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Anotace: 

Titul: Dynamická analýza chůze v běžné sportovní obuvi a v obuvi MBT.  

 Hlavním cílem této diplomové práce bylo provést dynamickou analýzu chůze    

v běžné sportovní obuvi a obuvi MBT, která se vyznačuje nestabilní konstrukcí 

podrážky v předozadním směru. Za účelem provedení této analýzy byl použit snímací   

a měřicí systém Pedar, který umožňuje snímání tlaku vznikajícího pod ploskou 

prostřednictvím speciálních vložek do bot. Při měření, kterého se zúčastnilo deset žen, 

byly sledovány vybrané parametry chůze – vrcholný tlak, průměrná maximální síla, 

maximální síla v oblasti patní kosti, trvání kroku a trvání kontaktu s podložkou - ve 

čtyřech různých podmínkách v závislosti na sklonu a rychlosti. Porovnáním získaných 

dat prostřednictvím Studentova t-testu byla prokázána statistická významnost rozdílů 

mezi oběma typy obuvi u dvou z pěti sledovaných parametrů. Tyto výsledky poukazují 

na možnost využití MBT obuvi pro terapeutické účely zejména při léčbě zdravotních 

problémů vyžadujících snížení zatížení v oblasti paty.  

Klíčová slova: analýza chůze, systém Pedar, obuv MBT, rozložení tlaku 

Summary: 

Title: Dynamic analysis of walking in ordinary footwear and in MBT footwear. 

 The main aim of this diploma thesis is to perform a dynamic gait analysis in 

ordinary footwear and in MBT footwear, which is characterized by unstable 

construction due to a rounded soft sole in anterior-posterior direction. System Pedar 

which enables due to special insoles to record the pressure under the sole was used to 

perform the dynamic gait analysis. Ten women participated at the measurements in 

which selected gait parametres – peak pressure, mean maximum force, maximum force 

in heel area, step time and contact time – in four different conditions depending on 

speed and slant were observed. The comparison of acquired data was performed by 

Student´s t-test that proved statistically significant differences between the two types of 

shoes in two out of five analyzed parametres. The results of performed measurements 

show that MBT shoes can be used for therapy of health problems where decreased 

loading in the heel area is required.  

Key words: Gait analysis, system Pedar, MBT shoes, pressure distribution 



Zusammenfassung: 

Titel: Dynamische Ganganalyse in üblichen Sportschuhen und MBT Schuhen. 

 Das Hauptziel dieser Diploma-Arbeit ist die dynamische Ganganalyse in 

üblichen Sportschuhen und MBT Schuhen, die sich durch instabile Konstruktion wegen 

der gewöblichen Sohle in sagittale Richtung auszeichnen, durchführen. Das System 

Pedar, das durch die spezielle Schuheinlagen den Fussdruck messen kann, wurde für die 

Ausführung der dynamischen Ganganalyse benutzt. Zehn Frauen nahmen an der 

Messung teil. Bei der Messung wurden gewählte Gangparameter – Höchstdruck, 

durchschnittliche Maximalkraft, Maximalkraft unter der Ferse, Schrittzeit und 

Kontaktzeit – die in vier verschiedenen Bedingungen nach der Geschwindigkeit und der 

Neigung beobachtet. Der Vergleich erworbenen Daten wurde durch den T-test 

durchgeführt. Dieser Test bewies statistische Bedeutung des Unterschieds zwischen den 

Schuhen in zwei von fünf Gangparameter. Das Ergebnis der Messung zeigt, dass MBT 

Schuhe für die Therapie der Gesundheitsprobleme, die mit der Belastung an der Ferse 

zusammenhängt, günstig sind.  

Schüsselwörter: Ganganalyse, System Pedar, MBT Schuhe, Fussdruckverteilung  
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1  Úvod 

Obuv jako prostředek ochrany chodidla prošla dlouhým vývojem, který byl 

ovlivněn řadou různých faktorů. K těm nejvýraznějším patřila doba, s ní související 

módní styly a v neposlední řadě také technická vyspělost a možnosti výroby. V dnešní 

době můžeme najít obuv vhodnou pro nejrůznější oblasti lidské činnosti, ať už jde         

o obuv společenskou, sportovní nebo vycházkovou. Díky novým poznatkům medicíny      

a vyspělým technologiím se klade stále větší důraz na aspekty, které mohou pozitivně 

ovlivnit lidské zdraví.  

Jedním z důkazů tohoto snažení je obuv MBT (Masai Barefoot Technology), 

která byla v roce 1996 vyvinuta ve Švýcarsku. Výrobci této obuvi se inspirovali 

africkým kmenem Masaiů, kteří se i dnes pohybují naboso po přirozených nerovných 

terénech. Nejdůležitějším znakem této obuvi je kulatá podrážka v předozadním směru, 

která zvyšuje posturální nestabilitu a vede tak ke zvýšené aktivizaci posturálního 

svalstva. Mezi hlavní účinky, které tvůrci této technologie připisují obuvi MBT, patří 

snížení kloubního zatížení, zvýšení kalorického výdeje, posílení vybraných svalových 

partií apod. K potvrzení nebo vyvrácení těchto tvrzení byla v poslední době 

vypracována řada studií, které se touto tematikou zabývají. Drtivá většina těchto studií 

však byla provedena v zahraničí a v domácí literatuře nenajdeme v souvislosti s obuví 

MBT téměř žádnou zmínku. Nedostatek informací ohledně dané problematiky v českém 

prostředí by měla částečně napravit tato diplomová práce, která se zabývá analýzou 

chůze v obuvi MBT z hlediska rozložení tlaku vznikajícího pod ploskou.  

Hlavním cílem této diplomové práce je provést srovnání vybraných parametrů 

chůze v obuvi MBT a běžné obuvi za použití speciálních vložek do bot systému Pedar. 

Analýza chůze pomocí tohoto systému představuje metodu zvanou dynamická 

plantografie (neboli pedobarografie), která se využívá k měření tlaku vznikajícího pod 

ploskou při interakci chodidla a stélky.   

Text práce je strukturován celkem do devíti kapitol a je rozdělen na část 

teoretickou a praktickou. Teoretickou část představuje druhá kapitola nazvaná Syntéza 
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poznatků, ve které je blíže popsána kineziologie dolních končetin a biomechanika 

chůze. Nedílnou součástí této kapitoly jsou také rešerše vybraných studií zabývajících 

se výzkumem použití obuvi MBT. Třetí kapitola představuje hlavní cíl práce a 

jednotlivé úkoly nutné k jeho dosažení a ve čtvrté kapitole se čtenář seznámí se 

stanovenými hypotézami. Následuje praktická část práce, která obsahuje kapitoly 

týkající se metodiky, zjištěných výsledků a jejich interpretace v rámci diskuze. Osmou 

kapitolu tvoří závěr následovaný literaturou a přílohami.  
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2  Syntéza poznatků 

Hlavním cílem této diplomové práce je porovnání vybraných parametrů 

biomechanické analýzy chůze v obuvi s nestabilní konstrukcí a běžné sportovní obuvi. 

Aby bylo možné takové porovnání provést, bylo nejprve nutné seznámit se 

s teoretickými východisky práce jak z oblasti kineziologie a biomechaniky chůze tak 

z hlediska dosud provedeného výzkumu používání obuvi MBT.  

2.1  Kineziologie volné dolní končetiny 

Dolní končetiny fungují jako pilíře podpírající tělo, které zároveň umožňují jeho 

pohyb v prostoru. Tyto dvě základní funkce jsou uskutečňovány prostřednictvím 

kloubních spojení, které při pohybu i stoji zajišťují dokonalé přizpůsobení se různým 

druhům povrchů a terénů (Gross, Fetto & Rosen 2005, s. 552). Ačkoli při bipedální 

lokomoci dochází k pohybu celého těla, největší podíl práce vykonávají dolní končetiny 

poháněné aktivitou svalů, které prostřednictvím kloubních spojení vyvolávají pohyb 

jednotlivých segmentů těla nebo jeho celku. 

Mezi hlavní kloubní spojení nacházející se na dolní končetině patří kyčel, koleno 

a klouby v oblasti nohy. V následujícím textu jsou uvedené struktury stručně popsány 

z hlediska funkční anatomie s důrazem na kinetiku a kinematiku daného kloubu. 

2.1.1 Kyčelní kloub 

Kyčelní kloub je kulový kloub spojující prostřednictvím kosti stehenní dolní 

volnou končetinu s pletencem dolní končetiny, respektive s kostí pánevní. Je tvořen 

hlavicí horního konce kosti stehenní a jamkou (acetabulem), na jejímž vzniku se 

podílejí všechny tři pánevní kosti – kost kyčelní, kost sedací a kost stydká. Pevnost 

tohoto kloubu je zajišťována čtyřmi pevnými vazy a silným pouzdrem, které na přední 

ploše dosahuje šířky až 10 mm. Vazy společně s pouzdrem a tvarem artikulujících kostí 
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určují rozsah pohybu. V kloubu je možné provést flexi do 120°, extenzi zhruba do 13°, 

abdukci v rozsahu až 40°, addukci  do 10° a zevní a vnitřní rotaci (cca 15° a 35°). 

Pohyby v kyčelním kloubu včetně hlavních svalů: 

 flexe – m. iliopsoas, m. rectus femoris a m. pectineus; 

 extenze – m. glutaeus maximus, m. biceps femoris (caput longum),  

m. semitendinosus a m. semimembranosus; 

 abdukce – m. glutaeus medius et minimus; m. piriformis,  

m. obturatorius internus; 

 addukce – m. adductor magnus, longus et brevis a m. gracilis; 

 zevní rotace – m. quadratus femoris, m. piriformis, m. gemellus superior 

et inferior, m. obturatorius internus et externus a m. glutaeus maximus; 

 vnitřní rotace – m. glutaeus minimus a m. tensor fascie latae.  

(Dylevský 2009, s. 144 – 146) 

2.1.2 Kolenní kloub 

Kolenní kloub představuje největší kloub lidského těla. Dochází zde k artikulaci 

kosti stehenní, holenní a čéšky. Po stranách jsou umístěny dva menisky tvořené po 

obvodu hustým vazivem přecházejícím ve vazivovou chrupavku, které vyrovnávají 

inkongruenci styčných ploch. Oba menisky se liší tvarem i velikostí – meniscus 

medialis je poloměsíčitý a méně pohyblivý, zatímco meniscus lateralis má kruhový tvar 

a je podstatně více pohyblivý.  Celý kloub je chráněn pouzdrem, které je zpevněno 

postranními vazy a zejména mohutnými zkříženými vazy, které se uplatňují zejména při 

redukci torzních pohybů. Aktivitou svalů je v koleni možné provést pohyby do flexe 

v rozsahu 130° - 160°, extenze (základní postavení kloubu) nebo vnitřní a vnější rotace 

(5° - 7° a 21°). 

Pohyby v kolenním kloubu včetně hlavních svalů: 

 flexe – m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus; 

 extenze – m. quadriceps femoris; 

 vnitřní rotace – m. biceps femoris a m. tensor fasciae latae; 

 zevní rotaci – m. semitendinosus a m. semimembranosus. 

(Dylevský 2009, s. 148 – 152) 
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2.1.3 Hlezno a noha 

Ačkoli má noha podobnou stavbu jako ruka, adaptací na vzpřímený stoj a chůzi 

u ní došlo k určitým funkčním a stavebním změnám. Hlavními znaky, kterými se noha 

odlišuje od distálního segmentu horní končetiny, jsou redukce prstových článků, 

zesílení zánártních kostí a zmenšení pohyblivosti mezi jednotlivými segmenty. Mezi 

hlavní kloubní spojení nohy patří kloub hlezenní spojující nohu a bérec, subtalární klub, 

klouby transverzotarzální a tarzometatarzální. Poslední dva zmíněné klouby rozdělují 

nohu na tři oddíly - zánártí (zánoží), nárt (středonoží) a články prstů (předonoží) – 

znázorněné na obrázku 1. 

 

 

Obrázek 1: Oddíly nohy a hlavní kloubní spojení (převzato z Vařeka & Vařeková 

2009, s. 140) 

 

Na noze najdeme řadu dalších kloubních spojení, které zajišťují pružnost            

a pevnost nohy jako celku. Při chůzi dochází k výraznému rozsahu pohybu těla zejména 

v předozadním směru, na kterém se v rámci nohy významným způsobem podílí 

následující dvě kloubní spojení. Hlezenní kloub, nebo-li horní zánártní kloub, 

představuje spojení bércové a lýtkové kosti s kostí hlezenní, který umožňuje pohyb do 

plantární flexe (cca 35° – 40°) nebo dorzální flexe v rozsahu asi 20°. Pohyb v hlezenním 

kloubu je svázán s pohybem v subtalárním kloubu, respektive dolním zánártním 

kloubu, který představuje spojení mezi kostí hlezenní a kostí patní. Při plantární flexi 

v hlezenním kloubu dochází v kloubu subtalárním k inverzi (supinace + addukce) a při 

dorzální flexi k everzi (pronace + abdukce). Transverzotarzální kloub (příčný zánártní 
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kloub) představuje spojení talu s kostí loďkovitou a kosti patní s kostí krychlovou. 

Ačkoli pohyb v tomto kloubu není příliš velký, uplatňuje se jako kompenzace při 

omezení v horním a dolním zánártním kloubu. Transverzotarzální kloub je pod 

kontrolou subtalárního kloubu, a to zejména při chůzi, kdy díky této kontrole dochází 

k lepšímu přizpůsobení se povrchu terénu. Mezi pohyby, které je v tomto kloubu možné 

provést, patří abdukce, addukce, plantární flexe, inverze a everze. 

Pohyby v hlavních kloubech nohy včetně hlavních svalů: 

 plantární flexe – m. triceps surae; 

 dorzální flexe – m. tibialis anterior; 

 inverze – m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis 

longus; 

 everze – m. peronaeus longus, m. peronaeus brevis.  

(Dylevský 2009, s. 153 – 165) 

Noha je klíčovým segmentem lidského těla, který při kontaktu s podložkou 

přenáší tíhovou sílu celého těla a je zároveň vystaven reakční síle podložky. Důležitou 

roli hraje nožní klenba, která se skládá ze tří hlavních oblouků (mediální, laterální a 

transverzální) ohraničujících vnitřní oblast klenby. Tyto oblouky se sbíhají do tří 

opěrných bodů v místech hlaviček I. a V. metatarzu a hrbolu patní kosti. Uvedené body 

jsou nezbytné pro zajištění stability při stoji i při lokomoci.  

Podle Vařeky & Vařekové (2009) je tento klasický tripodní model nohy  (obr. 2) 

 

 Obrázek 2: Klasický tripodní model nohy (převzato z Vařeka & Vařeková 2009, 

s. 155) 
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je již překonán a v současnosti se nožní klenba přirovnává spíše ke „střeše“, která 

dovoluje lépe odolávat dynamickým změnám při chůzi.  

Nožní klenbu, respektive nožní klenutí dělíme na příčné a podélné. Podélné 

klenutí je ohraničeno vnitřním a zevním obloukem, mezi kterými probíhají další 

oblouky. Významných oblouků se v tomto klenutí nachází celkem pět a vedou od patní 

kosti k jednotlivým metatarzům. Vnitřní oblouk probíhající od výběžků kosti patní 

směrem k hlavičce prvního metatarzu je nejdelší, nejvyšší a zároveň nese největší 

zatížení ve stoji i při lokomoci. Jeho základem jsou talus, os naviculare, ossa 

cuneiformia, první až třetí metatarz a články prvního až třetího prstu. Vnější oblouk, 

který je nižší a méně rigidní než vnitřní oblouk, je tvořen kostí patní, os cuboideum, 

čtvrtým a pátým metatarzem a příslušnými články prstů. Příčné klenutí tvoří řada 

oblouků nacházejících se po celé délce nohy. Přední relativně plochý oblouk se nachází 

mezi hlavičkami prvního až pátého metatarzu a je vyplněn měkkými tkáněmi. Příčné 

klenutí je nejvýraznější v oblasti středního oblouku, který se nachází na úrovni 

klínových kostí a kosti krychlové. 

Na udržení příčné a podélné nožní klenby se podílejí tři činitele: 

1. architektonika jednotlivých kostí a celkový tvar kostry nohy; 

2. vazivový systém nohy; 

3. svaly nohy a bérce. 

