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IZVLEČEK 

Problem diplomskega dela je bil ugotavljanje povezanosti med ploskostjo stopala in odrivno 

nogo. 

V vzorcu merjencev je bilo zajetih 158 učencev od drugega do devetega razreda Osnovne šole 

Pirniče. 

Na podlagi plantogramov smo s pomočjo Clarkove metode posameznikom določili stopnjo 

ploskosti stopala. Odrivno nogo pa smo določili s pomočjo več spremenljivk, in sicer: dolžine 

stopala, obsega in kožne gube goleni ter skokov in troskokov z enonožnim odrivom s 

pomočjo in brez pomoči rok. 

Vse pridobljene podatke smo v programu Excel uredili v tabele in jih nato obdelali s 

statističnim programom SPSS. Izračunali smo frekvence, relativne frekvence in osnovno 

statistiko. S pomočjo hi-kvadrat testa smo pridobili podatke o povezanosti odrivne noge in 

ploskega stopala, analiza variance pa nam je pokazala razlike med odrivno nogo ter 

Clarkovim kotom leve in desne noge. 

Ugotovili smo, da obstajajo razlike v ploskosti med levim in desnim stopalom, pri tem pa so 

se za bolj zdrava izkazala stopala desne noge. Po obdelavi vseh spremenljivk za določanje 

odrivne noge se je izkazalo, da se nekaj več posameznikov odriva z desno kot z levo nogo. 

Z analizo variance smo dokazali, da obstajajo med odrivnimi nogami statistično značilne 

razlike v ploskosti levega in desnega stopala. Na drugi strani pa nam je hi-kvadrat preizkus 

pokazal, da ni statistično pomembnih razlik, ki bi kazale na povezanost odrivne noge in boljše 

noge glede na Clarkov kot.  

 

Ključne besede: 

stopalo, plosko stopalo, stopalni lok, Clarkova metoda, odrivna noga, plantogram, primerjava, 

povezanost. 
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ABSTRACT 

Relationship between flat feet and pushing leg 

The main focus of this diploma paper was to find out the connection between flat feet and the 

pushing leg. 

158 students who go to Pirniče elementary school from the second to the ninth class are 

included in the research as the test group.  

We determined individual's level of flat feet using plantograms with the help of the Clark 

method. We determined the pushing leg using several variables which were: the length of the 

foot, the perimeter and the skin fold of the shin as well as jump and triple jump with one-leg 

push-off using the arms and not using them. 

We arranged all of the data into tables in Excel and then processed them statistically with 

SPSS. We calculated the frequency, relative frequency and the basic statistics. Using the chi-

square test we gathered the data about the connection between the pushing leg and flat feet.  

The analysis of the variance showed the difference between the pushing leg and Clark angle 

of the right and left leg. 

We concluded that there are differences in flatness between the right and the left foot, 

whereby right feet were proven to be more healthy. After processing all the variables which 

determine the pushing leg it was shown that a few more individuals use the right leg to push 

off instead of the left leg. 

On the one hand, the analysis of the variance proved that among pushing legs, there exist 

statistically characteristic differences in the flatness of the right foot and the left one. One the 

other hand, the chi-square test showed that there are no major statistical differences which 

would point out the connection between the pushing leg and better feet considering Clark 

angle. 

 

Key words: 

foot, flat feet, foot arch, Clark method, pushing leg, plantogram, comparison, connection. 
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1.0 UVOD 
 

Stopala so tisti del telesa, ki mu največkrat posvečamo premalo pozornosti, kljub temu da 

nosijo vso našo težo. Nanje običajno postanemo pozorni šele, ko začutimo bolečine, vendar je 

takrat že lahko prepozno za samopomoč. Ena izmed deformacij stopal, ki v poznem stadiju 

povzroča bolečine, je tudi plosko stopalo. Sodeč po raziskavah težava, povezana s ploskim 

stopalom, sploh ni tako redka, a se o njej ne govori veliko. Tudi sama sem pred začetkom 

pisanja diplomskega dela o ploskem stopalu vedela zelo malo, vendar me je ponujena tema 

