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Příloha č. 8 

Poznáme se podle stop? 

Shrnutí 

Posouzení plochosti nohy pomocí plantogramu je zasazeno do širších souvislostí 

anatomických a zdravotních. Studenti se zamyslí nad souvislostmi vytvoření klenby nožní u 

anatomicky moderního člověka a nad vlivy, které negativně a pozitivně působí na klenbu 

nožní, a dále nad využitím otisků nohy v kriminalistice.  

Cílová skupina 

gymnázium, 20 − 30 studentů 

Časová náročnost 

1-2 vyučovací hodiny 

Prostorové požadavky 

běžná třída 

Klíčové otázky 

1) Jaký podklad tvoří klenbu nožní? 

2) Stalo se vytvoření klenby nožní evoluční výhodou? 

3) Které negativní a pozitivní vlivy působí na klenbu nožní? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Studenti získají poznatky o podkladu tvořícím klenbu nožní. 

 Studenti navrhnou vlastní metodiku sejmutí plantogramu (včetně hodnocení a 

interpretace výsledků). 

Návaznost na RVP  

Gymnázia 

Kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.  

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Klíčové kompetence (cílové zaměření vzdělávací oblasti Člověk a příroda) v souvislosti 

s tématem úlohy: 

 Formulace přírodovědného problému, hledání odpovědi na něj a případnému 

zpřesňování či opravě řešení tohoto 

problému, 
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 provádění měření podle vlastního či týmového plánu nebo projektu, k zpracování a 

interpretaci získaných dat,  

 ochraně svého zdraví i zdraví ostatních lidí. 

Očekávané výstupy vzdělávacího obsahu Biologie člověka v souvislosti s tématem úlohy: 

 Charakterizuje individuální vývoj člověka a posoudí faktory ovlivňující jej 

v pozitivním a negativním směru. 

 

Mezipředmětové vztahy 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Klíčové kompetence v souvislosti s tématem úlohy: 

 Přebírání odpovědnosti za zdraví, 

 upevňování vazeb: zdraví – tělesná, duševní a sociální pohoda (zdatnost) – péče o 

zdraví, 

 vnímání pohybové činnosti jako zdroje zdravotních účinků, ale i uměleckých, 

emočních, společenských a jiných prožitků, 

 poznávání historie i současnosti společenského a sportovního života a k hodnocení 

konkrétních jevů souvisejících se zdravím. 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Klíčové kompetence v souvislosti s tématem úlohy: 

 Analyzování problému a vytváření plánu řešení, k volbě správného postupu při řešení 

úloh a problémů, k vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k zadaným 

podmínkám  

 zdůvodňování matematických postupů, k obhajobě vlastního postupu, 

 užívání kalkulátoru a moderních technologií k efektivnímu řešení úloh a k prezentaci 

výsledků. 

Materiál 

 Atlasy, popřípadě modely kostry nohy, 

 alespoň 2 barevné, popřípadě bílé papíry formátu A4 pro každého žáka, 

 mastný krém nebo kvalitní prstové barvy, 

 hadřík nebo vlhčené ubrousky,  

 pravítka (trojúhelníky), úhloměry, psací potřeby. 

Podrobné pokyny 

1) Zeptejte se studentů, ve kterých vědních oborech se mohou setkat s hodnocením 

otisku chodidla.  

Otisk bosého chodidla (plantogram, podogram) se 

užívá v medicíně (patologie pohybového 
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aparátu), ve forenzní antropologii (aplikace fyzické antropologie v kriminalistice) a 

bioarcheologii (první důkaz bipedie v podobě zakonzervovaných stop v sopečném popelu, 

stáří nálezu je odhadováno  zhruba na 3,6 milionu let). 

2) Vyzvěte studenty, aby navrhli způsob, kterým lze plantogram získat. Prodiskutujte 

výhody a nevýhody navrhovaných řešení. 

S výhodou lze využít mastný krém, prstové barvy, nastrouhanou rozetřenou tuhu, popřípadě 

tiskařskou čerň, nebo uhlový papír („kopírák“). V současné době je ve školách zcela upuštěno 

od ferrokyanidové metody (vyšetřovaná osoba našlapuje nohou potřenou roztokem chloridu 

železitého na savý papír napuštěný ferrokyanidem draselným). 