Podle Dylevského (2009, s. 166) však EMG studie poukazují na to, že při 

normálním zatížení, kterým je stoj nebo chůze, nedochází u některých svalů, které byly 

dříve považovány za klíčově, k aktivaci. K jejich zapojení dojde až ve chvíli, kdy je 

noha vystavena zvýšené zátěži nebo dojde k funkčnímu omezení ostatních struktur. 

Svaly tak při udržování nožní klenby fungují jako dynamická rezerva. Při statickém 

zatížení dochází k rozšíření a oploštění chodidla za současného poklesu mediálního 

oblouku. Přibližně polovina zatížení připadá na oblast paty a druhá polovina je 

rozložena mezi hlavičky prvního až pátého metatarzu.   

2.2  Biomechanika chůze 

Při lokomoci, respektive při pohybu z místa na místo, je nutné splnit čtyři 

základní podmínky, kterými jsou: 

1. neustálá generace pohybu nutná k přemístění v prostoru; 

2. udržení dynamické stability během pohybu těla vpřed; 
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3. schopnost adaptace na změny prostředí nebo jiné požadavky; 

4. iniciace a terminace lokomočních dějů. 

Definic chůze jako základního způsobu lidské lokomoce najdeme v literatuře 

několik. Podle Janury (2011) lze hovořit o chůzi jako o řízeném pádu, ve kterém tělo 

padá vpřed ze stabilní pozice zajištěné stojnou dolní končetinou na druhostrannou dolní 

končetinu. Jiná definice uvádí, že chůze je způsob pohybu těla z jednoho místa na druhé 

za střídavě se opakujícího pohybu dolních končetin s podmínkou, že alespoň jedno 

chodidlo zůstává v kontaktu s podložkou. 

Chůze se skládá ze tří hlavních částí. První část bývá označována jako 

zahajovací fáze, dále následuje fáze cyklická charakterizovaná opakovanými střídavými 

pohyby dolních končetin a fáze ukončení. Cyklickou fázi popisuje tzv. krokový cyklus 

(Gait cycle), neboli dvojkrok (Stride), který je zahájen dopadem jednoho chodidla         

a končí dalším dopadem toho samého chodidla na podložku. Krokem (Step) se rozumí 

vzdálenost mezi místy dopadu pravé a levé paty. Jeden krokový cyklus se dělí na fázi 

opěrnou (stojnou) zaujímající přibližně 60 % cyklu a fázi švihovou (kročnou), na 

kterou připadá zbývajících 40 %. Obě fáze se dále dělí na jednotlivá období – obr. 3.  

 

Opěrná fáze: 

1. Heel strike – počáteční dotyk paty s podložkou; 

2. Foot flat – plný kontakt nohy s podložkou a zatížení celé nohy; 

3. Mid stance – střední stojná fáze; 

4. Heel off – konečná fáze stoje, pata opouští podložku; 

5. Toe off – odrazová fáze, prsty opouští podložku. 

 

Švihová fáze: 

1. Initial swing (acceleration) – počáteční fáze švihu, zrychlení; 

2. Mid swing – střední švihová fáze; 

3. Terminal swing (decelerace) – konečná fáze švihu, brždění.  
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Obrázek 3: Krokový cyklus (převzato z Gross, Fetto & Rosen 2005, s. 557) 

 

Oporná fáze začíná kontaktem chodidla s podložkou (Initial contact) 

prostřednictvím úderu paty (Heel strike), která se stává středem otáčení. Následuje fáze 

postupného zatěžování (Loading response), kdy hlezenní kloub zahajuje z neutrálního 

postavení pasivní plantární flexi, při které se ploska pokládá na podložku.  

V subtalárním kloubu dochází k pronaci a v transverzotarzálním k supinaci. Z původní 

téměř plné extenze se koleno dostává do flexe, která je v souladu s vnitřní rotací bérce  

a addukcí talu - obr. 4a. V kyčelním kloubu pokračuje pohyb do extenze započatý již 

před dopadem paty na podložku. Pánev rotuje na stranu nové oporné končetiny              

a dochází tak k vnitřní rotaci v kyčelním kloubu.  

Období postupného zatěžování končí okamžikem položení celé plosky nohy na 

podložku (Flat foot). Střední opora (Mid stance) začíná odlepením druhostranné nohy 

od podložky a je charakteristická posunutím dolní končetiny přes zafixované chodidlo. 

V hlezenním kloubu se uplatňuje pasivní dorziflexe, která je doprovázena supinací 

v subtalárním kloubu a pronací v kloubu transverzotarzálním. Kolenní kloub se po 

dosažení maximální flexe v rámci oporné fáze dostává do extenze, která je doprovázena 

zevní rotací bérce a abdukcí talu - obr. 4b. Kyčelní kloub pokračuje v pohybu do 

extenze. Tato fáze končí odlepením paty (Heel off) od podložky, následuje konečný stoj 

(Terminal stance) ukončený aktivním odrazem palce (Toe off) a dopadem paty 

druhostranné dolní končetiny.  
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V období aktivního odrazu dochází v hlezenním kloubu k plantární flexi, 

zatímco v kloubu subtalárním k supinaci a v transverzotarzálním kloubu pokračuje 

pronace. V kolenním kloubu probíhá maximální extenze, která následně přechází ve 

flexi. V kyčelním kloubu dochází k nulovému postavení, ze kterého pokračuje pohyb do 

extenze. Závěrečná fáze konečného stoje je ukončena předšvihem (Preswing) a 

přenesením váhy na druhou končetinu.  

Fáze švihová začíná počátečním švihem (Initial swing), který trvá od okamžiku 

odlepení chodidla od podložky až po okamžik, kdy se kolenní kloub dostane do 

maximální flexe. V této fázi probíhá flexe také v kyčelním kloubu. V hlezenním kloubu 

dochází zpočátku k plantární flexi, která je následně vystřídána dorzální flexí. Následuje 

střední švih (Mid swing), při kterém dochází k nulovému postavení v hlezenním kloubu, 

ukončený vertikálním postavením tibie a konečný švih (Terminal swing), kdy se koleno 

napíná do extenze, noha se připravuje na nový kontakt s podložkou a zároveň dochází 

ke zpomalení pohybu stehna excentrickou kontrakcí zadních stehenních svalů společně 

s m. glutaeus maximus.  

 

 a)  b) 

Obrázek 4: a) postupné zatěžování plosky; b) období středního stoje  

(upraveno podle Vařeka &Vařeková 2009, s. 158 – 159) 

 

Při chůzi převažuje jednooporová fáze, tedy opora o jednu dolní končetinu. Na 

krátký okamžik (cca 12 % cyklu) však dochází i ke stoji na obou nohách, který 

nazýváme fází dvojí opory opakující se dvakrát v rámci jednoho krokového cyklu. Tato 
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fáze začíná dotykem paty jedné končetiny s podložkou a končí odtržením prstů druhé 

končetiny od podložky. Zrychlováním tempa chůze se fáze dvojí opory zkracuje a při 

běhu je její hodnota rovna nule (Vařeka & Vařeková 2009, s. 51 – 56). 

2.2.1 Fyziologický stereotyp chůze 

Z fyzikálního hlediska je každý pohyb hmoty spjat s určitým výdejem energie. 

Množství energie potřebné pro vykonání pohybu je dáno hmotností tělesa a velikostí 

pohybu těžiště tohoto tělesa podél os x (předozadní směr), y (pravolevý směr)                

a z (vertikální směr) – obr. 5. Těžiště těla při vzpřímeném stoji s pažemi volně 

připaženými se nachází ve střední čáře přibližně 1 cm ventrálně od prvního sakrálního 

segmentu S1. (Gross, Fetto , Rosen 2005, s. 556)   

 

 

Obrázek 5: Znázornění osy x, y, z a příslušných rovin v prostoru 

 

Chůze představuje účinný pohyb těla dopředu charakterizovaný minimálním 

výdejem energie, kdy dochází k pohybu těžiště těla po křivce blížící se svým tvarem 

sinusoidě kolem osy z (vertikální směr) i kolem osy y (pravolevý směr) – obr. 6. 

Jakákoli odchylka od energetického minima představuje abnormální vzorec (stereotyp) 

chůze. Ačkoli je vzpřímená chůze po dvou společným znakem lidského rodu, její 

provedení je natolik specifické, že prostřednictvím analýzy chůze lze v současnosti 

provést dokonce identifikaci osob. (Vařeka & Vařeková 2009, s. 52) 
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Obrázek 6: Vychylování těžiště při chůzi v rovině xy a yz (převzato z Gross, Fetto 

& Rosen 2005, s. 557) 

 

Ačkoli není přesně stanovena norma chůze, můžeme ve stereotypu chůze 

vypozorovat určité odchylky způsobené nejčastěji zvýšeným rozkmitem těžiště těla 

vedoucím ke zvýšení energetického výdeje včetně metabolických nároků a tím ke 

snížení výkonnosti a následně k únavě. Tento nežádoucí rozkmit může být způsoben 

například bolestí, svalovým oslabením, rozdílnou délkou dolních končetin, zvýšeným 

rozsahem pohyblivosti kloubů atd. K minimalizaci výchylky těžiště těla vedoucí ke 

snížení energetického výdeje a zvýšení výkonnosti při chůzi slouží mechanismy 

posturálního přizpůsobení.  

Prvních pět mechanismů přispívá k minimalizaci výchylky ve vertikálním směru 

a šestý eliminuje pohyb těžiště do stran: 

1. anteverze pánve – cca 5 % na straně švihové končetiny; 

2. rotace pánve – celkem 8 % na straně švihové končetiny; 

3. flexe v koleni – až do 20 % na začátku stojné fáze; 

4. plantární flexe – až do 15 % na začátku stojné fáze; 

5. plantární flexe – až do 20 % v konečné fázi stoje; 

6. zúžení základny chůze – prostřednictvím fyziologické valgotizace kolene a 

pokládání nohou (Gross, Fetto & Rosen 2005, s. 557 – 558).   
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2.2.2 Kinetika krokového cyklu 

Příčinou pohybu je podle Newtonových zákonů působení síly. Z hlediska 

bipedální lokomoce můžeme rozdělit síly, které tento pohyb ovlivňují, na vnější a 

vnitřní. 

Horní končetiny a trup se pohybují v otevřeném kinematickém řetězci, který je 

charakterizován možností změny postavení v jednom kloubu bez změny postavení 

v ostatních kloubech. Horní končetiny i trup k pohybu přispívají pouze svou 

setrvačností, neboť absence kontaktu s okolím znemožňuje přeměnu vykonané práce na 

kinetickou energii celého systému nutnou ke změně polohy, respektive k vyvolání 

pohybu. Horní končetiny sice mohou udělit vybraným segmentům zrychlení, ale podle 

zákona akce a reakce je takto vyvolaný hybný moment daného segmentu v určitém 

směru vyrušen v rámci celku hybným momentem ostatních segmentů ve směru 

opačném. Hnacím motorem při chůzi je tedy síla svalů dolních končetin, které fungují 

v uzavřeném kinematickém řetězci (změna postavení v jednom kloubu ovlivní 

postavení v dalších kloubech) a vykonávají během oporné fáze hlavní práci. Síla svalů, 

respektive vnitřní síla, však sama o sobě k provedení chůze nestačí, neboť pohyb 

v prostoru či změnu polohy jsou schopny vyvolat pouze síly vnější. Důležitou vnější 

silou je reakční síla podložky, která vzniká jako reakce na sílu svalů dolních končetin a 

umožňuje tak v součinnosti s touto silou vyvolat lokomoční pohyb.  Ve švihové fázi 

pracují dolní končetiny podobně jako trup a horní končetiny v otevřeném řetězci a 

ovlivňují tak zrychlení volných segmentů nebo frekvenci kroků.  

Při chůzi dochází ke střídavému zapojení svalů dolních končetin, zatímco svaly 

horních končetin se účastní pohybu převážně pasivně. Během oporné fáze krokového 

cyklu jsou nejvíce využívány plantární flexory hlezenního kloubu. Po dopadu paty na 

podložku, tedy na začátku oporné fáze, se na pohybu významně podílejí extenzory 

kyčelního kloubu, při odrazu a v druhé polovině oporné fáze se aktivují lýtkové svaly. 

Ve švihové fázi se zapojují flexory kyčelního kloubu, které udělují švihové dolní 

končetině potřebné zrychlení. Schopnost svalů zrychlit či zbrzdit pohyb švihové 

končetiny umožňuje změnit frekvenci kroků a dokáže tak výrazně ovlivnit i samotnou 

rychlost chůze. 

Práce svalů v součinnosti s reakční silou podložky uděluje těžišti těla určitou 

kinetickou energii. Těžiště má však vzhledem ke své poloze nad podložkou také určitou 

energii potenciální, která se mění shodně s pohybem těžiště, jež dosahuje své nejvyšší 



23 

 

polohy v období střední opory a nejnižší ve fázi dvojí opory. Kinetická energie se 

v průběhu chůze také mění, její graf ale vytváří sinusoidu opačnou k sinusoidě 

charakterizující změnu potenciální energie, tedy maximum potenciální energie odpovídá 

minimu energie kinetické a naopak. Zároveň dochází k přeměně části jedné energie ve 

druhou, což je však doprovázeno energetickými ztrátami. Z důvodu maximální 

efektivity pohybu je nutné eliminovat přeměnu energií a tedy omezit energetické ztráty 

na minimum. Důležitým faktorem je eliminace změn výšky těžiště, které je umožněno 

rotací pánve ve třech rovinách a pohyby v kyčelním a kolenním kloubu (Vařeka & 

Vařeková 2009, s. 56 - 58). 

 Kyčelní kloub 

Během oporné fáze dochází v kyčelním kloubu k flexi asi 35 °                 

a extenčnímu momentu vyvolanému vektorem reakční síly směřujícím za osu 

kloubu (pozn. moment síly vyvolávající otevírání kloubního úhlu se nazývá 

extenční moment; moment síly, který způsobuje uzavření kloubu se nazývá 

flekční moment). Podle Vařeky & Vařekové (2009, s. 61) však někteří autoři 

uvádí i krátké směřování tohoto vektoru vpřed těsně po dopadu paty, kdy ještě 

nedochází k plnému zatížení budoucí oporné končetiny. Extenze v kyčelním 

kloubu, která je zajišťovaná ischiokrurálními svaly (m. biceps femoris,                           

m. semitendinosus, m. semimembranosus), probíhá téměř po celou dobu oporné 

fáze. Na konci oporné fáze dochází aktivitou m. triceps surae k flexi v kolenním 

a zároveň v kyčelním kloubu. Pokud se tempo chůze zvýší, flexe v koleni je 

zastavena pomocí m. rectus femoris a dochází k flexi v kloubu kyčelním. Před 

dokončením fáze opory se aktivizuje také m. iliopsoas. Flexe pokračuje až do 

druhé poloviny švihové fáze, kdy je postupně zbržděna vlivem extenzorů kyčle 

až do zahájení fáze opory, kdy je nahrazena extenzí (Vařeka & Vařeková 2009, 

s. 61 – 62 ). 

 Kolenní kloub 

Na počátku oporné fáze dochází v koleni téměř k plné extenzi. Vektor 

reakční síly podložky prochází středem kolenního kloubu nebo lehce za jeho 

osou a vyvolává tak flekční moment. Během první poloviny opěrné fáze dochází 

prostřednictvím flexe v koleni (m. semitendinosus, m. semimembranosus, 

dlouhá hlava m. biceps femoris), supinace kalkaneu a plantární flexe hlezenního 
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kloubu, které jsou bržděny aktivitou svých extenzorů, k tlumení nárazu chodidla 

na podložku. Při tlumení nárazu se také významně uplatňuje vazivově-tuková 

vrstva umístěná pod kostí patní.  

Ve fázi střední opory vzniká působením vektoru reakční síly 

procházejícím kolenním kloubem a jeho následným posunutím směrem vpřed 

extenční moment. Vlivem zkřížených vazů, zadního kloubního pouzdra a brzdné 

aktivity flexorů však k plné extenzi v koleni nedochází. Svalem, který se v této 

fázi aktivně podílí na pohybu je m. triceps surae, který částečně funguje jako 

pomocný flexor kolenního kloubu. Na konci oporné fáze vzniká v důsledku 

posunutí vektoru reakční síly podložky za osu kolenního kloubu opět flekční 

moment, jehož výsledkem je flexe v kolenním kloubu asi 45 ° v době odrazu 

chodidla od podložky.  