takoj pritegnila. Želela sem si pridobiti znanje, ki mi bo na poklicni poti pomagalo reševati 

težave, povezane s ploskimi stopali pri učencih. Učitelj ima pri tem pomembno vlogo, saj z 

učenci preživi veliko časa in lahko s preprostimi vajami, ki mu ne vzamejo veliko časa, 

prepreči slabitev mišic in vezi, ki so pomembne za podporo stopalnih lokov. Te vaje niso 

nujno omejene na ure športne vzgoje, pač pa jih učitelj lahko izvaja pri vseh urah. Najbolj 

smiselno jih je gotovo vključiti v minuto za zdravje ali celo aktivni odmor. 

Naslednjemu predmetu obravnave v diplomskem delu pa naj bi se ravno pri urah športne 

vzgoje posvečalo največ pozornosti. To je odrivna noga. Z omenjenim pojmom mora učitelj 

po navodilih učnega načrta učence seznaniti že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

(Učni načrt, 2011). Po izkušnjah iz svojega osnovnošolskega šolanja in opravljanja prakse se 

je izkazalo, da gre žal v večini primerov res le za sprotno omembo pojma, ne pa tudi za 

poglobitev le-tega. Odrivna noga je sicer vsem, tudi mlajšim učencem, res znana besedna 

zveza, vendar jo v praksi le malokdo uporablja, saj je na to premalokrat opozorjen. Ravno 

zato si želim, da bi moje diplomsko delo spodbudilo predvsem učitelje, da bi bili pozorni tako 

na ploska stopala pri učencih kot tudi na njihovo odrivno nogo.  

Oba predmeta obravnave v diplomskem delu sta zanimiva in bi ju bilo v raziskovalnem delu 

smiselno obravnavati ločeno. Kljub temu smo se odločili za iskanje povezav, saj so le-te že 

raziskovali in prišli do različnih ugotovitev. Zanimalo nas je, do kakšnih ugotovitev o 

povezanosti ploskosti stopal z odrivno nogo lahko pridemo z malo drugačnim in obsežnejšim 

pristopom, kot so ga uporabljali do sedaj. 
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 

 

Glavna predmeta proučevanja v diplomski nalogi sta odrivna noga in plosko stopalo. 

Posledično problem temelji na iskanju povezanosti med predmetoma proučevanja, torej med 

ploskostjo stopala in odrivno nogo. 

 

Odrivna noga je tista, s katero se odrivamo od tal in je torej, po našem mnenju, bolj 

obremenjena in posledično mišično bolj razvita. Mišična razvitost pa je zelo pomembna tudi 

za stopala, saj vpliva na oblikovanje stopalnih lokov. V primeru oslabitve stopalnih mišic in 

vezi lahko pride do povešanja stopalnih lokov in sčasoma tudi do ploskega stopala.  

Veliko raziskav je že pokazalo, da levo in desno stopalo posameznika nista nikoli popolnoma 

enaki in da se med seboj razlikujeta. Izvedeti želimo, ali do razlikovanja prihaja tudi zaradi 

bolj aktivne odrivne noge, zato nam je zgoraj omenjena povezava z mišično razvitostjo 

začetna pobuda za raziskovanje omenjenega problema. 

 

2.1 Stopalo 

 

»Stopalo so vaše korenine, vaš stik z zemljo ob vsakem koraku, in kot vsake korenine so 

temelj ravnotežja vašega okostja.« (Merle, 2000) 

  

RAZVOJ IN FUNKCIJA STOPALA 

Stopalo je končni del spodnjega uda, ki sega od gležnja do končnega dela prstov. Pri človeku 

služi za vzdrževanje pokončne drže in dvonožno hojo. S tem se je v evolucijskem razvoju 

prilagodilo človeškim potrebam in opustilo prvotno funkcijo oprijemanja in plezanja 

(Kaloper, 2011). 

