 

změna oproti stoji v botách bez stélek 3,1 mm. Změna sklonu horizontální osy pánve ve 

stoji s botami bez stélek a ve stoji se stélkami PodoAktiv byla o 0,7 mm. U parametrů 

vztahujícím se k rotaci ramen došlo ke změně o 3,2°. Parametr rotace pánve se změnil 

po aplikaci stélek s proceptory o 2,2°.  Hypotéza H4 se u probanda č. 9 potvrdila. 
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Shrnutí: Hypotéza H4 se nepotvrdila. Hypotéza H4 se potvrdila u probandů č. 

5, č. 7, č. 8 a č. 9. U ostatních probandů se hypotéza nepotvrdila. Okamžitý efekt není 

ani v porovnání ve stoji v botách se stélkami s proceptory PodoAktiv a ve stoji v botách 

bez stélek. 
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6 DISKUSE 

Oba typy vložek, které byly použity pro výzkum v této diplomové práci, mají svá 

specifika a specifický terapeutický efekt. Zatímco vložky s posturální pelotou dle 

Raševa podporují podélnou a příčnou klenbu chodidla a vhodně zvoleným materiálem 

stélky (na základě vyšetření senzomotorického stavu probandova chodidla) se snaží 

působit na nervová zakončení v chodidle a proceptory, naproti tomu vložky 

s proceptory PodoAktiv působí spíše přes stimulaci těchto proceptorů a na základě 

podložení individuálně zvolených částí chodidel korkovými proceptory, které mají na 

výšku pár milimetrů. Z důvodu odlišnosti obou vložek (zejména vlivem, kterým působí 

na probanda) jsme je zařadili do výzkumné části, aby došlo k porovnání jejich 

okamžitého efektu na posturální držení těla se zřetelem na pletenec pánevní a pletenec 

ramenní.  

Pro tuto studii jsme vybrali parametry zaměřující se na oblast pletence pánevního 

a na pletenec ramenní, protože jakákoliv změna v postavení chodidla se přes svalové 

řetězce přenáší na pánev a z ní se tyto změny přenáší až na pletence ramenní. To samé 

platí pro změnu postavení v hlezenním a kolenním kloubu. Dle Daye (1984) se podle 

sklonu pánve řídí také orientace hlavy a dalších částí těla. 

Výsledky této studie nelze zobecňovat na celou populaci a pro další studie, které 

by se chtěly zabývat tímto tématem podrobněji, by bylo vhodné počet probandů zvýšit a 

skupinu tvořící probandy více specifikovat. Ať už osoby se stejnou fyzickou aktivitou, 

povoláním, případně probandy, kteří trpí stejnou bolestí pohybového aparátu či mají 

stejnou diagnózu (koxartróza, gonartróza, bolesti v oblasti chodidel apod.). Pro náš 

výzkum jsme vybrali probandy, kteří neměli žádné zdravotní problémy v oblasti 

pohybového aparátu a ani neměli žádné vrozené či získané vady chodidel a nenosili 

ortopedické vložky do bot. Probandi v našem výzkumu byli z různých profesí 

(zdravotní prácovníci, studenti, manažeři) a i v oblasti sportovní se jejich zaměření 

lišilo. 

Výsledky měření by mohly být zkresleny aktuálním fyzickým či psychickým 

rozpoložením probandů, které může 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 (v odpovídajících velikostech). King 
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(2002) se ve svém výzkumu zabýval tím, zda je možné ovlivnit pocit únavy a bolesti 

pohybového aparátu u probandů, kteří v práci stojí 8 hodin denně, pouze tím, že změní 

materiál, na kterém probandi stojí, nebo vložením stélek do obuvi či v kombinaci těchto 

dvou věcí oproti tvrdé podlaze bez vložených stélek do obuvi. Stoj na tvrdé podlaze 

pouze v obuvi bez stélek byl vnímán jako nejnáročnější a nejbolestivější. 

Xinda (2015) se snažila nalézt rozdíl u různých druhů vložek a jejich vlivem na 

posturální stabilitu u starších dospělých probandů. Vliv různých druhů vložek na 

statickou posturální stabilitu nebyl nalezen, ale u dynamické posturální stability bylo 

zlepšení po aplikaci vložek tvarovaných. U materiálů, které působily na probandy 

pohodlně a komfortně, byl zaznamenán nižší výskyt zranění a únavových zlomenin 

(Mündermann, 2001).  