Specializovaná pracoviště jsou vybavena digitálními přístroji (plantoskop, pedometr), díky 

nimž je možno vyrobit ortopedickou pomůcku pro konkrétního pacienta. 

Obrazová dokumentace: 

http://www.dostry.cz/podrobne/potize_ploche_nohy.htm 

http://www.protetika-ergona.cz/ 

http://www.imagortesi.com/ 

3) Kterými částmi se noha opírá o podložku? Pokud si nejste jisti, navrhněte jednoduchý 

způsob, jak to zjistit. Následně žáci dostanou k dispozici obrázky z atlasu, popřípadě 

model nohy a určí 3 hlavní opěrné body a pokusí se vysvětlit, čím je způsobeno vyklenutí 

nohy (podélná a příčná klena nožní). 

Do obrázku žáci zakreslí opěrné  části nohy. Například otázka: O které části plosky nohy se 

opíráte o podložku při chůzi naboso se zdviženými prsty? 

Hlavními opěrnými body jsou hrbol kosti patní, hlavičky první a páté kosti nártní (konce kostí 

blíž ke článkům prstů). Žáci by měli vědět, že kostra nohy se skládá ze sedmi kostí zánártních, 

pět kostí nártních a čtrnácti článků prstů a měli by umět na své noze ukázat, kde tyto kosti 

jsou. To, co umožňuje vytvoření klenby je ovšem vzájemné postavení těchto kostí – nejsou 

rozloženy do plochy, ale kost hlezenní je položena na kosti patní. V literatuře pak mohou 

dohledat, že vnitřní paprsek (kost hlezenní, loďkovitá a tři kosti klínovité s přilehlými kostmi 

nártními) je přeložen přes vnější paprsek, který je tvořen kostí patní, krychlovou a přilehlými 

kostmi nártními. 

Vzájemné postavení kostí nohy vůči sobě a tvar jednotlivých kostí by samy o sobě pro 

udržení vyklenutí nohy nestačily (hmotnost těla, nárazy při lokomoci). Na udržení  klenby 

nožní se podílejí také vazy nohy a svaly nohy a některé svaly bérce. 

 

http://www.dostry.cz/podrobne/potize_ploche_nohy.htm
http://www.protetika-ergona.cz/
http://www.imagortesi.com/
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Obrazová dokumentace: 

http://www.yogaartandscience.com/ 

http://www.buyamag.com/graphics/foot_model2.jpg 

4) Promyslete, zda a jakou výhodu přineslo pro anatomicky moderního člověka 

vytvoření klenby nožní. Jaké jsou důsledky poklesu klenby nožní? 

Nožní klenba typická pro hominini je výhodná pro odpružení celého těla proti otřesům 

(„tlumič nárazů“), kterými by jinak byly při každém kroku vystaveny vnitřní orgány, hlava, 

především  však mozek. 

Vrozenou příčinou poklesu klenby nožní může být například odlišný tvar kostí (například 

kosti hlezenní – strmý talus), nebo srůst některých kostí nohy, případně vrozené rozvolnění 

vazů. V průběhu ontogeneze k rozvolnění vazů obvykle dochází následkem obezity (klenba je 

nadměrně zatěžována) a nošením nevhodné obuvi. Dalšími příčinami mohou být svalové 

dysbalance a spasmy (zejména jako následek dětské mozkové obrny a jiných onemocnění) a 

neuropatologické změny na kostech (artróza, zánět, trauma). Pokles nožní klenby se také více 

projevuje u „nevhodně obutých profesí“ - tanečníků, hokejistů, číšníků. Souvisí s přílišným 

utažením nohy v brusli (hokejisté). Bez opory ve stélce boty klenba po déletrvající námaze 

poklesne v důsledku svalové únavy. Pokud ve stélce boty chybí opora, mohou se rozvolňovat 

vazy a klenba poklesá. Pokles klenby se projeví bolestivostí, záněty, popřípadě poškozením 

samotných kostí.  