Vařeka & Vařeková (2009, s. 60 – 61) uvádí, že pohyby kolene u člověka 

jdoucího vlastním přirozeným tempem jsou zcela pasivní. Pro zvýšení frekvence 

je nutné udělit dolní končetině na počátku švihové fáze větší zrychlení a na 

konci fáze ji zase více zpomalit. Pro udělení zrychlení slouží m. rectus femoris a 

brzdícími svaly jsou svaly ischiokrurální. Zrychlení chůze lze dosáhnout pouze 

zvýšenou aktivitou flexorů kyčelního a hlezenního kloubu. Pokud je naopak 

tempo chůze pomalejší, dochází během flexe na počátku švihové fáze 

k zapojování m. gracilis, m. sartorius a krátké hlavy m. biceps femoris. Na konci 

švihové fáze podporuje extenzi také m. quadriceps femoris (Vařeka & Vařeková 

2009, s. 60 – 61). 

 Hlezno a noha 

V oporné fázi krokového cyklu rozlišujeme v sagitální rovině tzv. 

kolébky nebo zhoupnutí (rockers). Tato zhoupnutí umožňují co nejplynulejší 

provedení pohybu, aniž by docházelo k velkým ztrátám kinetické energie. První 

zhoupnutí nastává v okamžiku dopadu paty na podložku a jejímu odvinutí po 

okraji patní kosti, přes který prochází vektor reakční síly podložky. Ploska nohy 

je setrvačnou silou přitlačována k podložce a tento pohyb je bržděn excentrickou 

kontrakcí svalů přední strany bérce. Druhé zhoupnutí se uskutečňuje ve fázi 

střední opory, kdy vektor reakční síly podložky směřuje před hlezenní kloub. 

Noha je fixována k podložce a bérec se vůči noze pohybuje směrem vpřed. 

Tento pohyb je bržděn plantárními flexory hlezenního kloubu (m. soleus, m. 
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gatrocnemius a m. flexor hallucis longus). K třetímu zhoupnutí dochází při 

odvíjení nohy kolem hlaviček metatarzů. Bérec pokračuje plynule v pohybu 

vpřed, pata se zvedá z podložky a dochází ke koncentrické kontrakci lýtkového 

svalstva.  

První dvě zhoupnutí brzdí pohyb, a tedy snižují kinetickou energii, která 

je hrazena v průběhu třetího zhoupnutí, kdy svaly vykonávají pozitivní práci a 

udělují tak celému tělu dopředné zrychlení. Na počátku švihové fáze se noha 

dostává do plantární flexe (cca 15 %), která se uprostřed této fáze přeměňuje 

aktivitou svalů přední plochy bérce na dorzální flexi (cca 5 %). Kromě 

zmíněných pohybů v sagitální rovině dochází i k pohybům v dalších rovinách, 

zejména v rovině frontální: pronace kalkaneu při dopadu paty či supinace zánoží 

v období střední opory (Vařeka & Vařeková 2009, s. 59). 

2.2.3 Posturální stabilita 

Lidské tělo je z biomechanického hlediska velmi nestabilní systém složený 

z řady segmentů. Schopnost udržet vzpřímené držení těla je vzhledem k malé ploše 

základny a vysoko umístěnému těžišti značně složitá a bývá vysvětlována pomocí 

modelu tzv. obráceného kyvadla. Na zajištění vzpřímeného držení, neboli posturální 

stability, mají vliv tři základní složky: senzorická, řídící a výkonná. Senzorickou složku 

zajišťují zrak, propriocepce a vestibulární aparát, řídící složku tvoří CNS, tedy mozek   

a mícha a výkonnou pohybový systém.  Podle Vařeky (2002a, s. 116) představuje 

posturální stabilita schopnost zajistit vzpřímené držení těla a reagovat na změny zevních                

a vnitřních sil tak, aby nedošlo k nezamýšlenému nebo neřízenému pádu. Pojem 

postura vyjadřuje aktivní držení segmentů těla proti působení vnějších sil, zejména 

proti působení tíhové síly, kdy dochází ke zpevnění osového orgánu, tedy hlavy, krku   

a trupu. Postura se jako základní podmínka cíleného pohybu uplatňuje nejen při chůzi   

a dalších způsobech lokomoce, ale i ve stoji, sedu nebo při zvednutí hlavy v lehu na 

břiše. Postura nastavená tak, aby bylo možné provést plánovaný pohyb se nazývá 

atituda. 

S posturální stabilitou jsou svázány určité termíny, jejichž bližší charakteristiku 

poskytuje následující text.  

 Oporná plocha (Area of Support, AS) představuje část plochy kontaktu 

podložky s povrchem těla (Area of Contact, AC), která je využita k vytvoření 
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oporné báze. V případě plosky nedochází k přenosu síly mezi nohou                   

a podložkou rovnoměrně, neboť největší zatížení nese kalkaneus a hlavičky 

metatarzů, které představují tři hlavní opěrné body nohy.  

 Oporná báze (Base of Support, BS) je část podložky, která je ohraničena 

nejvzdálenějšími body oporné plochy. Při stoji na jedné dolní končetině je BS 

stejná nebo mírně větší než AS. Při stoji na obou dolních končetinách je BS větší 

než AS a při stoji rozkročném velikost BS ještě vzroste, zatímco AS se nezmění. 

Pro uvedené tři pojmy platí nerovnost: BS ≥ AC ≥ AS. Lepší pochopení 

vzájemných vztahů mezi zmíněnými prvky poskytuje obrázek 7, kde je 

znázorněno staré a nové pojetí oporné plochy AS a oporné báze BS včetně 

znázornění plochy kontaktu AC. 

 

Obrázek 7: Koncepce vztahu oporné plochy a oporné báze (upraveno podle 

Vařeka & Vařeková 2009, s. 156) 

 COM (Centre of Mass, těžiště) představuje hypotetický hmotný bod, do kterého 

je soustředěna celková hmotnost celého těla v globálním vztažném systému. Pro 

výpočet těžiště se používá vážený průměr COM jednotlivých segmentů těla. 

 COG (Centre of Gravity) označuje místo promítnutí těžiště těla do roviny 

oporné báze BS. Ve statické poloze se musí COG nacházet v oporné bázi BS, 

pokud dojde k promítnutí COG mimo BS, není možné eliminovat vychýlení 

pouze působením vnitřních sil, tedy silou svalů, je pouze možné změnit BS 

přemístěním AC. 

 COP (Centre of Pressure) – působiště reakční síly podložky. K výpočtu jeho 

polohy lze použít např. silovou plošinu typu Kistler. Poloha COP je závislá 
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nejen na poloze těžiště, ale i na aktivitě svalů bérce. Například zvýšená aktivita 

plantárních flexorů posunuje COP dopředu.  

 

Pokud by tělo odpovídalo dokonale tuhému tělesu, byly by COG a COP totožné. 

Protože je však tělo tvořeno množstvím segmentů, nabývají tyto dvě veličiny různých 

hodnot. Při stoji dochází k mnohem vyšší oscilaci COP uvnitř oporné báze BS 

v porovnání s oscilací COG. Důvodem je například kolísající aktivita svalů bérce          

a nohy. Při dynamické aktivitě, jakou je například chůze, dochází k přemístění AC a 

tedy i AS a BS, přičemž COG se může nacházet v určitém okamžiku i mimo BS. Při 

chůzi dochází k této situaci během dvouoporového postavení.  

Na udržení posturální stability mají vliv zejména hlezenní mechanismy 

v předozadním směru zajišťované pomocí plantárních a částečně i dorzálních flexorů a 

mechanismy kyčelní ve směru laterolaterálním (Vařeka 2002b, s. 122 – 126). 

2.3  Rešerše vybraných studií o použití obuvi 

MBT 

Obuv MBT (Masai Barefoot Technology) je speciálním typem obuvi vyvinutým 

v roce 1996 ve Švýcarsku, jejímž hlavním znakem je kulatá podrážka v předozadním 

směru s měkčenou patní částí. Tato neobvyklá konstrukce podrážky byla inspirována 

kmenem Masaiů, kteří se pohybují na boso po přirozených nerovných terénech a jejich 

tělo se tak musí vyrovnat s přirozenou nestabilitou. Podle výrobců představuje obuv 

MBT revoluční typ obuvi, který se vyznačuje řadou pozitivních účinků na lidské zdraví. 

Mezi nejčastěji zmiňované účinky patří tvarování vybraných svalových partií, vyšší 

kalorický výdej, snížení kloubního zatížení včetně zlepšení držení těla (převzato z 

www.mbt.com).  

K potvrzení těchto tvrzení byla provedena řada studií, které se pokusily 

problematiku zdravotních účinků obuvi s nestabilní konstrukcí objasnit. Výsledky 

těchto studií nejsou však v některých případech vždy zcela konzistentní a mnozí autoři 

poukazují na nutnost dalšího výzkumu v této oblasti, aby mohly být určité hypotézy 

plně potvrzeny nebo naopak vyvráceny. Ačkoli se technologie MBT objevila již před 

více jak deseti lety, většina výzkumů na toto téma byla provedena v zahraničí                

a v domácí literatuře se zmínka o tomto novém druhu obuvi téměř nevyskytuje.  
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Pro zhodnocení účinků obuvi z biomechanického hlediska je nutné provést tzv. 

analýzu chůze. Tento termín zahrnuje řadu různých metod počínaje vyšetřením chůze 

pouhým pohledem až po složité počítačové výpočty. Biomechanická analýza chůze je 

postavena na třech základních pilířích. Prvním jsou teoretická a objektivně daná 

východiska a principy. Druhý pilíř tvoří data získaná měřením a poslední pilíř 

představuje subjektivní interpretace těchto dat (Kirtley 2004, s. 10). Analýza chůze se 

dnes využívá jako účinný prostředek ke zhodnocení stavu pacienta s různými 

zdravotními obtížemi, jež se týkají lokomoce.  

Vařeka & Vařeková (2009, s. 108) uvádějí, že pokud má být analýza chůze 

přínosem pro klinickou diagnostiku, měla by splňovat následující podmínky: 

1. laboratorní podmínky odpovídající funkční kapacitě pacienta, poskytnutí 

většího množství informací než prostřednictvím klinického vyšetření, 

nezbytnost brát v potaz klinické nálezy; 

2. reálnost, přesnost a opakovatelnost naměřených dat; 

3. maximální jednoduchost prováděného testu eliminující možnost únavy 

pacienta a vzniku nepřirozených pohybů. 

 Kompletní klinická analýza chůze se skládá z pěti částí: hodnocení 

videozáznamu, měření obecných parametrů chůze, kinematické a kinetické analýzy a 

elektromyografie (EMG). Kinematická analýza se obvykle provádí pomocí kamer 

napojených na počítač, ve kterém dochází k synchronizaci dat z použitých kamer, která 

umožňují popsat pohyb sledovaných segmentů v trojrozměrném prostoru. Kinetické 

měření je zaměřeno na různé parametry síly vznikající při interakci nohy s podložkou. 

Kombinací kinematických a kinetických dat je možné vypočítat rozsah pohybu 

v kloubech v trojrozměrném prostoru, které spolu s údaji z EMG poskytují detailní 

popis mechaniky chůze.  

Mezi základní kinematické parametry patří:  

 úhel = část plochy sevřená dvěma (obvykle sousedícími) segmenty; 

 poloha  = poloha segmentu či velikost jeho posunutí; 

 rychlost = dráha pohybu segmentu za čas; 

 zrychlení = změna rychlosti pohybu sledovaného segmentu v čase.  
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Při analýze chůze se dále zjišťují tzv časově prostorové parametry, kterými jsou: 

 rytmus (kadence, frekvence) = počet kroků za časovou jednotku (např. 

počet kroků za minutu); 

 délka kroku (Step length) = vzdálenost mezi místy dotyku pravé a levé 

dolní končetiny s podložkou (obvykle vzdálenost dotyku pravé a levé 

paty). 

  délka dvojkroku (Stride length) = vzdálenost mezi dvěma dotyky paty 

shodné dolní končetiny s podložkou. 

 rychlost chůze (Walking speed) = průměrná rychlost dosažená obvykle 

po třech krocích, měřená zpravidla v metrech za sekundu (Janura 2011). 

 

V následujícím textu jsou uvedeny některé ze studií zabývající se analýzou 

chůze v MBT obuvi u zdravých jedinců i pacientů trpících určitým onemocněním. 

Výzkum týkající se chůze je částečně doplněn studiemi zkoumajícími vybrané 

charakteristiky stoje či běhu při použití obuvi MBT. 

Tradiční obuv je navrhována tak, aby poskytovala maximální stabilitu a oporu 

chodidlu při lokomoci. Tato zdánlivá opora však může způsobovat ochabnutí některých 

malých svalů v oblasti kotníku a nohy a působit tak z hlediska posilování zdraví spíše 

kontraproduktivně. Obuv MBT, jejíž podrážka je navržena tak, aby simulovala nerovný 

terén a vytvářela tak přirozenou nestabilitu, by měla tomuto oslabení zabránit. 

 Výzkumem v této oblasti se zabýval například Landry, Nigg & Tecante (2009), 

kteří zjišťovali aktivitu vybraných svalů dolní končetiny a náklon trupu při stoji 

v nestabilní obuvi. Východiskem celé studie byl výše uvedený předpoklad, že běžná 

obuv může svými vlastnostmi podporujícími stabilitu inhibovat funkci některých 

malých svalů nohy. Tento předpoklad byl zkoumán pomocí měření, kterého se účastnilo 

28 dobrovolníků. Ti byli požádáni, aby po dobu šesti týdnů používali obuv MBT 

v rámci běžných denních aktivit. Účelem měření bylo zjistit, zda se při stoji v MBT 

obuvi zvyšuje aktivita zkoumaných svalů a zda dochází ke zvýšenému náklonu trupu ve 

srovnání se stojem naboso nebo v běžné obuvi. Dalším sledovaným aspektem byla 

změna náklonu trupu a svalové aktivity před a po šestitýdenním nošení obuvi MBT. 

Pomocí EMG bylo zjištěno, že nestabilní konstrukce obuvi zvyšuje aktivitu m. flexor 

digitorum longus, peroneálního svalstva a svalstva přední části bérce a nohy. U svalu   

m. soleus nebyly prokázány žádné významné změny. Náklon trupu byl větší při použití 
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MBT obuvi než při stoji naboso nebo v běžné obuvi, po šesti týdnech během druhého 

měření však došlo k jeho opětovnému snížení. Z výsledků této studie je patrné, že MBT 

obuv zvyšuje aktivitu některých malých svalů nohy a lze tedy použít k jejich posilování 

a zvýšení výkonu.  

Výzkumem svalové aktivity dolní končetiny se zabývali také Sousa, et al. 

(2012), kteří se zaměřili na kvantitativní zhodnocení  vlivu obuvi s nestabilní konstrukcí 

na svalstvo stehna a nohy a žilní odpověď při vzpřímeném stoji. Měření se účastnilo 30 

dobrovolníků rozdělených na dvě skupiny: skupina používající obuv s nestabilní 

konstrukcí po osm týdnů a kontrolní skupina, která po shodnou dobu používala běžnou 

obuv s plochou podrážkou. Hlavními zkoumanými parametry byly aktivita svalů m. 

gastrocnemius medialis, m. tibialis anterior, m. biceps femoris, m. rectus femoris           

a venózní cirkulace při stoji v obuvi s nestabilní konstrukcí a při stoji naboso. Studie 

byla provedena za účelem prozkoumání následujících hypotéz: a) zhodnocení 

okamžitých efektů stoje v obuvi s nestabilní konstrukcí na aktivitu uvedených svalů;    

b) zhodnocení aktivity těchto svalů po osmitýdenním používání obuvi s nestabilní 

konstrukcí; c) kvantifikace okamžitého efektu stoje v obuvi s nestabilní konstrukcí na 

venózní cirkulaci krve dolní končetiny; d) kvantifikace vlivu osmitýdenního používání 

obuvi nestabilní konstrukce na venózní cirkulaci krve dolní končetiny. Během prvního 

měření byla u skupiny používající obuv nestabilní konstrukce zjištěna zvýšená aktivita 

m. gastrocnemius medialis, která však při druhém měření, které proběhlo po osmi 

týdnech, nebyla potvrzena. Naproti tomu u venózního návratu krve bylo při stoji ve 

zkoumané obuvi zaznamenáno zvýšení jak při prvním tak při druhém měření. 