Jedním z dalších faktorů, které ovlivňují chodidla je také BMI. Protože zvýšená 

hmotnost neúměrně zatěžuje struktury pohybového aparátu, obzvláště chodidel a 

měkkých tkání v této oblasti. U člověka s nižším BMI a větším chodidlem nebude 

taková zátěž na struktury v oblasti chodidel v porovnání s osobou s vyšším BMI a 

menším chodidlem. Otsuka (2003) našel souvislost mezi BMI a plochonožím u starších 

žen s nadváhou (dle BMI). V porovnání žen s nižším BMI a žen s vyšším BMI bylo 

zřejmé, že vyšší váha má vliv na udržení podélné i příčné klenby chodidla. Dále je tu 

rozdíl mezi pohlavím probandů, kdy ženy s vyšším BMI mají spíše chodidla plošší, ale 

muži s vyšším BMI mají chodidla v tzv. pronačním postavení (Aurichio, 2010). Podle 

Irvinga (2007) je spojitost mezi chronickými bolestmi paty (studie ukazuje, že těmito 

bolestmi trpí častěji ženy) a vyšším BMI a také pronačním postavením chodidla. Je zde 

značná variabilita, co se týče vztahu BMI a velikostí chodidla, ale Hills et al. (2001) 

poukazují na to, že čím vyšší hmotnost probandů, tím širší rozměr přednoží a vyšší tlak 

na oblast planty. Dle této studie je možná souvislost většího plantárního tlaku se 

sníženou sílou vazů u žen trpících obezitou v porovnání s obézními muži.   

Měření efektu vložek proběhlo okamžitě po aplikaci vložek do bot, probandi 

pouze vyzkoušeli během pár metrů chůze, zda je vložky nikde netlačí a nepůsobí jim 

bolest. Nabízí se zde možnost měření efektu vložek po delší době nošení a chůze, kdy 

by proband měl čas si na nové vložky zvyknout, a tělo by bylo schopné se na nový 

podnět adaptovat a přizpůsobit se a zaujmout posturální strategii v důsledku aplikace 

vložek. Dalším předmětem zkoumání by mohlo být, zda dojde k ovlivnění postavení 

vybraných částí těla a zda tento vliv bude mít pozitivní efekt. Další navazující studie by 
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mohla výzkum rozšířit o efekt dlouhodobý. Porovnáním efektu krátkodobého 

s dlouhodobým by se ukázalo, zda byly okamžité změny v posturálním držení přijaty 

tělem a zafixovány, či se jednalo pouze o aktuální posturální strategii vyrovnání se 

s novým podnětem. Jak je patrné z výsledků, tak je postavení a adaptace organismu na 

odlišný druh stélek velice individuální a nelze výsledné hodnoty generalizovat. 

Ideálním postavení v této studii je, když sklon horizontální osy pánve/ramen je 

roven 0,00 mm a hodnoty rotace pánve/rotace ramen jsou rovněž 0,00°. Tyto hodnoty 

ale nemusí odpovídat ideálnímu postavení z hlediska kineziologického a pro každého 

probanda může být ideální postavení pánevního pletence a pletence ramenního rozdílné.  

Z našeho měření vyplývá, že stélky s posturální pelotou dle Raševa měly 

pozitivní efekt u parametrů zaměřujících se na držení pletence ramenního v porovnání 

se stojem na boso, kdy ve většině případů zlepšily držení ramen probandů, naopak u 

postavení pánve byl celkový efekt negativní a držení zhoršily. Ve všech případech 

nejvíce vyhovovaly probandovi č. 6 a č. 9, kteří měli po jejich aplikaci lepší postavení 

ramen i pánve v porovnání se stojem na boso. Naopak proband č. 8 reagoval vyloženě 

zhoršením po jejich aplikaci. Toto může být dáno například rozdílnou posturální 

strategií reakce probandů, kdy mohlo dojít reakcí na nový podnět například změnou 

postavení pánve a hodnoty se následně přiblížily 0,00, ale postavení pletence ramenního 

se v důsledku ještě více oddálily od hodnoty 0,00, která je pro náš výzkum brána jako 

hodnota ideálního postavení. 

Srovnáním celkového efektu stélek s pelotou dle Raševa a stoje ve vlastních 

botách bez stélek vidíme, že velice těsně bylo lepší postavení ve stoji ve vlastních 

botách probandů. To může být do jisté míry dáno tím, že je již tělo adaptováno na 

podněty a postavení chodidla v obuvi, kdežto stélky pro ně byly nové a reakcí mohlo 

být i vychýlení od ideálního postavení. Postavení ramenního pletence bylo v polovině 

případů lepší po aplikaci stélek s posturální pelotou v polovině případů horší. U 

postavení pánve byl efekt negativní. Probandovi č. 3, č. 5 a č. 6 tento typ stélek 

vyhovoval ze všech probandů nejméně a stélky na ně měly nejvíce negativní efekt. 