Obrazová dokumentace, další informace: 

http://www.ortopedica.cz/ploche-nohy/  

5) Navrhněte, jak lze zlepšit stav klenby nožní.  

Žáci diskutují možnosti, navrhují konkrétní cviky, výběr obuvi, mohou mluvit i o hygieně. 

Možnosti cvičení jsou například 

 vestoje: na špičky (současně, střídavě), postavení střídavě na špičky a přes vnější 

chodidlo na paty, uchopování drobných předmětů (popř. házení s nimi do dálky), 

chůze po nerovném povrchu; 

 vsedě: kroužky nohama (dovnitř, zevně, střídavě), válení míčku (nebo jiného 

předmětu) v sepnutých nohou, zvedání drobných předmětů ze země nohou (pastelka, 

víčko od láhve, kapesník, ponožka), malování a psaní nohama, shrnování ručníku 

s předmětem, hlazení bérce opačnou nohou, „píďalkovitý“ pohyb nohama;  

 vleže: „jízda na kole“ (dopředu, dozadu), malování a psaní nohama ve vzduchu nebo 

na stěnu. 

http://www.yogaartandscience.com/
http://www.buyamag.com/graphics/foot_model2.jpg
http://www.ortopedica.cz/ploche-nohy/
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Poznámka: Lékaři v současné době doporučují pacientům pro zlepšení stavu klenby 

„protahovat Achillovku“. Trojhlavý sval lýtkový, jehož je Achillova šlacha součástí, patří 

mezi svaly tonické, má sklon ke zkracování. Na klenbu nožní však přímý vliv nemá (upíná se 

na hrbolu kosti patní). Protahováním tohoto svalu jednak zabraňujeme změně mechanismu 

chůze (přes špičku, následné přetěžování příčné klenby nožní), zároveň však  protahujeme 

svaly hluboké vrstvy zadní skupiny svalů bérce, a tedy odstraňujeme takto  drobné spasmy i u 

těch svalů, které přímý vliv na udržování klenby nožní mají (zadní sval holenní, dlouhý 

ohybač prstů). 

Obrazová dokumentace, další informace: 

http://www.stripky.cz/205-cviceni-pri-plochych-honou.html, 

http://www.florbalovytrener.cz/cviceni-na-zlepseni-stability-kotniku-a-zpevneni-klenby-

nohy/, http://www.hejbejse.tv/video/klip/Cviceni-v-kancelari-02 

http://www.sante-zdravotni-obuv.cz/cs/clanek/13/zdrave-obouvani/ 

6) Nyní budeme ověřovat stav klenby nožní u každého žáka. Nabídněte materiál 

k vytvoření plantogramu  podle svých možností (ideálně mastný krém, prstové barvy, 

nastrouhanou rozetřenou tuhu). Prodiskutujte se studenty správný postup sejmutí 

otisku chodidla. Proč by při tvorbě otisku nohy neměli například stát na jedné noze? Co 

ovlivňuje  tvar otisku? 

Postup: Chodidlo natřete mastným krémem nebo prstovou barvou, postavte se nejlépe na 

světle zbarvený papír a natřené chodidlo přitlačte jen tak, aby váha těla byla rovnoměrně 

rozložena na obě nohy. Tvar otisku je ovlivněn i jednostranným zatížením. Nohu po několika 

vteřinách opatrně od papíru odlepte. Raději hned zvýrazněte obrysy chodidla tužkou nebo 

propiskou, po delší době by obrysy nemusely být tak zřetelné.  Sejměte plantogram druhé 

nohy. Plantogramy označte.  

Pro rozlišení normálně klenuté a ploché nohy  je potřeba vypočíst poměr nejužší a nejširší 

části otisku v procentech, tyto šířky hledáme ve střední a přední části otisku plosky nohy. U 

normálně klenuté nohy nepřesahuje nejužší část otisku 45% jeho nejširší části. Šířky měříme 

kolmo na vnější tečnu otisku chodidla.  

Obrazová dokumentace, další informace: 

Riegrová J., Přidalová M., Ulbrichová M., 2006: Aplikace fyzické antropologie v tělesné 

výchově a sportu, Olomouc: Hanex, 262 s. 