Z výsledků vyplývá, že používání obuvi s nestabilní konstrukcí má příznivý vliv na 

venózní cirkulaci i po osmitýdenní adaptaci nervosvalového systému na tento typ obuvi.  

Dalšími, kteří se ve své studii zajímali o vybrané charakteristiky stoje v obuvi 

nestabilní konstrukce, byli Buchecker, Stöggl & Müller (2013). Hlavním cílem jejich 

práce bylo porovnat stoj v MBT obuvi a běžné obuvi a zhodnotit jejich vliv na 

kinematiku páteře a aktivitu zádového svalstva. Při měření, kterého se zúčastnilo 27 

probandů, byla zjišťována úhlová rychlost a aktivita svalů: m. rectus abdominis,          

m. internal oblique, m. external oblique, horních hrudních paraspinálních svalů a spodní 

hrudní a bederní části svalu m. erector spinae. Pro analýzu dat získaných měřením obou 

typů obuvi byl použit Studentův t-test (α = 0,05).  Ze získaných výsledků lze usuzovat, 

že použití MBT obuvi by mohlo mít pozitivní vliv na kvalitu spinální tkáně především 

v nižší části zad ve smyslu formování svalů a zlepšení jejich motorického výkonu. 
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 Autoři nicméně zdůrazňují, že pro potvrzení rehabilitačních účinků je třeba 

provést v této oblasti další výzkum. Tým z univerzity v Bernu pod vedením profesora 

Hanse Hoppelera (2008) zaměřil svou studii na vliv nestabilní konstrukce na 

metabolismus při stoji v MBT obuvi. Porovnávána byla energetická spotřeba 

definovaná spotřebou kyslíku a srdeční frekvencí při stoji v obuvi MBT, klasické 

běžecké obuvi a při stoji naboso. Pro měření spotřeby kyslíku bylo vybráno 16 osob, 

které byly podrobeny laboratornímu testování. Po šesti minutách klidného stoje byla 

naměřena statisticky vyšší spotřeba kyslíku u obuvi MBT než u klasické běžecké obuvi. 

Spotřeba kyslíku a srdeční frekvence byly měřeny také při chůzi o rychlosti 4 a 7 km.h
-1

 

a při mírném stoupání a klesání, zde se však rozdíl mezi MBT obuví a klasickou 

běžeckou obuví neprokázal. Z výsledků studie vyplývá, že nestabilní konstrukce MBT 

obuvi přispívá ke zvýšené energetické spotřebě zejména při stání a ačkoli je denní 

hodnota metabolismu zvýšena prostřednictvím uvedeného typu obuvi pouze o 20 kj.h
-1

, 

je možné říci, že kumulativní efekt tohoto množství energie je pro člověka významný. 

Předpokládá se, že při použití obuvi MBT dochází k aktivaci některých svalů 

dolní končetiny a zad nejen při stoji, ale i při chůzi. Problémy spojené s bolestmi zad 

nebo krční páteře mohou být způsobeny vadným držením těla. Z výzkumů vyplývá, že 

nestabilní konstrukce obuvi MBT vede ke vzpřímenějšímu držení těla při chůzi a mohla 

by tak být účinným pomocníkem při rehabilitaci pacientů trpících bolestmi ve 

zmíněných oblastech.  

Vzhledem k tomu, že poznatky týkající se aktivity svalů při chůzi v obuvi MBT 

nejsou dostatečné, rozhodli se Romkes, Rudmann & Brunner (2006) zaměřit právě na 

porovnání svalové aktivity včetně kinematických změny při chůzi v obuvi MBT a běžné 

obuvi. Za účelem měření bylo vybráno 12 osob (6 žen a 6 mužů), u kterých byly 

pomocí 3D analýzy a EMG zjišťovány rozdíly při použití běžné obuvi a obuvi MBT 

s důrazem na zapojení svalů dolní končetiny a vybrané charakteristiky chůze. 

Vyhodnocení dat prokázalo, že při použití MBT obuvi došlo ke zkrácení kroku a snížení 

rychlosti chůze. Zároveň byla zjištěná zvýšená dorziflexe v úvodním kontaktu nohy 

s podložkou a změna v aktivitě svalů m. gastrocnemius a m. tibialis anterior. Aktivita 

m. tibialis anterior vzrostla během úvodního kontaktu nohy s podložkou a během 

období postupného zatěžování (Loading response) a naopak se snížila v průběhu 

švihové fáze. U svalu m. gastrocnemius došlo ke zvýšení aktivity mezi fázemi 

konečného švihu (Terminal swing) a středního stoje (Mid stance). M. rectus femoris 

prokázal zvýšenou aktivitu taktéž během středního stoje (Mid stance) a sníženou 
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aktivitu během přechodu oporové fáze ve švihovou. M. vastus medialis et laterialis 

zvýšily svou aktivitu mezi fázemi středního stoje (Mid stance) a odrazové fáze (Toe 

off). Malé změny v pohybu a aktivitě svalstva byly zaznamenány na úrovni kolenního a 

kyčelního kloubu. Romkes, Rudmann a Brunner tak prokázali, že obuv MBT mění 

pohybové vzory a to zejména v rámci kotníku díky rozdílné úrovni svalové aktivity. 

Závěrem této studie je, že MBT obuv je vhodná k posílení dolních končetin.  

Snížená rychlost a délka kroku, kterou při zkoumání efektů Masai Barefoot 

Technology uvádí předchozí studie je však v rozporu s poznatky Horsaka & Baca  

(2012), kteří ve své studii zabývající se vlivem chůze v MBT obuvi na biomechaniku 

dolní končetiny došli k opačným závěrům. Pomocí několika metod pro analýzu chůze 

(3D analýza, Kistler deska a EMG) zjišťovali na souboru 12 dobrovolníků vybrané 

kinematické a kinetické parametry při chůzi v obuvi MBT a kontrolní obuvi rychlostí, 

kterou si dobrovolníci sami zvolili. Vedle uvedených parametrů byla zjišťována také 

úroveň zapojení svalů: m. glutaeus maximus, m. biceps femoris, m. gastrocnemius 

medialis, m. vastus medials and lateralis, m. tibialis anterior a m. peroneus longus. 

Z naměřených dat zjistili, že rychlost chůze a délka dvojkroku jsou vyšší pro MBT 

obuv, což je v rozporu s výsledky studie Romkes, Rudmann & Brunner (2006). Navíc 

prokázali, že trvání kroku se při použití obuvi MBT snižuje, zatímco Romkes, Rudmann 

& Brunner uvádějí statisticky významné zvýšení trvání dvojkroku a z toho vyplývající 

zvýšené trvání kroku. 

Autoři Masai Barefoot Technology patří mezi průkopníky ve výrobě obuvi         

s nestabilní konstrukcí. V poslední době se však kromě levnějších napodobenin této 

technologie začaly objevovat i další nové druhy obuvi s nestabilní konstrukcí. Jedním z 

nich je obuv SW (Stretch Walker) vyrobená v Japonsku, která disponuje stejně jako 

MBT obuv kulatou podrážky s měkčenou patní částí a výrobci jí připisují podobné 

zdravotní účinky jako obuvi MBT. Porovnáním chůze v obuvi s kulatou podrážkou 

(SW), plochou podrážkou a chůze naboso se zabýval Demura, et al. (2012).  Při měření, 

kterého se účastnilo 15 mužů bez zdravotního omezení dolních končetin, sledoval dva 

druhy parametrů: časově-prostorové (rychlost chůze, doba stoje, délka a šířka kroku, 

frekvence kroků, doba švihové fáze, doba dvojí opor, apod.) a kinematické (úhel 

v kyčli, úhel v koleni a úhly v kloubech kotníku). Výsledky prokázaly vyšší rychlost 

chůze, délku kroku, dobu stoje, úhel flexe kotníku při počátečním kontaktu nohy 

s podložkou a nižší krokovou frekvencí při chůzi v obou typech obuvi v porovnání        

s chůzí na boso. Z měření vyplynulo, že obuv SW ve srovnání s chůzí naboso 
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prodlužuje délku kroku a zvyšuje rychlost chůze. Zároveň byl naměřen vyšší rozdíl 

v rozsahu pohybu kloubů při použití obuvi s rovnou podrážkou a chůzí na boso než 

mezi obuví SW a chůzí naboso. Demura, T & Demura, S. I. (2012) se věnovali také 

porovnání obou typů nestabilní obuvi s kulatou podrážkou – MBT a SW – a obuvi 

s plochou podrážkou a jejich vlivu na svalovou aktivitu a pohyb kloubů dolních 

končetin v předozadním směru. V každém typu obuvi ušli účastníci měření celkem 

dvacet kol na úseku dlouhém 40 metrů. Výsledky měření byly zprůměrovány a následně 

použity pro vyhodnocení sledovaných parametrů. Z výsledků vyplývá, že chůze v obou 

typech obuvi s kulatou podrážkou – MBT a SW – vykazovala menší rozsah pohybu 

dolních končeti v předozadním směru než při chůzi v běžné obuvi s plochou podrážkou. 

Nicméně rozdíly ve svalové aktivitě při desetiminutové chůzi mírným tempem za 

použití MBT nebo SW byly v porovnání s běžnou obuví téměř nulové.  

K podobným výsledkům ohledně svalové aktivity došla i Sacco, et al. (2012), 

která se svými spolupracovníky porovnávala svalovou aktivitu a působení vertikálních  

a horizontálních sil při chůzi v tenisové obuvi, v MBT obuvi bez předchozího tréninku  

a při chůzi naboso. Měření se zúčastnilo 25 dobrovolníků z řad žen. Chůze v MBT 

obuvi bez bližších instrukcí ke způsobu pohybu v této obuvi prokázala vyšší působení 

vertikálních sil v okamžiku prvního vertikálního vrcholu než při chůzi v tenisové obuvi 

či naboso. Tato skutečnost poukazuje na vyšší zatížení muskuloskeletárního systému 

především ve fázi prvního kontaktu paty s podložkou. Nicméně výsledky nepotvrdily, 

že by chůze v MBT obuvi způsobovala zvýšenou aktivitu svalů ve srovnání s chůzí 

v běžné (tenisové) obuvi. Naopak chůze naboso oproti chůzi v MBT prokázala 

zvýšenou aktivitu svalstva. Z výsledků této studie vyplývá, že používání MBT obuvi 

bez předchozího tréninku není ve srovnání s běžnou tenisovou obuví pro zdravé jedince 

výhodnější. Pro zhodnocení, zda se naměřené vyšší zatížení vrátí do původních hodnot 

po delším období používání MBT, je podle autorky této studie nutné provedení dalšího 

výzkumu. 

Některé zdravotní potíže dolních končetiny a bolesti v bederní části zad mohou 

být způsobeny špatnou volbou obuvi. Rozložení tlaku, který vzniká v rámci krokového 

cyklu pod ploskou nohy ve fázi opory, přitom hraje při prevenci a léčbě některých 

onemocnění (zánět povázky a diabetická neuropatie) významnou roli. Tvůrci Masai 

Barefoot Technology tvrdí, že obuv MBT oproti obuvi s plochou podrážkou umožňuje 

rovnoměrnější rozložení tlaku pod ploskou a zároveň snižuje koncentraci tlaku pod 
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patou. Díky tomu by mohla být obuv MBT úspěšně používána jako terapeutický 

prostředek při různých patologiích dolních končetin.  

Ověření této hypotézy se věnoval Stewart, Gibson & Thomson (2007), kteří ve 

své studii zjišťovali rozložení tlaku při chůzi v nestabilní obuvi a obuvi s plochou 

podrážkou. Za účelem provedení měření vybrali 10 dobrovolníků, u kterých byla 

zkoumána chůze v MBT obuvi a chůze v běžné obuvi. Hlavní parametry byly průměrný 

a vrcholný tlak zjišťované pomocí elektronického systému Pedar ve čtyřech anatomicky 

určených oblastech chodidla a celková plocha kontaktu chodidla se stélkou. Výsledky 

ukázaly, že při stoji v MBT obuvi oproti stoji v běžné obuvi s plochou podrážkou došlo 

ke snížení vrcholného tlaku ve střední části nohy o 21 % a v oblasti paty o 11 %. Během 

chůze byl naměřen nižší tlak v oblasti přední a střední části nohy. K výraznému zvýšení 

tlaku při použití MBT obuvi naopak došlo v oblasti prstů (76 %) a částečně byl tlak 

v této oblasti zvýšen i při chůzi v MBT obuvi. Studie prokázala, že při chůzi v MBT 

obuvi dochází k posunu tlaku směrem k přední části nohy.  

Taniguchi, et al. (2011) zkoumali chůzi v MBT obuvi z hlediska kinematiky i 

kinetiky dolní končetiny. Vyhodnocením naměřených dat zjistili, že reakční síla 

podložky byla při použití obuvi MBT během absorbce nárazu výrazně nižší než při 

použití běžné obuvi. Na počátku oporné fáze došlo u MBT obuvi k nižší extenzi kolene 

a kyčle a v pozdějším období ke zvýšené dorziflexi kotníku. Závěrem této studie je 

tvrzení, že MBT obuv může na počátku oporné fáze účinně fungovat při absorbci 

nárazu, zvýšovat svalovou aktivitu extenzorů kolene a usnadňovat práci v kotníku. 

Podle tvůrců Masai Barefoot Technology má nestabilní konstrukce obuvi 

pozitivní vliv na zlepšení lidského zdraví i jeho znovuzískání. Někteří vědci se proto 

rozhodli zkoumat její účinky přímo na pacientech trpících určitým zdravotním 

omezením. Kraus, Bendig & Horstman (2004) se ve své studii zaměřili na účinky 

používání MBT obuvi u pacientů trpících degenerativním onemocněním kloubů, 

konkrétně osteoartritidou kyčelního kloubu. Ve své studii zkoumali dvě homogenní 

skupiny pacientů v rámci deseti týdnů. První skupinu tvořilo 30 pacientů, kteří 

participovali na tréninkovém programu v obuvi MBT. Zbylých 29 pacientů tvořilo 

kontrolní skupinu. Testovány byly svalová výdrž opakovaným zvedáním dolní 

končetiny, stabilita chůze, mobilita v kyčelním kloubu, statická stabilita, dynamická 

stabilita a bolestivost. Výsledky ukázaly, že z hlediska svalové výdrže, stability chůze   

a mobility nebyl mezi oběma zkoumanými skupinami naměřen žádný významný rozdíl. 

Naproti tomu v oblasti koordinačních schopností a rozsahu bolestivosti pohybu dosáhla 
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kontrolní skupina znatelně horších výsledků oproti skupině používající obuv MBT. Ze 

studie vyplývá, že obuv MBT může být s úspěchem využívána při terapii pacientů 

trpících osteoartritidou nebo u pacientů s kloubní náhradou.  

K rozdílným výsledkům z hlediska bolestivosti došli Nigg, Emery & Hiemstra 

(2005), kteří však věnovali osteoartritidě kolenního kloubu, zatímco Kraus, Bendig & 

Horstman (2004) zkoumali osteoartritidu kyčelního kloubu. Ve své studii týkající se 

chůze v obuvi MBT zkoumali dva faktory. Prvním z nich byl vliv na snížení bolesti      

u osob trpících osteoartritidou kolenního kloubu a druhým úroveň a potenciální změny 

statické a dynamické stability včetně rozsahu kloubní pohyblivosti v oblasti kotníku. 

Pro účely studie byla vybrána skupina lidí starších padesáti let, kteří trpěli 

osteoartritidou kolene. Na počátku dvanáctitýdenního pozorování byli všichni účastníci 

požádáni o vyplnění dotazníku a byly jim změřeny vybrané hodnoty včetně výšky, váhy 

a BMI. Poté byli účastníci rozděleni na testovací skupinu a skupinu kontrolní, která 

používala jiný druh obuvi než obuv MBT. Výsledky studie ukázaly, že rozdíl v úrovni 

bolestivosti u obou skupin nebyl statisticky významný. Naproti tomu významně lepších 

výsledků dosáhla skupina používající MBT v oblasti rovnováhy.  