Pouze u probanda č. 9 nalézáme pozitivní efekt a to zejména u postavení pánve, ale 

zároveň i na rotaci ramen. 

V porovnání stoje na boso a stoje v botách se stélkami PodoAktiv vychází 

postavení pletence ramenního lépe, ale parametry vztahující se k pánvi byly ovlivněny 
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spíše negativně. U probanda č. 6, č. 7., č. 8 a č. 9 je patrný pozitivní efekt těchto stélek 

ve 3 ze 4 hodnocených parametrů a na tento typ podnětu reagovali zlepšením postavení 

pánve a ramen.  

Porovnáme-li parametry pletence ramenního a pánve, tak vložky PodoAktiv měly 

horší vliv na postavení pánve (v porovnání se stojem ve vlastních botách bez stélek). 

Proband č. 1 reagoval zhoršení ve všech měřených parametrech, naopak probandovi č. 

3, tento typ podnětu vyhovoval více než stoj ve vlastních botách bez jakýchkoliv stélek.  

 

Potvrdily se tedy hypotézy H1(Předpokládáme, že po aplikaci stélky s posturální 

pelotou dle Raševa dojde ke změně postavení pánve anebo pletence ramenního oproti 

situaci v prostém stoji na boso) a H2 (Předpokládáme, že po aplikaci stélky s posturální 

pelotou dle Raševa dojde ke změně postavení pánve anebo pletence ramenního oproti 

situaci ve stoji v obuvi bez aplikace stélek), kdy byly okamžité změny větší po aplikaci 

vložek s posturální pelotou než po aplikaci vložek PodoAktiv. Dle mého názoru je zde 

patrný rozdílný efekt, kterým vložky působí, kdy vložka s posturální pelotou okamžitě 

podpírá podélnou klenbu chodidla a dává probandům jiný vjem pomocí materiálu, ze 

kterého jsou vložky vyrobeny. Naproti tomu vložky PodoAktiv neměly tak výrazný 

okamžitý efekt a opět dle mého úsudku je to tím, jak působí na postavení chodidla 

(pouze podložením určitých částí chodidla různě vysokými proceptory) a z jakého 

materiálu jsou tyto vložky vyrobeny. Vložky PodoAktiv jsou měkčí a tudíž se více 

podobají stoji na boso. Zůstává otázka, která z těchto vložek má dlouhodobější efekt na 

úpravu posturálních dysbalancí. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit okamžitý efekt na míru vyrobených 

vložek (I. typ – vložky s posturální pelotou dle Raševa, II. Typ – vložky s proceptory 

PodoAktiv®) a jejich vliv na posturální držení tělesných segmentů (zaměření na pánev 

a ramena). Porovnáním těchto dvou typů vložek a jejich případného efektu jsem chtěla 

zjistit, zda je možné vložky využívat terapeuticky a zda jejich aplikací přinášíme 

probandům určitý benefit v podobě ovlivnění postavení těla. Z výsledků vyplývá, že 

větší okamžitý efekt na posturální držení tělesných segmentů mají vložky s posturální 

pelotou dle Raševa a to jak v porovnání s prostým stojem na boso, tak ve stoji s vlastní 

obuví bez použitých stélek. U vložek s proceptory PodoAktiv nebyl tak výrazný 

okamžitý efekt a to ani v porovnání se situací na boso, tak ani v situaci s vlastní obuví 

bez stélek.  

Potvrdily se 2 hypotézy ze 4. Protože se jednalo pouze o okamžitý efekt, tak nelze 

vyloučit, že stélky by při delším nošením dokázaly stimulovat tělo jak pozitivním, tak 

negativním vlivem, protože výsledky nelze zobecňovat na celou populaci, jak již z této 

studie vyplývá. Každý proband reagoval na vložky velice individuálně a mnohdy se 

podařilo aplikací vložek I. typu ovlivnit postavení pánve, ale naopak se výrazně zhoršilo 

postavení pletence ramenního.  

Potvrzením hypotézy H1a H2 bylo prokázáno, že je okamžitý efekt na posturální 

držení těla probandů se zřetelem k postavení pánve a ramen po vložení stélek 

s posturální pelotou dle Raševa. Zda je tento efekt přínosným, je po krátké době 

aplikace těžké hodnotit, ale z našich výsledků vyplývá, že se po aplikaci stélek ve 

většině případů hodnocené parametry vzdálily od ideálního postavení.  