7) Vyzvěte studenty k navržení vlastní metody hodnocení plantogramu (rozlišení ploché 

nohy a normálně klenuté nohy) a možnosti s nimi prodiskutujte. Dohodnutá metodika 

http://www.stripky.cz/205-cviceni-pri-plochych-honou.html
http://www.florbalovytrener.cz/cviceni-na-zlepseni-stability-kotniku-a-zpevneni-klenby-nohy/
http://www.florbalovytrener.cz/cviceni-na-zlepseni-stability-kotniku-a-zpevneni-klenby-nohy/
http://www.hejbejse.tv/video/klip/Cviceni-v-kancelari-02
http://www.sante-zdravotni-obuv.cz/cs/clanek/13/zdrave-obouvani/
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bude následně porovnána s tradiční metodou Chippauxe a Šmiřáka (Klementa, 1987). 

Studenti  navrhnou a do pracovního listu zaznamenají vlastní metodu vyhodnocování 

plantogramu dohodnutou se spolužáky. Postup by měl být výstižný, přesný, kdykoli 

opakovatelný, následné hodnocení jednoznačné.  

Vyučující návrhy studentů koriguje tak, aby se navrhované rozměry a úhly daly 

z plantogramu snímat a aby návrhy příslušných výpočtů byly co nejlogičtější a nejjednodušší 

(a výpočet tak nebyl delší, o to náročnější). V literatuře najdeme jak příklady využívaných 

metod (Riegerová a kol., 2006), tak příklady bodů vhodných pro hodnocení plantogramu 

(Kennedy a kol., 2003). Například základem Mayerovy metody je určit geometrického těžiště 

paty (stanoven jako střed úsečky v nejširším místě otisku paty), který se přímkou spojí 

s vnitřním okrajem otisku čtvrtého prstu. Pokud otisk ve střední části překračuje hranici 

určenou přímkou, jedná se o sníženou podélnou klenbu nohy. Pokud otisk ve střední části 

hranici určenou přímkou nepřekračuje, jedná se o nohu normálně klenutou.  

Studenti vyhodnotí vlastní otisky dohodnutou metodou, zhodnotí  výhody a možná úskalí své 

metody. 

Obrazová dokumentace, další informace: 

Kennedy R.B., Pressman I.S., Chen S.,  Petersen P.H.,  Pressman A.E., 2008: Statistical 

Analysis of Barefoot Impressions JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES 48 (1), str.1-9. 

Dostupné z: http://library-resources.cqu.edu.au/JFS/PDF/vol_48/iss_1/JFS2001337_481.pdf 

Klementa J., 1987: Somatometrie nohy. Frekvence některých ortopedických vad z hlediska 

praktického využití v lékařství, školství a ergonomii. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 228 s. 

Riegrová J., Přidalová M., Ulbrichová M., 2006: Aplikace fyzické antropologie v tělesné 

výchově a sportu, Olomouc: Hanex, 262 s. 

8) Výsledky vlastní metody studenti porovnají s výsledky hodnocení tradiční metodou 

Chippauxe a Šmiřáka (Klementa, 1987). 

Metoda Chippauxe a Šmiřáka (Klementa, 1987) využívá vypočteného poměru nejužšího a 

nejširšího  rozměru otisku plosky nohy. Tyto rozměry se měří na kolmicích k vnější tečně 

plantogramu v jeho střední a přední části (viz bod 6). Je-li vzájemný poměr do 45 %, jedná o 

normálně klenutou nohu, nad 45 % o nohu plochou. Nohu normálně klenutou lze rozlišit na 

stupně N1 (poměr v rozmezí 0,1-25,0 %), N2 (poměr v rozmezí 25,1-40,0%) a N3 (poměr 

v rozmezí 40,1-45,0 %).  Dále byla stanovena norma pro jednotlivé stupně ploché nohy: 

mírně plochá noha (poměr od 45,1 % do 50 %), středně plochá noha (poměr od 50,1 % do 60 

%), silně plochá noha (poměr od 60,1 % do 100 %). Pokud je plantogram ve střední části 

přerušen, mluvíme o tak zvané vysoké noze. Podle délky přerušení otisku rozdělujeme nohu 

http://library-resources.cqu.edu.au/JFS/PDF/vol_48/iss_1/JFS2001337_481.pdf
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(1) mírně vysokou (0,1 – 1,5 cm), (2) středně vysokou  (1,6 – 3,0 cm) a (3) velmi vysokou 

(více jak 3,0 cm).   