Kälin, et al. (2007) se ve své studii zaměřili na použití MBT obuvi jako 

terapeutického prostředku při chronické nestabilitě kotníku. Cílem studie bylo zjistit, 

zda použití MBT obuvi u osob trpících chronickou nestabilitou v kotníku vede k lepší 

střednědobé a dlouhodobé dynamické stabilitě v porovnání s konvenční terapií. Pro 

účely studie bylo vybráno 30 dobrovolníků trpících chronickou nestabilitou kotníku, 

kteří byli rozděleni na kontrolní a testovanou skupinu. Obě skupiny podstoupily devět 

fyzioterapeutických cvičení po třiceti minutách. Po ukončení fyzioterapeutických 

cvičení bylo úkolem testované skupiny používat obuv MBT při běžné činnosti po dobu 

tří měsíců. Kontrolní skupině byl předepsán denní tréninkový program rehabilitační 

klinikou. Obě skupiny byly měřeny před započetím rehabilitačních cvičení, na jejich 

konci a po třech měsících od konce rehabilitace. Zkoumány byly parametry: maximální 

flexe, maximální extenze, rozsah pronace a supinace při chůzi naboso na měkkém 

povrchu, fluktuace centra síly při stoji na jedné noze naboso na tvrdém povrchu             

a podobně. Z výsledků vyplynulo, že před provedením fyzioterapeutických cvičení        

a následně i po nich nebyly zaznamenány žádné významné rozdíly mezi oběma 

skupinami. Při posledním měření provedeném po třech měsících od konce 

fyzioterapeutických cvičení bylo zaznamenáno posílení pronátorů a lýtkového svalu  

(m. triceps surae) včetně dalších pozitivních účinků obuvi MBT na stabilitu kotníku.   
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Ze studie vyplývá, že používání obuvi MBT po dobu tří měsíců od ukončení 

fyzioterapeutické léčby vedlo ke zlepšení stability kotníku v porovnání s konvenční 

terapií.   

Vzhledem k tomu, že obuv s nestabilní konstrukcí a její skutečné efekty na 

lidské zdraví nejsou dostatečně prozkoumány, věnovala se většina dosud provedených 

výzkumů zejména vlivu této obuvi na základní lokomoční aktivitu, kterou je chůze. 

Objevily se už ale také studie věnující se běhu v obuvi MBT. Výzkum v této oblasti je 

významný mimo jiné z hlediska léčby tendinopatie Achillovy šlachy vznikající 

v důsledku opakovaného přetěžování této struktury zejména u atletů ale i u běžné 

populace. Velikost zatížení Achillovy šlachy souvisí s flexí v hlezenním kloubu a 

použitím MBT obuvi, která by měla míru zatížení této šlachy snižovat. 

Výzkumem biomechaniky pomalého běhu a chůze v obuvi s kulatou podrážkou 

a jejím vlivem na flexi v hlezenního kloubu se zabývali Sobhani, et al. (2013). U 16 

zdravých běžců byly při chůzi a pomalém běhu v obuvi s kulatou podrážkou a s rovnou 

podrážkou porovnávány: kinetika a kinematika dolních končetin a elektromyografické 

signály svalů m. triceps surae a m. tibialis anterior. Výsledky měření prokázaly 

významné snížení plantárního flekčního momentu kotníku jak při běhu tak při chůzi      

v nestabilní obuvi. Rozdíl v pohybu kolenního a kyčelního kloubu byl u obou typů 

obuvi statisticky nevýznamný. Z hlediska svalové aktivity nebyly u svalu m. triceps 

surae naměřeny významnější změny, ke zvýšení svalové aktivity při chůzi v nestabilní 

obuvi došlo pouze u m. tibialis anterior. Z výsledků vyplývá, že obuv s kulatou 

podrážkou redukuje u zdravých jedinců plantární flekční moment kotníku během pozdní 

fáze opory jak při chůzi tak při běhu a mohla by tak pozitivně působit při prevenci         

a léčbě zmíněné tendinopatie Achillovy šlachy.  

Další studii, která zkoumala vliv použití nestabilní obuvi při běhu, provedli 

Boyer & Andriacchi (2009). Jejich cílem bylo potvrzení hypotézy, že při běhu 

v nestabilní obuvi s kulatou podrážkou bude v porovnání s během v běžné obuvi 

s plochou podrážkou docházet k významným kinematickým a kinetickým změnám 

v oblasti kotníku a minimálním změnám v kyčelním a kolenním kloubu. Měření se 

účastnilo 19 dobrovolníků, u kterých byly zjišťovány hodnoty vybraných kinetických     

a kinematických parametrů při běhu ve dvou typech obuvi (New Balance 658 a MBT). 

Získaná data byla statisticky zpracována prostřednictvím Studentova t-testu s hladinou 

významnosti α = 0.05. Při běhu v MBT obuvi v porovnání s kontrolní obuví byly 

naměřeny vyšší hodnoty dorziflekčních úhlů při dopadu paty a v období střední opory. 
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Z výsledků autorů studie vyplynulo, že obuv s kulatou podrážkou může být používána 

při běhu k terapeutickým účelům s pozitivním účinkem na kotník bez přídatných 

negativních vlivů v oblasti kolenního a kyčelního kloubu. 
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3  Cíl práce 

Pro účely vypracování této práce byl určen hlavní cíl, z něhož pak vycházely 

jednotlivé úkoly, které bylo nutné splnit pro jeho dosažení. 

3.1  Hlavní cíl 

Cílem této diplomové práce je zjistit, jakým způsobem se mění distribuce tlaku 

vznikajícího pod ploskou při chůzi na trenažéru v obuvi MBT a běžné sportovní obuvi 

rychlostí 5 km.h
-1

 a 7 km.h
-1

 s nulovým sklonem a se sklonem o velikosti 10°.  

V závislosti na zjištěných výsledcích byla zhodnocena efektivita použití obuvi   

s nestabilní konstrukcí na zmenšení reakčních sil působících v oblasti pod patní kostí. 

3.2  Úkoly  

V souvislosti se splněním hlavního cíle byly stanoveny níže uvedené úkoly. 

3.2.1 Úkol č. 1: Studium dostupné literatury 

Pro úspěšné vypracování celé práce a zejména její teoretické části bylo nutné 

prostudovat velké množství odborné literatury týkající se biomechaniky chůze a 

kineziologie nohy. Hlavními zdroji pro získání potřebných znalostí v těchto oblastech 

byly tištěné publikace případně webové stránky. Pro studium dosavadního výzkumu 

obuvi MBT, který tvoří významnou část druhé kapitoly, byly použity studie 

publikované v elektronických časopisech dostupné z renomovaných databází.  

3.2.2 Úkol č. 2: Stanovení hypotéz 

Na základě studia literatury byly stanoveny hypotézy, které jsou uvedeny           

v kapitole 4. 
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3.2.3 Úkol č. 3: Výběr sledovaného souboru 

Pro účely provedení měření bylo vybráno deset žen z řad studentek a 

zaměstnankyň Katedry tělesné výchovy TUL, jejichž velikost nohy odpovídala číslu 40. 

3.2.4 Úkol č. 4: Provedení měření 

Testování sledovaného souboru bylo prováděno v období od dubna do června 

v prostorách Katedry tělesné výchovy TUL. K měření byl použit systém Pedar, jehož 

obsluhu zajišťoval jeden ze zaměstnanců katedry. V průběhu měření byla vždy přítomna 

minimálně jedna další osoba, která měla na starosti nastavení běžeckého trenažéru, na 

kterém měření probíhalo. Průběh měření je podrobněji popsán v kapitole 5. 

3.2.5 Úkol č. 5: Analýza dat 

Naměřená data byla odečtena  a uspořádána do tabulky (viz příloha). Následovalo 

statistické zhodhocení rozdílů mezi oběma typy obuvi pro vybrané parametry 

prostřednictvím Studentova t-testu. 

3.2.6 Úkol č. 6: Vyhodnocení a diskuze 

Na závěr této práce bylo provedeno vyhodnocení získaných dat a porovnání 

výsledků s dostupnou literaturou. 
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4  Hypotézy 

Pro účely této práce byly na základně poznatků týkajících se studií o použití MBT 

obuvi stanoveny tři hypotézy. 

 

1. Při použití MBT obuvi dojde v porovnání s běžnou sportovní obuví 

ke změně všech sledovaných parametrů – vrcholný tlak, průměrná 

maximální síla, maximální síla v oblasti patní kosti, trvání kroku a 

trvání kontaktu. 

 

2. Maximální síla v oblasti patní kosti bude nezávisle na sklonu a 

rychlosti menší při chůzi v obuvi MBT než při chůzi v běžné 

sportovní obuvi. 

 

3. Při chůzi v MBT obuvi dojde v porovnání s chůzí v běžné sportovní 

obuvi ke zkrácení doby trvání kroku.  
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5  Metodika 

Za účelem vypracování této diplomové práce bylo provedeno měření, při kterém 

byly zkoumány rozdíly ve velikosti a rozložení tlaku vznikajícího pod ploskou při chůzi 

v MBT obuvi a běžné sportovní obuvi. Kromě uvedených kinetických parametrů byly 

zkoumány také parametry časově prostorové, konkrétně doba kontaktu s podložkou       

a trvání kroku. Ke zjištění hodnot sledovaných parametrů byl použit snímací a měřicí 

systém Pedar od firmy Novel s frekvencí snímání 50 Hz. Výsledná data byla přenesena 

do počítače a statisticky zpracována pomocí Studentova párového t-testu.    

5.1  Testovaný soubor 

Testovaný soubor tvořilo deset žen (věk: 35,1 ± 13,26 výška: 1,709 m ± 0,057 m; 

váha: 64,1 kg ± 7,66 kg), u kterých nebylo zjištěno žádné zdravotní omezení 

pohybového aparátu – tab. 1. Většina účastnic byla vybrána z řad pracovníků nebo 

studentek Katedry tělesné výchovy TUL. Na začátku testování byl každé účastnici 

stručně vysvětlen průběh celého měření a účel, za jakým bude měření prováděno. 

Tabulka 1: Sledovaný soubor 

Proband Rok narození Věk Výška [m] Váha [kg] 

P. V. 1967 46 1,74 60 

Z. V 1995 18 1,67 72 

A. H. 1998 15 1,60 55 

J. V.  1982 31 1,77 62 

L. K. 1988 25 1,77 75 

P. C. 1986 27 1,63 52 

M. N. 1962 51 1,73 68 

S. J. 1972 41 1,75 75 

P. P. 1972 41 1,75 62 

E. H. 1957 56 1,68 60 

Průměr - 35,10 1,709 64,10 

SD - 13,26 0,057 7,66 
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5.2  Materiál 

Při analýze chůze byly v rámci měření porovnávány vybrané parametry při chůzi 

ve dvou typech obuvi – MBT obuv a běžná sportovní obuv -  o velikosti 40 - 41. 

5.2.1 Obuv MBT 

Obuv MBT (Masai Barefoot Technology) je obuv s nestabilní konstrukcí 

vyznačující se kulatou podrážkou v předozadním směru s měkčenou částí v oblasti paty.  

Prostřednictvím studentské grantové soutěže a úspěšného projektu, který byl podpořen, 

byl z poskytnutých  finančních zdrojů zakoupen jeden pár této obuvi o zmiňované 

velikosti, který byl následně použit během měření - obr. 8. 

 

 

 

Obrázek 8: MBT obuv použitá při měření 

5.2.2 Kontrolní obuv 

Jako kontrolní obuv byla použita běžná sportovní obuv s plochou podrážkou. 

Účastnice měření mohly použít buď sportovní obuv značky Asics, která byla volně 

k dispozici, nebo si mohly donést svou vlastní sportovní obuv.  
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5.3  Použitá metoda 

Sledování vybraných parametrů probíhalo prostřednictvím speciálních vložek do 

bot (systém Pedar od firmy Novel, frekvence snímání 50 Hz), které umožňují zkoumat 

rozložení tlaku vznikajícího pod ploskou při interakci chodidla a stélky – obr. 9. 

Sledování hodnot tlaku a jejich změn v čase je umožněno pomocí speciálních senzorů 

zabudovaných do těchto vložek, ze kterých se informace přenáší prostřednictvím 

technologie Bluetooth a USB kabelu do počítače, kde dochází v příslušném softwaru      

k jejich zpracování.  

 

Obrázek 9: Systém Pedar (převzato z www.novel.de) 

 

Tato metoda je označována jako dynamická plantografie (neboli 

pedobarografie), která se využívá jako jedna ze základních vyšetřovacích metod při 

biomechanické analýze chůze. Jak bylo uvedeno, tato metoda je založena na stlačování 

senzorů umístěných ve vložkách do bot, případně v tlakových plošinách, které poskytují 

informace o velikosti působící síly, respektive tlaku a jejich změnách v čase (obr. 10). 

Z naměřených dat lze vypočítat například maximální tlak, jeho změny v čase nebo 

distribuce tlaku v jednotlivých částech chodidla a podobně (Kalichová 2013). 
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Obrázek 10: Znázornění rozložení tlaku vznikajícího pod ploskou 

 

5.4  Průběh měření   

Měření probíhalo v období od dubna do června 2013 v prostorách  Katedry 

tělesné výchovy Technické univerzity v Liberci. Deseti ženám, které tvořily testovaný 

soubor, byly nejprve sděleny instrukce týkající se měření a způsobu jeho provedení. 

Doporučeno bylo sportovní oblečení, případně vlastní sportovní obuv. Během měření 

byla u každé ženy sledována interakce chodidla a stélky při chůzi na běžeckém 

trenažéru v podmínkách daných typem obuvi (MBT obuv nebo kontrolní obuv), 

rychlostí (5 a 7 km.h
-1

) a sklonem (0° a 10°). Každá z uvedených podmínek, neboli 

vstupních proměnných – obuv, rychlost sklon – obsahovala dvě možnosti, tzn. každá 

účastnice absolvovala celkem osm měření. Pro obsluhu měřicího zařízení a úpravu 

podmínek na běžeckém trenažéru byly vždy přítomny minimálně dvě osoby.  

Vzhledem k poměrně výraznému rozdílu ve stabilitě při chůzi v běžné obuvi        

a obuvi MBT bylo před zahájením měření vyhrazeno cca pět minut pro každou 

účastnici, aby si mohla na nestabilní konstrukci podrážky a jejímu vlivu na stabilitu při 

chůzi zvyknout. Následovala příprava snímacího systému Pedar, která zahrnovala 

instalaci speciálních vložek do daného typu obuvi, přichycení měřicího zařízení k tělu 
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probanda včetně zajištění kabelů spojujících toto zařízení s vložkami do bot a nakonec 

napojení celého systému na počítač. Před provedením měření došlo ke kalibraci 

přístroje i vložek. Některé z účastnic absolvovaly chůzi na trenažéru poprvé a navíc 

v nestabilní obuvi, se kterou neměla zkušenosti žádná z žen. Proto byly počáteční kroky 

na trenažéru nejisté. Z tohoto důvodu byl pro každou účastnici podle individuálních 

potřeb vyhrazen dostatek času pro vyzkoušení chůze na trenažéru, aby při následném 

měření bylo provedení chůze co možná nejpřirozenější. Posloupnost měření byla 

následující. Nejprve byla analyzována chůze v běžné obuvi rychlostí 5 km.h
-1

 a 7 km.h
-1

  

s nulovým sklonem. Poté se sklon zvýšil na 10° a opět se měřila chůze při rychlostech  

5 a 7 km.h
-1 

(obr. 11). 

 

 

Obrázek 11: Analýza chůze v běžné sportovní obuvi 
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Následovala krátká pauza, ktará byla využita na přípravu zařízení pro nový 

záznam a seznámení účastnic s chůzi v obuvi s nestabilní konstrukcí. Poté byla 

provedena druhá sada měření podle uvedeného schématu tentokrát však v obuvi MBT. 

Na závěr měření byla každá z účastnic podrobena otázkám týkajícím se jejich věku, 

váhy a výšky.  