Zkoumaná skupina nebyla zcela úzce profilovaná, jednalo se o 9 probandů 

různého pohlaví a věku, s různým pracovním a sportovním zaměřením. Bylo by určitě 

vhodné se problematikou dále zabývat a výzkum rozšířit i o efekt dlouhodobý. 
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Příloha1 Vyjádření etické komise UK FTVS 
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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: 

  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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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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Příloha 4 SOUHRNNÁ TABULKA S NAMĚŘENÝMI HODNOTAMI

 

Souhrn měření Typ vložek
Sklon 

ramen

Rotace 

ramen

Sklon 

pánve

Rotace 

pánve

Posun osy 

těla

Osa 

podkoleních 

jamek

Na boso 1,90 -3,40 -2,60 -7,80 -1,40 -1,20

S botami bez vložek 1,80 -3,90 -1,60 -9,80 0,70 -2,50

S botami s vložkami s 

posturální pelotou dle 

Raševa

2,30 -2,30 -3,10 -6,80 -0,30 3,40

S botami s PodoAktiv 

vložkami

1,90 -6,80 -2,50 -11,60 -1,50 6,20

Na boso 1,70 -1,90 -1,30 -0,40 -0,90 1,60

S botami bez vložek 0,90 1,60 -1,30 1,30 -1,70 2,50

S botami s vložkami s 

posturální pelotou dle 

Raševa

1,00 -1,00 -1,80 0,50 -2,20 4,00

S botami s PodoAktiv 

vložkami

0,80 -1,80 -3,30 -0,60 -0,80 1,80

Na boso -0,90 -5,20 0,00 0,00 0,00 0,10

S botami bez vložek 2,30 0,50 0,10 -1,60 0,40 1,40

S botami s vložkami s 

posturální pelotou dle 

Raševa

0,20 -1,10 2,00 -2,40 0,30 -0,40

S botami s PodoAktiv 

vložkami

0,80 -0,30 0,10 -1,40 0,30 1,40

Na boso 1,40 -2,90 0,90 1,20 0,50 1,20

S botami bez vložek 1,50 -2,60 0,10 -1,10 0,80 -5,90

S botami s vložkami s 

posturální pelotou dle 

Raševa

1,10 -5,40 1,80 -0,50 2,60 -5,30

S botami s PodoAktiv 

vložkami

1,30 -3,80 1,50 -1,40 10,17 -6,10

Na boso 0,80 0,80 2,70 -0,60 0,30 0,30

S botami bez vložek 0,00 0,00 2,90 0,10 -0,30 -0,20

S botami s Rašev 

vložkami

-0,30 1,20 1,50 1,60 -1,10 0,00

S botami s PodoAktiv 

vložkami

0,60 0,20 3,60 0,00 0,40 -0,60

Na boso 0,90 -4,30 -1,20 -2,20 -0,40 1,20

S botami bez vložek 0,90 -2,00 -0,20 -0,30 -0,60 1,90

S botami s vložkami s 

posturální pelotou dle 

Raševa

0,60 -4,30 -1,10 -1,70 -0,30 -0,60

S botami s PodoAktiv 

vložkami

0,10 -4,80 -0,50 -0,40 -1,70 -0,30

Na boso 1,50 -6,70 2,10 -1,00 1,10 -0,80

S botami bez vložek -0,70 -3,60 2,00 0,30 1,20 -1,30

S botami s vložkami s 

posturální pelotou dle 

Raševa

0,20 2,30 0,80 1,70 2,00 -1,90

S botami s PodoAktiv 

vložkami

0,50 0,40 1,80 1,10 1,50 -1,60

Na boso 2,60 -1,70 1,00 0,70 -1,10 3,10

S botami bez vložek 2,30 3,50 -2,00 3,70 0,30 1,20

S botami s vložkami s 

posturální pelotou dle 

Raševa

5,00 2,30 -2,00 3,80 0,10 1,80

S botami s PodoAktiv 

vložkami

2,70 -0,30 -1,50 1,10 0,40 4,10

Na boso 7,20 3,70 -1,60 4,20 2,00 -2,50

S botami bez vložek 3,80 5,40 -1,90 3,70 1,70 -3,20

S botami s vložkami s 

posturální pelotou dle 

Raševa

5,00 -1,00 1,10 3,40 2,50 1,80

S botami s PodoAktiv 

vložkami

6,90 2,20 1,20 5,90 6,60 0,40

Proband č. 7

Proband č. 8

Proband č. 9

Proband č. 1

Proband č. 2

Proband č. 3

Proband č. 4

Proband č. 5

Proband č. 6
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Příloha 5 VÝSTUP Z PROGRAMU BALANCEREPORT SOFTWARE 
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Příloha 6 HODNOCENÍ SENZOMOTORICKÉHO STAVU CHODIDLA – 

FORMULÁŘ PRO VÝROBU STÉLEK S POSTURÁLNÍ PELOTOU 

 