Obrazová dokumentace, další informace: 

Klementa J., 1987: Somatometrie nohy. Frekvence některých ortopedických vad z hlediska 

praktického využití v lékařství, školství a ergonomii. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 228 s. 

 

9) Prodiskutujte význam otisků nohy raných hominidů (Australopithecus, Ardipithecus) 

v bioarcheologii. 

Bipedie u hominidů se vyvinula jako odvozený způsob pohybu. U primátů najdeme širší 

spektrum lokomoce – bipedie, kvadrupedie (stromová i pozemní), vertikální lpění a skákání, 

brachiace, šplh a další.   

Téma je možné mírně rozšířit. Zeptejte se studentů, zda znají i jiné bipední živočichy. Jedná 

se například o ptáky (přední končetiny přeměněny v křídla). Pro některé kvadrupední 

živočichy je bipedie v určitých chvílích výhodná, lze pozorovat například u surikat (přehled o 

okolí) nebo medvědů (boj). Prodiskutujte s nimi energetickou náročnost pohybu po zadních 

končetinách u kvadrupedních živočichů, energetickou náročnost pohybu po čtyřech 

končetinách u bipedních živočichů. Upozorněte na promítnutí způsobu lokomoce do 

pohybového aparátu. 

Ve východní Africe (Laetoli, poblíž Olduvajské rokle) byly v sedmdesátých letech minulého 

století odhaleny 3 řady stop připisovaných zástupcům Australopithecus afarensis na délce 

27,5 m. Studiem stop starých zhruba 3,6 milionu let se zjistilo, že se jedná o otisky tří 

bipedních jedinců (dvoje stopy patřily dospělcům, jedny stopy patřily nedospělci). Existují 

hypotézy, které vycházejí ze studia stop menšího dospělce. Ten napadal na jednu nohu, tedy 

mohl být zraněn nebo mohl nést nedospělce na boku.  

Diskutujte se studenty, jak mohou otisky stop dokazovat bipedii těchto jedinců. Palec je 

položen rovnoběžně s ostatními prsty (namísto divergujícího chápavého palce ostatních 

primátů), velikostně palec více odpovídá ostatním prstům. Podle otisků je také zřejmé, že 

první se podkladu dotkla pata a poslední podklad opouštěly prsty (sklon materiálu, hloubka 

stopy). Navíc ze vzdálenosti jednotlivých stop od sebe mohla být odhadnuta výška jedinců.  

Se specializací nohy na lokomoci prošla její stavba dalším vývojem. U anatomicky moderního 

člověka pak zaznamenáváme klenutí nohy jak podélné, tak příčné. Jaký je význam vytvoření 

klenby nožní?  Tlumí mechanické otřesy vznikající při lokomoci (evolučně výhodné například 

pro další rozvoj mozku). 

Stopy v Laetoli jsou významným důkazem rané 

bipedie. V současné době však víme, že bipedie 
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byla jako způsob lokomoce velmi pravděpodobně využívaná již dříve (dokládá například 

nález Ardipithecus ramidus ramidus).  

V současné době je vznik bipedie časově zařazen do období před 10 až 6 milióny let. Tento 

způsob pohybu umožňuje lepší přehled o okolí v otevřeném terénu, zvětšuje jedince v očích 

predátorů, výhodou pro bipední matky je přežití většího počtu mláďat (mláďata  stále 

bezmocnější, takto zvyšování evoluční fitness). Bipedie také odstartovala  další evoluční 

změny, od uvolnění horní končetiny od lokomoce až k vyrábění nástrojů, což je předpoklad  

pro nekrofágii a pozdější lov (Šmahel, 2005). 