Během každého z osmi měření bylo analyzováno deset po sobě jdoucích 

krokových cyklů, tedy deset dvojkroků.  Získaná data byla zpracována pomocí 

příslušného softwaru umístěného v počítači, na který bylo po celou dobu měření 

napojeno měřicí zařízení. Sledovanými parametry, respektive výstupními proměnnými 

byly nejvyšší tlak, průměrná maximální síla, maximální síla ve vertikálním směru 

v oblasti patní kosti, trvání kroku a trvání kontaktu s podložkou, které byly 

stanoveny pro možné kombinace vstupních proměnných (obr. 12). Kromě posledních 

dvou byly zjišťovány jednotlivé proměnné pro každou dolní končetinu zvlášť.  

 

 

Obrázek 12: Schéma závislosti vstupních a výstupních proměnných 

 

Odečet dat byl proveden jednou osobou. Vzhledem k tomu, že jednotlivé záznamy 

obsahovaly obvykle větší počet kroků, bylo nejprve nutné provést ve speciálním 

softwaru „oříznutí“ krokového záznamu tak, aby každý záznam obsahoval 20 po sobě 

jdoucích kroků. Oříznutí bylo prováděno symetricky na počátku a na konci záznamu se 

snahou o eliminaci potenciálních rušivých vlivů, které se mohly v těchto místech 

vyskytnout. Následovalo nastavení sledovaných parametrů a odečet vypočtených dat. 
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Prostředí softwaru, ve kterém bylo prováděno odečtení naměřených dat, je znázorněno 

na obrázku 13.  

 

 

Obrázek 13: Prostředí softwaru Pedar - X 

5.5  Analýza dat 

Z odečtených dat byla vytvořena tabulka (příloha 1), která obsahovala osmdesát 

hodnot (počet účastnic x počet vstupních podmínek) pro každou výstupní proměnnou. 

Pro porovnání jednotlivých proměnných v závislosti na zvoleném typu obuvi, 

respektive pro testování stanovených hypotéz byl použit Studentův párový t-test 

s hladinou významnosti α = 0.05. 

Studentův t-test patří mezi jednu ze základních metod testování hypotéz. Při 

testování hypotéz obecně postupujeme tak, že nejprve stanovíme nulovou hypotézu H0,  

o které chceme rozhodnout, zda platí nebo neplatí.  Obvykle k nulové hypotéze 

definujeme ještě alternativní hypotézu H1, se kterou se najisto počítá v případě, že 

testovaná nulová hypotéza neplatí. K posuzování hypotéz se používá tzv. testovací 

statistika neboli kritérium T, které závisí na parametru, s nímž pracujeme. Pokud 

hodnoty kritéria přesáhnou zvolenou kritickou hodnotu t, kterou najdeme ve 

statistických tabulkách, patří do tzv. kritického oboru W. Všechny hodnoty, které 

přísluší kritickému oboru považujeme za statisticky významné a nulovou hypotézu 

v takovém případě zamítáme. V opačné situaci nulovou hypotézu nezamítáme.  
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Při rozhodování o přijetí či zamítnutí nulové hypotézy existuje riziko, že dojde 

k jedné z následujících dvou chyb: 

 chyba 1. druhu – zamítneme H0, když je správná; 

 chyba 2. druhu – nezamítneme H0, když není správná. 

Pravděpodobnost nastání první chyby značíme řeckým písmenem α. Tato 

pravděpodobnost se nazývá hladina významnosti testu, která představuje riziko 

chybného zamítnutí nulové hypotézy H0. Pravděpodobnost nastání chyby druhého 

druhu se značí řeckým písmenem β a bývá oproti hodnotě α výrazně větší. Z tohoto 

důvodu je vhodné zvolit hypotézu, kterou chceme prokázat dostatečně spolehlivě nikoli 

jako nulovou hypotézu H0, ale jako hypotézu alternativní H1. S hladinou významnosti 

souvisí tzv p-hodnota, pomocí které lze také přijmout či zamítnout nulovou hypotézu. 

P-hodnota představuje nejnižší možnou hladinu významnosti testu určenou 

prostřednictvím testového kritéria, při které lze ještě zamítnout nulovou hypotézu.  

Posuzování hypotézy pomocí p-hodnoty se provádí následujícím způsobem: 

1. když je p-hodnota   , potom zamítáme nulovou hypotézu H0; 

2. když je p-hodnota   , potom nezamítáme nulovou hypotézu H0. 

Studentův párový t-test se využívá k porovnání dat zjištěných prostřednictvím 

dvou měření u jednoho výběrového souboru, kdy se mezi sebou porovnávají zjištěné 

střední hodnoty μ1, μ2 obou měření. Zamítnutí či přijetí nulové hypotézy pomocí 

párového t-testu je popsáno v následující tabulce. 

Tabulka 2: Párový t-test o středních hodnotách 

H0 H1 Testovací statistika T Kritický obor W 

μ1 = μ2 μ1   μ2 

   
 ̅

 
√  

| |          

μ1   μ2 μ1   μ2             

μ1    μ2 μ1   μ2             

Legenda:   ̅…aritmetický průměr rozdílů párových středních hodnot; 

 S…směrodatná odchylka; 

 n…počet párových hodnot; 

        … kritická hodnota Studentova t-rozdělení. 

 

Další popisnou statistiku představuje interval spolehlivosti. Interval 

spolehlivosti je takový interval, ve kterém se s pravděpodobností (1-α).100 % vyskytuje 

odhadovaný parametr, v našem případě tedy střední hodnota μ.  
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Oboustranný (1-α).100% interval spolehlivosti má následující tvar: 

                       〈 ̅         
 

√ 
   ̅         

 

√ 
〉, kde   

 ̅… aritmetický průměr rozdílů párových středních hodnot; 

S… směrodatná odchylka; 

n… počet párových hodnot; 

       … kritická hodnota Studentova t-rozdělení. 

(Pavlík, et al. 2005) 
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6  Výsledky 

U každé z deseti žen byla analyzována chůze v MBT obuvi a běžné sportovní 

obuvi pokaždé ve čtyřech daných podmínkách, které se měnily v závislosti na rychlosti 

a sklonu. Pro každý sledovaný parametr tak vzniklo u testovaných osob 4 x 2 párových 

záznamů, ze kterých byla získána data uvedená v tabulce (příloha č. 1).  

Příklady párových záznamů znázorňující hodnoty vrcholného tlaku, maximální 

síly v oblasti patní kosti a velikost kontaktní plochy u vybrané osoby (S. J.), ukazují 

obrázky 14, 15, 16 a 17. Tyto záznamy byly pořízeny ještě před oříznutím příslušného 

počtu kroků a hodnoty vrcholného tlaku se tak neshodují s údaji uvedenými v tabulce 

(příloha č. 1), které byly použity v rámci statistického zpracování. Na každém záznamu 

je v levé části znázorněn trojrozměrný model rozložení tlaku vznikajícího pod ploskou 

pravé a levé nohy. V pravé části se pak nachází tři dvojice barevných sloupců určujících 

hodnoty vybraných parametrů (první sloupec z dvojice vždy označuje levou nohu          

a druhý pravou). Modrá dvojice sloupců udává hodnoty vrcholného tlaku pro levou       

a pravou nohu, zelené sloupce znázorňují maximální sílu a červená barva představuje 

kontaktní plochu. Protože kontaktní plocha nebyla v této práci zkoumána, nebude ani 

figurovat v následujícím popisu obrázků 14, 15, 16 a 17, u kterých byly hodnoceny 

parametry vrcholný tlak a maximální síla.  

Na obrázku 14a, který představuje distribuci tlaku na podložku při chůzi v běžné 

sportovní obuvi rychlostí 5 km.h
-1

 při nulovém sklonu, byla hodnota vrcholného tlaku 

pro levou nohu 457,5 kPa a 482,5 kPa pro pravou. Při použití  MBT obuvi (obr. 14b) 

bylo za stejných podmínek z hlediska rychlosti a sklonu pro levou nohu naměřeno    

367, 5 kPa a pro pravou 312,5 kPa. Absolutní rozdíl v hodnotách vrcholného tlaku při 

chůzi v běžné sportovní obuvi a obuvi MBT tak za daných podmínek činil 90 kPa pro 

levou a 170 kPa pro pravou nohu. Při použití MBT obuvi v porovnání s běžnou 

sportovní obuví tak klesla hodnota vrcholného tlaku u levé nohy cca o 20 % a v případě 

pravé nohy dokonce o 35 %. Podobným způsobem můžeme vypočítat procentuální 

rozdíl i u dalšího zkoumaného parametru, kterým je maximální síla v oblasti paty.         
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Z obrázku 14a můžeme vyčíst, že při použití běžné sportovní obuvi hodnota síly 

dosáhla po zaokrouhlení u levé nohy 780,5 N a 871,5 N u pravé. Pro MBT obuv (obr. 

14b) byly zjištěny hodnoty 846,6 N (levá noha) a 880,2 N (pravá noha). Absolutní 

rozdíly mezi běžnou sportovní a MBT obuví tak pro levou nohu činily 66,1 N (vzrůst    

o 8 %) a 8,7 N (cca 1% vzrůst) pro pravou nohu.  

 

 

a) 

 

b) 

Obrázek 14: Analýza chůze rychlostí 5 km.h
-1

 a sklonem 0°;  

 a) běžná sportovní obuv, b) MBT obuv  

 

 Z obrázku 15, který znázorňuje analýzu chůze rychlostí 7 km.h-1 se sklonem 0°, 

vidíme, že hodnoty vrcholného tlaku při použití běžné sportovní obuvi (obr. 15a) 

dosáhly u levé nohy 455 kPa a 542,5 kPa u pravé, zatímco při chůzi v MBT obuvi (obr. 

15b) došlo podobně jako v předchozím případě ke snížení těchto hodnot na 365 kPa      
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a 357,5 kPa. Rozdíly mezi běžnou sportovní a MBT obuví činily 90 kPa pro levou nohu 

(pokles o cca 20%) a 185 kPa (pokles o 34 %) pro nohu pravou. Z hlediska maximální 

síly byla u běžné sportovní obuvi naměřena pro levou nohu hodnota 889,1 N a 984,5 N 

pro pravou. Při použití MBT obuvi došlo u levé nohy k nárůstu hodnoty na 966,8 N       

a poklesu u pravé nohy na 960,3 N. Absolutní rozdíl mezi běžnou sportovní obuví         

a MBT obuví tak činil u levé nohy 77,7 N (vzrůst o 8,7 %) a 24,2 N (pokles o 2,5 %). 

 

 

a)  

 

b) 

Obrázek 15: Analýza chůze rychlostí 7 km.h
-1

 se sklonem 0°; 

a) běžná sportovní obuv, b) MBT obuv  

 

 Distribuci tlaku a jeho jednotlivé složky při chůzi rychlostí 5 km.h
-1

 se sklonem 

10° znázorňuje obrázek 16. Hodnota vrcholného tlaku pro levou a pravou nohu při 

chůzi v běžné sportovní obuvi (obr. 16a) činila 447,5 kPa a 482,5 kPa, zatímco při 
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použití MBT obuvi (obr. 16b) došlo k poklesu u levé nohy na 325 kPa a u nohy pravé 

na 345. Rozdíl mezi oběma typy obuvi tedy pro levou nohu činil 122,5 kPa a pro pravou 

137,5 kPa. Z hlediska procentuálního vyjádření tedy došlo při použití MBT obuvi ke 

snížení vrcholného tlaku získaného analýzou chůze v běžné sportovní obuvi o 27 %      

u levé nohy a u pravé nohy o 28 %. U maximální síly byly rozdíly podobně jako            

v předchozích situacích významně menší. Při použití běžné obuvi byly naměřeny 

hodnoty 859,7 N pro levou a 946,4 N pro pravou nohu. Při použití MBT obuvi hodnoty 

mírně vzrostly v případě levé nohy (900,1 N) a naopak mírně klesly v případě pravé 

(932,5 N). Zjištěný rozdíl mezi oběma typy obuvi činil 40,4 N (cca 4,7 %) pro levou 

nohu a 13,9 N (1,5 %)  pro nohu pravou.  

 

 

a) 

 

b)  

Obrázek 16: Analýza chůze rychlostí 5 km.h
-1

 se sklonem 10°;  

a) běžná sportovní obuv, b) MBT obuv 
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 Poslední situace, ve které byly porovnávány oba typy obuvi při rychlosti  

7 km.h
-1 

se sklonem 10°, je znázorněna na obrázku 17. Pro běžnou sportovní obuv (obr. 

17a) byla naměřena hodnota vrcholného tlaku u levé nohy 432,5 kPa a 550 kPa u pravé 

nohy. Při použití MBT obuvi (obr. 17b) došlo opět ke snížení vrcholného tlaku tentokrát 

na 365 kPa a 382,5 kPa. Při použití MBT obuvi oproti běžné sportovní obuvi tedy došlo 

u levé nohy k poklesu vrcholného tlaku o 67,5 kPa, respektive o 15,6 % a u pravé nohy 

dokonce až o  167,5 kPa, což odpovídá snížení cca o 30 %.  

 

 

a) 

 

b) 

Obrázek 17: Analýza chůze rychlostí 7 km.h
-1

 se sklonem 10°;  

a) běžná sportovní obuv, b) MBT obuv 
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 Z hlediska síly bylo u běžné obuvi naměřeno pro levou nohu 958,2 N a pro 

pravou nohu 994,9 N. Hodnoty tohoto parametru pro MBT obuv zaznamenaly pouze 

mírných změn. Pro levou nohu bylo zjištěno 965,6 N a pro pravou 981,5 N. Rozdíly 

mezi použitou obuví tak činily u levé nohy 74 N (cca 7,7%) , a 13,4 N (1,3 %)  u pravé. 

Grafické zpracování uvedených záznamů umožňuje pomocí barevně 

odstupňovaného 3D modelu získat představu o změnách rozložení tlaku mezi oběma 

typy obuvi i mezi jednotlivými situacemi navzájem. Při chůzi v MBT obuvi (záznamy 

označené písmenem b) dochází v porovnání s chůzí v běžné sportovní obuvi (záznamy 

označené písmenem a) k přesunu tlaku z paty a oblasti prvního metatarzu na střední část 

chodidla a dochází tak k rovnoměrnější distribuci tlaku v rámci celého chodidla.  

Z rozdílné výšky stejně barevných sloupců lze také snadno vypozorovat určité 

rozdíly mezi hodnotami některých parametrů pro pravou a levou nohu. Například při 

chůzi v běžné sportovní obuvi byly pro vrcholný tlak levé nohy naměřeny nižší hodnoty 

než u pravé nohy, přičemž tento rozdíl se projevoval výrazněji při vyšší rychlosti – obr. 

15a, 17a.  Při chůzi v MBT obuvi byl nižší tlak u levé nohy v porovnání s pravou zjištěn 

pouze při sklonu 10° - obr. 16b, 17b. Tyto rozdíly mohou být způsobeny řadou různých 

faktorů, z nichž největší roli hraje pravděpodobně lateralita dolních končetin, jejíž bližší 

zkoumání v souvislosti se sledovanými parametry je již nad rámec této diplomové 

práce, ale bylo by jistě zajímavým tématem pro další studii.  

6.1  Aplikace Studentova t-testu 

V následujícím textu se nachází popis zpracování získaných dat pomocí párového t-

testu a jeho výsledky znázorněné prostřednictvím tabulky. Z uvedených výsledků 

vyplývá závěrečné hodnocení námi stanovených hypotéz nacházejících se v následující 

podkapitole.  

Za účelem zjednodušení statistického výpočtu byla pomocí Studentova párového   

t-testu s hladinou významnosti α = 0,05 testována nulová hypotéza, která 

předpokládala rovnost obou středních hodnot sledovaných parametrů. Zápis nulové 

hypotézy vypadal následujícím způsobem: 

              , 

μ1… střední hodnota vybraného parametru běžné sportovní obuvi, 

μ2... střední hodnota vybraného  parametru MBT obuvi. 
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Alternativní hypotéza představující negaci nulové hypotézy měla tvar: 

              , 

μ1… střední hodnota vybraného parametru běžné sportovní obuvi, 

μ2...  střední hodnota vybraného parametru MBT obuvi. 

