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Abstrakt 
 
Poruchy v oblasti dolných končatín je častý nález, 
s ktorým sa stretávame u detí, mládeže ako  aj 
dospelých. Noha predstavuje časť tela, ktorá je 
viac ako iné časti pohybového aparátu vystavená 
vplyvom rôznych nepriaznivých faktorov 
prostredia. Príčina je zakotvená v jej funkcii – 
opornej a lokomočnej. Vzhľadom na vzpriamený 
stoj človeka, noha funguje ako amortizátor, ktorý 
v závislostí od klenby nohy ovplyvňuje funkciu 
celého pohybového aparátu. Cieľom práce je 
hodnotenie a porovnanie stavu pozdĺžnej 
a priečnej klenby nohy dvoch skupín chlapcov vo 
veku 15 rokov, trénujúcich futbal a moderný 
tanec. Pre dosiahnutie vyššie predstavenéhocieľa 
boli stanovene nasledujúcevýskumnéproblémy: 1. 
Aká je úroveňzákladných somatických vlastností 
v sledovaných skupinách? 2. Aký je stav 
pozdĺžnej a priečnej klenby nohy chlapcov 
trénujúcich futbal a moderný tanec? 3. Aké 
poruchy sa vyskytujú u vyšetrovaných 
najčastejšie? 4. Existuje korelačný vzťah medzi 
pozdĺžnou a priečnou plochu klenbou, druhom 
tréningu a BMI? Výskum bol realizovaný v marcu 
roku 2011. Výskumu sa zúčastnilo  60 chlapcov 
vo veku 15 rokov. Prvú skupinu tvorili 30 
chlapcitrénujúci futbal zo Združenej športovej 
školy Poľských olympionikovv Tarnove.Druhú 
skupinu tvorili 30 chlapci trénujúci moderný tanec 
v stredisku „Dom Športu“ v Tarnove.Vyšetrenie 
výšky tela bolo realizovane stadiometrom. 
Hmotnosť tela bola zisťovaná pomocou 
medicínskej váhy. Na základe nameraných hodnôt 
bol vypočítaný BMI. Pre zhodnotenie pozdĺžnej 
a priečnej klenby bol využitýplantograf, kde na 
odtlačkoch chodidla boli hodnotene uhly a indexy: 
uhol podľa Clarke´a, index „KY“ Godunowa – 
Sztritera, Wejsfloga.Do štatistického spracovania 
výsledkov výskumu boli využité základné metódy 

štatistickej  analýzy: aritmeticky priemer, 
smerodatnáodchýlka, StudentovT-test, Pearsonov 
korelačný koeficient.Analýzaaritmetických 
priemerov uhla podľa Clarke´a vykázala, že 
získané priemerné hodnoty v skupine futbalistov 
(ľavá noha – 47,56 a pravánoha – 42,60) sa 
nachádzajú v norme (45-50). Hodnoty získané 
v skupine tanečníkov (ľavá noha – 41,43; pravá 
noha–42,60)charakterizujú mierne plochú nohu. 
Analýza uhla podľaClarke´a vykázala, že 
v sledovanej skupine správnu klenbu nohy 
vykazovalo 44,11% vyšetrených, z toho 62,86% 
futbalistov a 25,35% tanečníkov. Plochá alebo 
oploštenánohabola zistená u 30,37% chlapcov 
(15,27% futbalistov a 45,50% tanečníkov), noha 
so zvýšenou klenboubola zistená u 25,52% celku 
(21,87% futbalistov a 29,16% tanečníkov). 
Najčastejšia porucha v oboch skupinách bola noha 
plochá alebo oploštená–46,84% všetkých 
odchýlok. Podobné výsledky boli získané aj pri 
analýze Indexu „KY“ a Wejsfloga. Analýza 
korelácií BMI a uhla Clarke´a vykázala, že nárast 
hmotnosti telaje nepriamo úmerný nárastu klenby 
nohy v oboch skupinách. Podobne vyplýva 
z analýzy korelačného vzťahu indexu „KY“ s BMI 
a indexom Wejsflogas BMI.1 Výsledky výskumu 
vykazovali úroveň somatických vlastností na 
podobnej úrovni v oboch sledovaných skupinách.  
2. V sledovaných skupinách futbalistov ako aj 
tanečníkov najčastejšou poruchou bola plochá 
noha.3. V skupine futbalistov a tanečníkov bol 
pozorovaný negatívny korelačný vzťah o slabej 
sile medzi BMI a uhlom Clarke´a, BMI a indexom 
„KY“ (výnimkouje pravánoha, ktorá vykazuje 
miernu silu korelácie). Index 
Wejsflogapotvrdzujeslabú silu korelácie BMI 
s ľavou– pravou nohou. 
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