Obrazová dokumentace, další informace: 

http://humanorigins.si.edu 

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=64&idkapitola=75 

http://www.modernhumanorigins.net 

http://www.nap.edu/ 

http://www.youtube.com/watch?v=w1Lu4VggDH0 (www.youtube.com Evolution Laetoli 

Footprints)  

Svoboda J.A., 2009: Čas lovců: Aktualizované dějiny paleolitu. Brno: Nadace Universitas, 

298 s.  

Dostupné z: 

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/js10/panorama/web/modules/32_antropo_svoboda.pdf 

Šmahel Z., 2005: Příběh lidského rodu. Brno: Moravské zemské muzeum, 85 s. 

10) Prodiskutujte využití metod biologické antropologie v kriminalistice (forenzní 

antropologie).  

Co mohou kriminalisté vyčíst z otisku chodidla nebo stopy? Z otisku bosého chodidla, resp. 

stopy lze odhadnout hmotnost jedince, podle rozložení váhy ve stopě lze usuzovat i na 

patologie pohybového aparátu (napadání na jednu nohu, vadné držení těla, deformity 

chodidla). Významné odchylky od běžné stopy pak mohou pomoci výrazně zúžit okruh 

podezřelých. Dále lze vydedukovat přibližnou dobu vytvoření stopy, a tím i například 

přibližnou dobu činu a další okolnosti, pokud stopa byla vytvořena za deštivého počasí. 

Někdy jsou na místě činu k dispozici otisky bosého chodidla a lze z nich vyčíst 

daktyloskopický „podpis“ osoby, která se na místě činu pohybovala. 

Kennedy (1996) a následně například Straus (2001) potvrdili, že neexistují dva jedinci, kteří 

by měli stejný tvarový plantogram bosé nohy, 

k úplné identifikaci je však potřeba 19 

http://humanorigins.si.edu/
http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=64&idkapitola=75
http://www.modernhumanorigins.net/
http://www.nap.edu/
http://www.youtube.com/watch?v=w1Lu4VggDH0
http://www.youtube.com/
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/js10/panorama/web/modules/32_antropo_svoboda.pdf
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zřetelných bodů na otisku.  Rozměry a úhly definované těmito body jednoznačně určí daného 

jedince.  

Obrazová dokumentace, další informace: 

Kennedy R.B., 1996: Uniqueness of bare feet and its use as a possible means of identification. 

Forensic Science International, 82(1), str. 81-87. Dostupné z: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/037907389601969X 

Straus J., 2001: Možnost identifikace osoby podle plantogramu. Kriminalistika, 34 (1). 

Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2001/01_01/straus.html 

11) Se studenty prodiskutujte, zda přece jen není možné otisk chodidla pozměnit. 

Otisk pozměnit lze (1) podle způsobu lokomoce – přirozená chůze, běh, skok, dále (2) podle 

meteorologických podmínek -  před deštěm, za deště, po dešti. V delším časovém horizontu 

lze otisk pozměnit (3) v souvislosti  s velkou váhovou změnou (razantní zvýšení i snížení 

hmotnosti, tedy i během těhotenství). 

12) Ve kterém materiálu kriminalisté mohou otisk chodidla, resp. stopu objevit?  

Jistě v měkkém materiálu, za příznivých okolností je pak možno  vytvořit sádrový odlitek 

stopy. Pro kriminalisty je také zajímavý nález otisku v oleji, barvě, krvi, nebo jiné tekutině, 

která po sobě zanechává stopy. V určitých případech je hodný zřetele i otisk nohy ve stélce 

obuvi (patologie pohybového aparátu, gracilní vs. robustní postava).  

Možné modifikace úlohy 

 Přizpůsobení pracovního listu schopnostem studentů, například vypuštěním ověřování 

vlastní navržené metody metodou Chippauxe a Šmiřáka.  

 Zařazení částí týkajících se bioarcheologie a forenzní antropologie na začátek výukové 

jednotky, nebo zařazení do jiných tématických celků.  
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Příloha: Pracovní list 

1) Kterými částmi se noha opírá o podložku? 

Na základě studia obrázků v atlasech a popřípadě modelů nohy prodiskutujte ve dvojici 

opěrná místa nohy. Po dohodě označte 3 hlavní opěrné body nohy.  

2) Zamyslete se. Mohlo by vyklenutí nohy být zajištěno jen vhodně poskládanými kostmi? 