 

Testováním nulové hypotézy s přihlédnutím k hodnotě průměrného rozdílu mezi 

oběma typy obuvi pro jednotlivé parametry bylo možné odvodit výsledky pro hypotézy 

stanovené v kapitole 4 tak, že výsledky testování nulové hypotézy určily, zda je mezi 

oběma typy obuvi statisticky významný rozdíl. Znaménko hodnoty průměrného rozdílu 

následně stanovilo, zda u sledovaného parametru došlo při chůzi v MBT obuvi k jeho 

významnému zvýšení či snížení.   

Testování nulové hypotézy bylo provedeno pomocí výpočtu testovací statistiky 

T, jejíž hodnota byla následně porovnána s kritickou hodnotou t, která byla pro 

příslušné n zjištěna ze statistických tabulek. Pro první tři parametry – vrcholný tlak, 

průměrnou maximální sílu a maximální sílu v oblasti paty – byla data pro pravou a 

levou dolní končetinu seskupena dohromady.  

Pro každý z uvedených parametrů tedy vzniklo 20 párových hodnot (n = 20), ke 

kterým byla stanovena následující kritická hodnota: 

        = 2,093. 

Pro délku trvání kroku a délku trvání kontaktu nebyla při měření rozlišována 

pravá a levá dolní končetina a pro každý z parametrů tak bylo naměřeno pouze 10 

párových hodnot. Hodnota n tedy odpovídala číslu deset, pro něž byla stanovena 

kritická hodnota: 

        =  2,262. 

Pokud absolutní hodnota testovací statistiky T překročila stanovenou kritickou 

hodnotu t, jinými slovy pokud testovací statistika patřila do kritického oboru W, došlo k 

zamítnutí nulové hypotézy. Pokud hodnota testovací statistiky nepřekročila kritickou 

hodnotu t, nebyla nulová hypotéza zamítnuta. Výsledky hodnocení rozdílu sledovaných 

parametrů mezi oběma typy obuvi prostřednictvím testovací statistiky znázorňuje 

tabulka 3. 
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Tabulka 3: Studentův párový t-test (testovací statistika T) 

  v = 5, s = 0 v = 7, s = 0 v = 5, s = 10 v = 7, s = 10 

Parametry T tα (n-1) Z/N T tα (n-1) Z/N T tα (n-1) Z/N T tα (n-1) Z/N 

vrcholný 
tlak 

0,0290 

2,093 

N 2,0819 

2,093 

N 1,7031 

2,093 

N 2,7350 

2,093 

Z 

průměrná 
max. síla 

1,0859 N 0,6554 N 2,2890 Z 0,0710 N 

max. síla -  
oblast paty  

2,5401 Z 0,1321 N 4,9770 Z 5,5272 Z 

trvání 
kroku 

3,3148 

2,262 

Z 6,2974 

2,262 

Z 6,046 

2,262 

Z 2,6658 

2,262 

Z 

trvání 
kontaktu 

1,2486 N 0,4262 N 4,1136 Z 1,2235 N 

Legenda: T…testovací statistika v…rychlost (km.h
-1

) 

 tα (n-1)…kritická hodnota s…sklon (°) 

 Z/N…zamítnutí/nezamítnutí 

Kontrola správnosti získaných výsledků byla provedena porovnáním vypočtené p-

hodnoty s hladinou významnosti α = 0,05. V případě, že zjištěná p-hodnota byla menší 

nebo rovna hladině významnosti, došlo k zamítnutí nulové hypotézy. V opačném 

případě, tedy pokud byla p-hodnota větší než hladina významnosti, nebyla nulová 

hypotéza zamítnuta - tabulka 4. 

 Z intervalů spolehlivosti, které představují doplnění výsledků párového t-testu, 

lze také vyčíst, zda daný výsledek je či není statisticky významný. Pokud interval 

spolehlivosti obsahuje nulovou hodnotu, považujeme výsledek za statisticky 

nevýznamný, pokud se nula nachází mimo tento interval, tvrdíme opak, tedy že 

výsledek statisticky významný je.  

Tabulka 4: Studentův párový t-test (p-hodnoty) 

  v = 5, s = 0 v = 7, s = 0 v = 5, s = 10 v = 7, s = 10 

Parametry p-hodnota α Z/N p-hodnota α Z/N p-hodnota α Z/N p-hodnota α Z/N 

vrcholný 
tlak 0,9771 

0,05 

N 0,0511 

0,05 

N 0,1049 

0,05 

N 0,0132 

0,05 

Z 

průměrná 
max. síla 0,2911 N 0,5201 N 0,0337 Z 0,9442 N 

max. síla - 
oblast paty  0,0200 Z 0,8963 N 0,0001 Z 0,0000 Z 

trvání 
kroku 0,0090 Z 0,0001 Z 

0,0002 
Z 0,0258 Z 

trvání 
kontaktu 0,2433 N 0,6800 N 0,0026 Z 0,2522 N 

Legenda:  T…testovací statistika v…rychlost (km.h
-1

) 

 tα (n-1)…kritická hodnota s…sklon (°) 

 Z/N…zamítnutí/nezamítnutí 



58 

 

6.2  Zhodnocení hypotéz 

Z výsledků získaných prostřednictvím Studentova t-testu vyplývají pro námi 

stanovené hypotézy následující závěry. Pro zjednodušení slovního popisu výsledků pro 

jednotlivé kombinace rychlosti a sklonu budeme používat následující označení: 

1. situace =  rychlost 5 km.h
-1

 + sklon 0°; 

2. situace = rychlost 7 km.h
-1

 + sklon 0°; 

3. situace = rychlost 5 km.h
-1

 + sklon 10°; 

4. situace = rychlost 7 km.h
-1

 + sklon 10°. 

6.2.1 Hypotéza č. 1 

Při použití MBT obuvi dojde v porovnání s běžnou sportovní obuví ke změně všech 

sledovaných parametrů – vrcholný tlak, průměrná maximální síla, maximální síla 

v oblasti patní kosti, trvání kroku a trvání kontaktu. 

Tato hypotéza zkoumá statistickou významnost rozdílu průměrných hodnot 

všech zkoumaných parametrů bez ohledu na charakter tohoto rozdílu v kladném či 

záporném smyslu. Vzhledem ke skutečnosti, že hypotéza č. 2 a hypotéza č. 3 se věnují 

parametrům maximální síla v oblasti patní kosti a doba trvání kontaktu již z hlediska 

konkrétní změny, respektive kladnému či zápornému rozdílu porovnávaných hodnot, 

bude se následující komentář týkat pouze parametrů – vrcholný tlak, průměrná 

maximální síla a doba trvání kontaktu. 

 

 Vrcholný tlak 

Jak z hodnoty testovací statistiky (tabulka 3), tak z velikosti vypočtené p-hodnoty 

(tabulka 4) byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi středními hodnotami obou 

typů obuvi pouze při chůzi rychlostí 7 km.h
-1

 a sklonu 10°. V této situaci tedy došlo 

k zamítnutí nulové hypotézy o rovnosti středních hodnot tohoto parametru. Ve třech 

ostatních situacích nebyla nulová hypotéza zamítnuta, a tedy zjištěný rozdíl mezi oběma 

typy obuvi nebyl statisticky významný. 

Z intervalu spolehlivost (graf 1), ve kterém se s 95% pravděpodobností vyskytuje 

střední hodnota vrcholného tlaku, je patrné, že se vzrůstajícím sklonem a zejména 

se vzrůstající rychlostí se interval spolehlivosti pohybuje způsobem, že nula se blíží 

krajním hodnotám tohoto intervalu (druhá a třetí situace) až z něj nakonec „vypadne“ 

(čtvrtá situace). Poloha nuly mimo interval spolehlivosti, značí statisticky významný 
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rozdíl středních hodnot sledovaného parametru, tedy průměrných hodnot vrcholného 

tlaku pro běžnou sportovní obuv a obuv MBT. Z grafu je zřejmé, že s růstem rychlosti   

i sklonu roste zároveň hodnota rozdílu mezi oběma typy obuvi.  

 

 

Graf 1: Intervaly spolehlivosti pro vrcholný tlak 

 

Ačkoli z uvedeného grafu 1 vidíme zjištěné průměrné rozdíly včetně jejich 

statistické významnosti mezi oběma typy obuvi ve všech čtyřech situacích, nedokážeme 

z toho grafu určit, v jakém vztahu jsou průměrné hodnoty vrcholného tlaku u obou typů 

obuvi navzájem a jak se tento vztah a samotné hodnoty mění při zvyšování rychlosti     

a sklonu. Odpověď nám poskytne graf 2, kde jsou uvedeny průměrné hodnoty 

vrcholného tlaku při chůzi v obou typech obuvi ve čtyřech sledovaných situacích.  

 

 

Graf 2: Průměrné hodnoty vrcholného tlaku 
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Z grafu je zřejmé, že v první situaci byly průměrné hodnoty vrcholného tlaku 

téměř shodné pro oba typy obuvi. V dalších třech situacích již byly zaznamenány nižší 

průměrné hodnoty pro chůzi v MBT obuvi oproti chůzi v běžné sportovní obuvi. Na 

zvýšení průměrných hodnot sledovaného parametru obecně měla vliv vyšší rychlost 

chůze, zatímco změna sklonu tyto hodnoty nijak výrazně neovlivnila. 

 

 Průměrná maximální síla 

Z výsledků párového t-testu doplněného intervaly spolehlivosti pro průměrnou 

maximální sílu (graf 3) byl zjištěn jediný statisticky významný rozdíl mezi oběma typy 

obuvi. Tento rozdíl o velikosti 22,55 N byl naměřen ve třetí situaci tedy při chůzi 

rychlostí 5 km.h
-1

 se sklonem 10°. V ostatních případech byly zaznamenány také určité 

rozdíly, které sice ze statistického hlediska nemůžeme považovat za významné, ale 

jejich hodnota v jednotlivých situacích umožňuje odhadnout vliv rychlosti a sklonu na 

rozdíl mezi obuví MBT a běžnou sportovní obuví. Z grafu 3 je patrné, že vyšší rychlost 

snižuje hodnotu tohoto rozdílu, zatímco zvýšení sklonu má na velikost rozdílu opačný 

efekt. Můžeme tedy předpokládat, že další zvyšování sklonu by při konstantní rychlosti 

chůze vedlo k vyšším rozdílům mezi oběma typy obuvi, které by se již daly označit za 

významné.  

 

 

Graf 3: Intervaly spolehlivosti pro průměrnou maximální sílu 
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 Průměrné hodnoty sledovaného parametru pro běžnou sportovní obuv a obuv 

MBT jsou názorněny v grafu 4. Jak bylo řečeno, nejvyšší rozdíl byl zaznamenán ve třetí 

situaci, přičemž střední hodnota průměrné maximální síly při chůzi v běžné sportovní 

obuvi byla vyšší než při chůzi v MBT obuvi. Podobný trend byl v menším rozsahu 

zaznamenán i v první a částečně ve čtvrté situaci. Při chůzi rychlostí 7 km.h
-1

 s nulovým 

sklonem převládala naopak průměrná hodnota MBT obuvi nad běžnou sportovní obuví. 

Z grafu je patrné, že průměrné hodnoty sledovaného parametru nepatrně rostou se 

zvýšením rychlosti i sklonu u obou typů obuvi.  

 

 

Graf 4: Průměrné hodnoty průměrné maximální síly 

 

 Trvání kontaktu 
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Graf 5: Intervaly spolehlivosti pro trvání kontaktu 

 

 Při pohledu na dosažené průměrné hodnoty sledovaného parametru, které jsou 
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zvýšení rychlosti dochází logicky ke snížení průměrné doby kontaktu. Zvýšení sklonu 

má na sledovaný parametr minimální vliv, který z uvedených výsledků nelze blíže 

specifikovat. Ve třetí situaci došlo oproti první k mírnému zvýšení sledovaných hodnot, 

při porovnávání druhé a čtvrté situace byl však zaznamenán opačný trend. 

 

 

Graf 6: Průměrné hodnoty trvání kontaktu 
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6.2.2 Hypotéza č. 2 

Maximální síla v oblasti patní kosti bude nezávisle na sklonu a rychlosti menší při 

chůzi v obuvi MBT než při chůzi v běžné sportovní obuvi. 

 Z výsledků uvedených v tabulkách 3 a 4 došlo k zamítnutí nulové hypotézy, 

respektive k naměření statisticky významného rozdílu průměrných hodnot maximální 

síly v oblasti paty získaných při analýze chůze v běžné sportovní obuvi a MBT obuvi 

hned ve třech situacích. Tuto skutečnost potvrzují i intervaly spolehlivosti znázorněné 

v grafu 7, kde první, třetí a čtvrtý interval neobsahuje nulu, což značí statistickou 

významnost zkoumaného rozdílu, která je výrazná zejména ve třetí a čtvrté situaci, kdy 

hodnoty rozdílu přesahují 60 N.  

 

 

Graf 7: Intervaly spolehlivosti pro max. sílu v oblasti paty 
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je tomu naopak. Řešení této otázky poskytuje graf 8, kde jsou znázorněny průměrné 

hodnoty sledovaného parametru pro oba typy obuvi. Z grafu vidíme, že hodnoty 

maximální síly v oblasti paty jsou ve většině případů (až na druhou situaci) skutečně 

nižší při použití MBT obuvi než při chůzi v běžné sportovní obuvi.  

 

 

Graf 8: Průměrné hodnoty maximální síly v oblasti paty 
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párového t-testu. Pokud bychom chtěli získaný výsledek zevšeobecnit, bylo by třeba 
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6.2.3 Hypotéza č. 3 

Při chůzi v MBT obuvi dojde v porovnání s chůzí v běžné sportovní obuvi ke zkrácení 

doby trvání kroku. 

 Při zkoumání průměrných hodnot doby trvání kontaktu při chůzi v běžné 

sportovní obuvi a v obuvi MBT byly zjištěny statisticky významné rozdíly ve všech 

čtyřech sledovaných situacích, přičemž nejvýraznějšího rozdílu, který překračoval 

hodnotu pěti setin vteřiny, bylo dosaženo při chůzi rychlostí 5 km.h
-1

 se sklonem 10° 

(graf 9). 

 

 

Graf 9: Intervaly spolehlivosti pro trvání kontaktu 

  

 Informaci, zda při chůzi v MBT obuvi došlo skutečně ke zkrácení kroku při 
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oba typy obuvi dochází vlivem zvýšení rychlosti, přičemž zvýšení sklonu tyto hodnoty 

téměř neovlivňuje.  
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Graf 10: Průměrné hodnoty trvání kroku 

 

 Z výsledků vyplývá, že námi stanovená hypotéza byla chybná, neboť zkoumání 

doby trvání kroku sice potvrdilo statistickou významnost rozdílů mezi oběma typy 

obuvi ve všech sledovaných situacích, ale při použití MBT obuvi nebylo zjištěno 

snížení této doby, ale naopak její zvýšení. 
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7  Diskuze 

 V teoretické části této práce byly uvedeny některé z dosud provedených studií, 

které se zabývaly účinky obuvi nestabilní konstrukce z biomechanického hlediska. Mezi 

nejčastěji zkoumané aspekty patřila aktivita svalů dolní končetiny a svalů kolem páteře. 

Některé ze studií byly zaměřeny na sledování časově prostorových parametrů, z nichž 

hlavní pozornost byla věnována rychlosti chůze, délce kroku a době trvání vybraných 

fází krokového cyklu, zatímco jiné studie se věnovaly ověření pozitivních účinků na 

konkrétní druh onemocnění či zdravotního omezení. V této diplomové práci byla hlavní 

pozornost věnována třem parametrům kinetickým – vrcholný tlak, průměrná maximální 

síla a maximální síla v oblasti patní kosti – a dvěma parametrům časově prostorovým – 

trvání kroku a trvání kontaktu s podložkou. Studií, které by se zabývaly silami               

a rozložením tlaku na úrovni interakce chodidla a stélky, však zatím mnoho 

provedených nebylo a poznatků z této oblasti, které by byly podpořeny kvalitním 

výzkumem, je tak velmi málo. Z tohoto důvodu a zároveň díky dobrému technickému 

vybavení Katedry tělesné výchovy a sportu TUL, se ústředním tématem této diplomové 

práce kromě uvedených časově prostorových parametrů stalo i zkoumání zmíněných 

parametrů kinetických. Odhadovaný rozdíl mezi hodnotami těchto parametrů při chůzi 

v běžné sportovní obuvi a obuvi MBT v daných podmínkách byl hodnocen pomocí tří 

stanovených hypotéz. 