Obhajte svůj názor. Na základě studia obrázků z atlasů a popřípadě modelů nohy pojmenujte 

součásti těla, které udržují vyklenutí nohy. 

3) Jakou výhodu přineslo vytvoření klenby nohy u hominidů? 

4) Navrhněte 4-5 cviků pro zlepšení stavu klenby nožní. Popište, nebo schématicky 

zakreslete. 

5) Sejměte otisk bosého chodidla (plantogram) levé a pravé nohy.    

Postup: Chodidlo natřete mastným krémem nebo prstovou barvou, postavte se nejlépe na 

světle zbarvený papír a natřené chodidlo přitlačte jen tak, aby váha těla byla rovnoměrně 

rozložena na obě nohy. Tvar otisku je ovlivněn i jednostranným zatížením. Nohu po několika 

vteřinách opatrně od papíru odlepte. Raději hned zvýrazněte obrysy chodidla tužkou nebo 

propiskou, po delší době by obrysy nemusely být tak zřetelné.  Sejměte plantogram druhé 

nohy. Plantogramy označte.  

Pro rozlišení normálně klenuté a ploché nohy  je potřeba vypočíst poměr nejužší a nejširší 

části otisku v procentech, tyto šířky hledáme ve střední a přední části otisku plosky nohy. U 

normálně klenuté nohy nepřesahuje nejužší část otisku 45% jeho nejširší části. Šířky měříme 

kolmo na vnější tečnu otisku chodidla.  

Vyhodnocení plantogramu levé nohy:  

Poměr ……………. %, tedy plochá noha/normálně klenutá noha (nehodící škrtněte). 

Vyhodnocení plantogramu pravé nohy:  

Poměr ……………. %, tedy plochá noha/normálně klenutá noha (nehodící škrtněte). 

Pro další hodnocení vyberte ten plantogram, u kterého jste vypočetli větší hodnotu poměru. 

6) Navrhněte a zaznamenejte do pracovního listu vlastní metodu vyhodnocování plantogramu 

dohodnutou se spolužáky. Nezapomeňte, že postup má být výstižný, přesný, kdykoli 

opakovatelný, následné hodnocení jednoznačné. Vyhodnoťte svoje otisky svou metodou. 

Popište a zhodnoťte výhody a možná úskalí své 

metody. 
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Postup:  

Vyhodnocení plantogramu pravé/levé nohy (nehodící škrtněte):  

Výhody a nevýhody navržené metody: 

7) Nyní porovnejte s metodou tradiční, podle Chippauxe a Šmiřáka (Klementa, 1987).  

Hodnotitel zjišťuje poměr mezi nejužším a nejširším rozměrem plantogramu.Tato místa se 

měří na kolmicích k laterální (vnější) tečně plantogramu.  

Hodnocení plantogramu 

Normálně klenutá noha (do 45 %): stupeň N1 (0,1-25,0 %), N2 (25,1-40,0%), N3 (40,1-45,0 

%). Plochá noha (nad 45 %): mírně plochá noha (45,1-50 %), středně plochá noha (50,1-60 

%), silně plochá noha (60,1 - 100 %) 

Vyhodnocení plantogramu pravé/levé nohy (nehodící škrtněte):  

Zhodnocení výhod a nevýhod metody podle Chippauxe a Šmiřáka (Klementa, 1987):  

8) Shromážděte výsledky hodnocení vlastní metodou a metodou  podle Chippauxe a Šmiřáka. 

Získané údaje použijte pro vyhodnocení souboru vaší skupiny. Prezentujte počet a 

procentické zastoupení (popř. další charakteristiky) žáků s normálně klenutou a plochou 

nohou na samostatném listě v tabelární i grafické podobě. Co z vašich výsledky vyplývá? 

Vyvoďte závěry.  

 

Zdroje 

Klementa J., 1987: Somatometrie nohy. Frekvence některých ortopedických vad z hlediska 

praktického využití v lékařství, školství a ergonomii. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 228 s. 

Obrázek kostry nohy s anglickým popisem například dostupný z 

http://www.longwhiteclouds.co.nz/species.php 
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