 Jako první byla stanovena obecná hypotéza o změně sledovaných parametrů při 

použití MBT obuvi oproti běžné sportovní obuvi. Na základě poznatků konkrétních 

studií týkajících se parametrů maximální síla v oblasti paty a trvání kroku, které byly 

předmětem zkoumání v rámci dalších dvou stanovených hypotéz, byla hlavní pozornost 

při hodnocení první hypotézy věnována parametrům – vrcholný tlak, průměrná 

maximání síla a trvání kontaktu. Pro tyto tři parametry chybělo dostatek informací 

ohledně jejich chování při použití obuvi MBT v porovnání s běžnou sportovní obuví a 

tak byla sledována pouze jejich změna bez ohledu znaménko. Prostřednitcvím  

párového t-testu byl u každého z parametrů vrcholný tlak, průměrná maximální síla       
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a trvání kontaktu zjištěn statisticky významný rozdíl vždy pouze u jedné ze čtyř 

zkoumaných situací. S velkou pravděpodobností můžeme tedy tvrdit, že při použití 

obuvi MBT a běžné sportovní obuvi nedochází u těchto tří parametrů k významné 

změně a první hypotéza je tedy pro tyto tři parametry neplatná.  Výsledky získané 

analýzou chůze pro vrcholný tlak však ukazují, že s růstem rychlosti i sklonu se 

konstantně zvyšoval i průměrný rozdíl mězi oběma typy obuvi, který ve čtvrté situaci, 

tedy při chůzi rychlostí 7 km.h
-1

 se sklonem 10°, dosáhl statistické významnosti. Pokud 

by tedy byla zkoumána chůze, jejíž rychlost a sklon by byly vyšší než v situaci č. 4, je 

možné, že by došlo ke zjištění dalších statisticky významných rozdílů a první hypotéza 

by byla v tomto případě platná. 

 Druhá hypotéza se týkala maximální síly v oblasti patní kosti. Jak uvádí Stewart, 

Gibson & Thomson (2007), při chůzi v obuvi nestabilní konstrukce dochází oproti 

kontrolní obuvi ke snížení vrcholného tlaku v oblasti předního a středního oddílu nohy, 

zatímco při stoji bylo zjištěno snížení vrcholného tlaku i v oblasti paty. Protože tlak je 

přímo úměrný síle, předpokládali jsme, že v oblasti paty dojde u obuvi MBT 

v porovnání s běžnou sportovní obuví ke snížení maximální síly nezávisle na sklonu      

a rychlosti. Tento předpoklad byl také podpořen výsledky studie Landry, Nigg              

& Tecante (2009), ve které bylo zjištěno, že při použití MBT obuvi dochází ve srovnání    

s obuví s plochou podrážkou k vyššímu náklonu trupu vpřed, což by odpovídalo 

přesunu zatížení směrem k přední části nohy za současného odlehčení paty, které by 

znamenalo snížení maximální síly v této oblasti. Podle výsledků párového t-testu vyšly 

statisticky významné tři situace ze čtyř, přičemž v těchto třech situacích byly současně 

zjištěny nižší průměrné hodnoty u MBT obuvi oproti průměrným hodnotám běžné 

sportovní obuvi. Z výsledků je tedy patrné, že druhou hypotézu můžeme s poměrně 

velkou mírou pravděpodobnosti považovat za platnou. Při bližším zkoumání výsledků 

týkajících se tohoto parametru je patrné, že při vyšším sklonu byla zaznamenána vyšší 

míra statistické významnosti a docházelo tedy k vyšším hodnotám rozdílů. Z této 

skutečnosti lze usoudit, že při zvyšujícím se sklonu se bude u obuvi MBT v porovnání 

s běžnou sportovní obuví hodnota maximální síly v oblasti paty snižovat.   

 Třetí hypotéza týkající se doby trvání kroku byla stanovena na základě 

nejnovějších poznatků uvedených ve studii Horsak & Baca (2012), kteří dospěli při 

zkoumání toho parametru k opačným závěrům než autoři starší studie zabývající se 

shodným tématem (Romkes, Rudmann & Brunner 2006). Jak uvádí Horsak & Baca 

(2012), kteří sledovali vybrané parametry chůze prostřednictvím 3D analýzy, Kistler 
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desky i EMG, dochází při použití MBT obuvi ke snížení doby trvání kroku oproti běžné 

sportovní obuvi. Výsledky našeho měření však ukázaly, že při použití MBT obuvi 

nedošlo ke snížení ale naopak ke statisticky významnému zvýšení průměrné doby trvání 

kroku, a to ve všech sledovaných situacích. Naše výsledky tak potvrdily závěry starší 

studie Romkes, Rudmann & Brunner (2006), podle které dochází při chůzi v MBT 

obuvi oproti běžné obuvi k zvýšení doby trvání dvojkroku, a tedy i k zvýšení trvání 

kroku.   

 Zařízení Pedar, kterým byla data v rámci provedeného měření snímána, 

poskytuje z matematického hlediska velmi přesné výsledky. Pro hlubší pochopení 

účinků obuvi MBT by však bylo ideální doplnit tuto pedobarografickou metodu dalšími 

možnostmi analýzy chůze, které uvádí Vařeka & Vařeková (2009) a mezi které patří 

například 3D videoanalýza nebo EMG umožňující sledování aktivity vybraných svalů.  
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8  Závěr 

 Chůze je základním lokomočním způsobem pohybu člověka umožňujícím 

přesun z místa na místo prostřednictvím střídavého pohybu obou dolních končetin za 

doprovodného pasivního pohybu horních končetin a trupu. Klíčový segment při tomto 

druhu bipedální lokomoce představuje noha, která funguje jako styčný bod mezi tělem  

a podložkou. Během chůze jsou na tento terminální segment dolní končetiny kladeny 

vysoké požadavky jak z hlediska flexibility ve smyslu zajištění dynamické funkce nohy, 

tak i z hlediska rigidity, která zajišťuje její statickou funkci. Z důvodu ochrany chodidla 

před vnějšími vlivy byla vynalezena obuv, jejíž historie sahá tisíce let nazpět. 

Výsledkem dlouhého vývoje obuvi byla její specializace na různé druhy podle způsobu 

použití. Ačkoli o úspěšnosti na trhu rozhodují především cena a design, s důrazem na 

kvalitu života se do středu zájmů odborné i širší veřejnosti dostává obuv, jejímž 

hlavním aspektem je pozitivní účinek na lidské zdraví.  

 Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením vybraných parametrů chůze při 

použití obuvi MBT (Masai Barefoot Technology), která se vyznačuje nestabilní 

konstrukcí podrážky v předozadním směru, jež navozuje přirozenou nestabilitu pohybu 

podobající se chůzi naboso. Podle tvůrců této revoluční technologie dochází při použití 

MBT obuvi k vyšší aktivaci některých svalových skupin dolních končetin a trupu a tím  

i k vyššímu kalorickému výdeji. Kromě tvarování postavy v rámci posílení vybraných 

svalů bývá zmiňováňováno take menší zatížení kloubů a celkové zlepšení držení těla.  

Vzhledem ke skutečnosti, že tato technologie je poměrně mladá, nebyly zmiňované 

účinky MBT obuvi zatím v dostatečném rozsahu vědecky potvrzeny. K doplnění 

poznatků v rámci zahraničního a zejména českého výzkumu, který se tomuto tématu 

zatím příliš nevěnoval, by měly sloužit výsledky této práce, která se zabývala 

porovnáním vrcholného tlaku, průměrné maximální síly, maximální síly v oblasti paty, 

trvání kroku a trvání kontaktu při chůzi v běžné sportovní obuvi a obuvi MBT pomocí 

snímacího a měřicího zařízení Pedar.     
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 Měření, v rámci kterého probíhalo porovnávání zmíněných parametrů se 

účastnilo 10 žen, u kterých byly sledována chůze v běžné sportovní obuvi a obuvi MBT 

ve čtyřech různých situacích v závislosti na rychlosti a sklonu. Získaná data byla 

zanesena do tabulky a následně statisticky zpracována pomocí Studentova párového     

t-testu. Získané výsledky byly konfrontovány se stanovenými hypotézami, které byly 

určeny na základě předchozího studia literatury zabývající se výzkumem použití obuvi 

MBT v různých podmínkách. Výsledky párového t-testu nepotvrdily u první hypotézy 

statistickou významnost změny vrcholného tlaku, průměrné maximální síly ani trvání 

kontaktu při použití MBT obuvi oproti běžné sportovní obuvi. Pro tyto tři parametry 

byla tedy první hypotéza neplatná. U druhé hypotézy zabývající se zvýšením maximální 

síly v oblasti patní kosti při použití obuvi MBT v porovnání s běžnou sportovní obuví 

došlo ke zjištění tří statisticky významných rozdílů ze čtyř sledovaných a hypotéza tak 

byla prohlášena za platnou. Při hodnocení poslední hypotézy týkající se zkrácení doby 

kroku při použití MBT obuvi došlo sice k zjištění staticky významných změn ve všech 

čtyřech situacích, ale při chůzi v MBT obuvi nedošlo oproti chůzi v běžné sportovní 

obuvi ke zkrácení ale naopak k prodloužení trvání doby kroku. Třeti hypotéza byla tedy 

prohlášena za neplatnou. 

 Na závěr této práce bych ráda uvedla, že jsem byla velice vděčná za možnost 

účastnit se výzkumu zajímavého a dosud nepříliš prozkoumaného tématu, jakým jsou 

účinky MBT obuvi na lidský organizmus. 
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Příloha 1 – Tabulka hodnot 

 

N = 10 č. měření typ obuvi v [km/h] sklon [°] peak pressure-L peak pressure - P F max. mean/L F max.mean/P F max./Lpata F max/Ppata trvání kroku trvání kontaktu

1 běžná sportovní 5 0 321 393 749 833 557 592 1,075 0,668

2 běžná sportovní 7 0 375 462 875 949 769 815 0,9 0,54

3 běžná sportovní 5 10 320 417 828 893 536 595 1,068 0,67

4 běžná sportovní 7 10 388 430 858 935 704 783 0,865 0,53

9 MBT 5 0 299 297 818 839 457 496 1,104 0,672

10 MBT 7 0 338 331 913 934 744 723 0,912 0,54

11 MBT 5 10 296 326 872 902 395 378 1,069 0,668

12 MBT 7 10 330 351 894 914 602 603 0,849 0,519

1 běžná sportovní 5 0 200 261 694 777 534 551 1,028 0,621

2 běžná sportovní 7 0 380 400 770 813 670 701 0,889 0,527

3 běžná sportovní 5 10 230 336 723 811 458 484 1,013 0,617

4 běžná sportovní 7 10 386 415 706 766 598 649 0,857 0,516

9 MBT 5 0 212 312 685 694 510 559 1,057 0,629

10 MBT 7 0 269 304 795 815 699 727 0,923 0,535

11 MBT 5 10 219 361 745 747 363 447 1,068 0,647

12 MBT 7 10 238 400 789 806 600 634 0,886 0,518

1 běžná sportovní 5 0 206 267 637 676 482 513 1,065 0,518

2 běžná sportovní 7 0 270 326 720 788 620 686 0,904 0,522

3 běžná sportovní 5 10 223 292 692 719 413 443 1,084 0,658

4 běžná sportovní 7 10 237 312 687 724 571 587 0,842 0,509

9 MBT 5 0 231 278 658 614 455 413 1,106 0,656

10 MBT 7 0 284 318 750 744 638 605 0,937 0,54

11 MBT 5 10 252 282 743 662 308 315 1,138 0,684

12 MBT 7 10 304 281 716 688 543 503 0,879 0,521

1 běžná sportovní 5 0 394 389 785 857 516 505 0,993 0,611

2 běžná sportovní 7 0 407 419 838 887 720 733 0,886 0,526

3 běžná sportovní 5 10 355 346 861 942 456 465 1,026 0,63

4 běžná sportovní 7 10 332 347 893 956 648 654 0,886 0,535

9 MBT 5 0 330 387 746 760 521 488 1,021 0,618

10 MBT 7 0 331 432 872 846 735 704 0,893 0,542

11 MBT 5 10 284 400 841 835 419 405 1,053 0,656

12 MBT 7 10 339 357 904 861 611 587 0,896 0,571

1 běžná sportovní 5 0 236 307 809 792 523 520 0,929 0,547

2 běžná sportovní 7 0 393 389 889 905 660 710 0,859 0,497

3 běžná sportovní 5 10 409 326 865 875 506 501 0,991 0,603

4 běžná sportovní 7 10 591 463 879 881 672 709 0,867 0,514

9 MBT 5 0 329 314 809 778 459 394 0,993 0,585

10 MBT 7 0 358 386 931 939 667 706 0,913 0,524

11 MBT 5 10 322 348 824 827 435 404 1,052 0,633

12 MBT 7 10 346 337 906 890 599 630 0,893 0,515

1 běžná sportovní 5 0 398 226 604 652 333 440 0,937 0,562

2 běžná sportovní 7 0 432 254 629 677 403 490 0,847 0,522

3 běžná sportovní 5 10 387 322 663 700 317 433 0,943 0,589

4 běžná sportovní 7 10 380 305 693 739 514 616 0,833 0,494

9 MBT 5 0 407 259 709 662 359 408 1,018 0,608

10 MBT 7 0 384 303 811 770 543 578 0,878 0,505

11 MBT 5 10 322 264 702 666 311 409 1,021 0,628

12 MBT 7 10 321 269 731 787 496 591 0,826 0,494

1 běžná sportovní 5 0 385 231 603 616 468 493 1,018 0,615

2 běžná sportovní 7 0 448 289 752 753 675 663 0,871 0,508

3 běžná sportovní 5 10 335 225 655 664 406 459 0,989 0,589

4 běžná sportovní 7 10 329 279 653 674 555 599 0,838 0,494

9 MBT 5 0 361 253 640 592 453 441 1,008 0,601

10 MBT 7 0 370 284 767 751 601 609 0,888 0,517

11 MBT 5 10 272 282 642 612 396 425 1,037 0,632

12 MBT 7 10 315 277 720 721 529 566 0,852 0,504

1 běžná sportovní 5 0 347 281 884 869 535 511 1,116 0,692

2 běžná sportovní 7 0 489 357 961 1004 664 695 0,943 0,636

3 běžná sportovní 5 10 439 333 918 956 486 509 1,13 0,709

4 běžná sportovní 7 10 430 359 893 975 643 661 0,896 0,581

9 MBT 5 0 258 244 883 856 507 494 1,142 0,679

10 MBT 7 0 331 327 982 1006 769 762 0,966 0,569

11 MBT 5 10 268 258 894 933 500 460 1,206 0,736

12 MBT 7 10 274 266 888 891 672 551 0,907 0,56

1 běžná sportovní 5 0 261 230 650 681 342 401 0,95 0,566

2 běžná sportovní 7 0 251 263 772 768 594 608 0,85 0,495

3 běžná sportovní 5 10 231 221 696 726 342 433 0,957 0,582

4 běžná sportovní 7 10 299 304 758 799 571 649 0,842 0,494

9 MBT 5 0 302 259 680 650 370 396 1,034 0,601

10 MBT 7 0 361 302 794 765 537 537 0,894 0,51

11 MBT 5 10 280 251 723 714 337 310 1,022 0,61

12 MBT 7 10 376 343 759 763 485 499 0,852 0,518

1 běžná sportovní 5 0 189 220 799 873 492 541 0,968 0,587

2 běžná sportovní 7 0 250 247 830 913 623 698 0,819 0,479

3 běžná sportovní 5 10 198 218 870 927 451 489 0,928 0,572

4 běžná sportovní 7 10 231 243 850 943 564 608 0,815 0,49

9 MBT 5 0 209 207 786 737 546 567 0,951 0,537

10 MBT 7 0 245 240 863 806 704 649 0,86 0,508

11 MBT 5 10 175 186 808 841 449 418 1,042 0,638

12 MBT 7 10 190 184 808 808 580 548 0,837 0,5
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