Bobič (1957) pravi, da je človeško stopalo rezultat dolgega razvojnega  procesa, ki se je začel 

pred desetimi milijardami let, ko so se vretenčarjem začeli razvijati in izpopolnjevati udi. Pred 

tem je bil sprednji del stopala zelo razvit, gibek in močan, peta pa je bila v nasprotju s tem 
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slabo razvita, saj je niso potrebovali. Svoj pomen je peta dobila šele, ko so bitja stopila na tla, 

saj sta pokončna drža in hoja večji del telesne teže prenesli na zadnji del stopala. Tako se je 

peta začela krepiti, izoblikovali so se stopalni loki. 

Poleg tega da vzdržuje pokončno držo in omogoča hojo, stopalo služi tudi ohranjanju 

ravnotežja in opori, pri hoji, teku in skokih pa blaži udarce (Mori - Lukančič, 2003).   

 

ZGRADBA STOPALA 

Funkcija stopala je zelo pomembna in kompleksna, zato je tudi njegova zgradba zelo 

zapletena. Sestavljeno je iz 26 različnih kosti, ki jih delimo v tri skupine (Burnie, 1999): 

• nartnice (v gležnju), 

• stopalnice (v stopalu), 

• prstnice (nožni prsti). 

 

Kosti so med seboj povezane s številnimi sklepi, povezujejo pa jih močne vezi. To stopalu 

omogoča gibljivost in prožnost (Bobič,1957). 

  

Slika 2.1: Kosti in vezi stopala 

(Bergant idr., 2000, str. 232, in Burnie, 1999, str. 43) 
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Za pravilno delovanje stopala so pomembne tudi mišice goleni z dolgimi tetivami, kratke 

stopalne mišice ter žile in živci stopala (Kaloper, 2011). 

 

MIŠICE, KI SODELUJEJO PRI OBLIKOVANJU STOPALA 

Mišice golenice in stopalne mišice povezujejo kostne segmente, jim omogočajo skupno 

delovanje ter oblikujejo stopalne loke. Mišice golenice delimo v tri skupine (Živković, 1998): 

• Sprednja skupina: imenujemo jo tudi skupina iztegovalk. Sestavljena je iz treh mišic 

(sprednje golenične mišice, dolge iztegovalke nožnega palca, dolge iztegovalke prstov 

ter tretje mečnične mišice) med golenico in mečnico. 

• Zadnja skupina: sestavljata jo dve mišični skupini, in sicer prednja in globoka. Prednja 

skupina da mečnim mišicam značilno zunanjo obliko. To skupino sestavljata triglava 

mečna mišica, ki je iz dvoglave mišice (gastrocnemius) in velike mečne mišice 

(soleus), ter plantarna mišica ali struna (plantaris). V globljem sloju se nahajajo 

podkolenska mišica (popliteus), zadnja golenična mišica (tibialis posterior), dolga 

upogibalka prstov (flexor digitorum longus) in dolge upogibalke palca (flexor halucis 

longus). 

• Stranska skupina: sestavljena je iz dolge mečne mišice in kratke mečne mišice. 
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Med mišicami golenice k oblikovanju stopalnega loka prispevata zadnja golenična mišica in 

dolga upogibalka prstov (Milanović, 1997). 

 

Slika 2.2: Zadnja golenična mišica in dolga upogibalka prstov 

(http://joshuaamberger.blogspot.com/2011/04/that-feeling-you-get-when.html) 

 

Bodie (2009) pravi, da zadnja golenična mišica, poleg dvoglave in velike mečne mišice, 

omogoča dvig pete od tal, kar pa je nujno za vsak začetek odriva.  

 

STOPALNI LOK 

Ko noga raste in se razvijajo podporne vezi in mišice v podplatu, se osrednji del stopala dviga 

v lok. Tako oblikovano stopalo je prožno ter med hojo in tekom omogoča razporeditev telesne 

teže na trdnejše dele stopala (Burnie, 1999). 

Pri stoji na ravni površini so pritisku najbolj izpostavljene naslednje tri točke (Popovič, 2010): 

• spodnji del petnice (zadaj), 

• glavice prve stopalne kosti (spredaj, na notranji strani), 

• glava pete stopalne kosti (spredaj, na zunanji strani). 
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Te tri točke so povezane s tremi loki, ki so izbočeni navzgor. Notranji vzdolžni lok stopala je 

najdaljši, najmočnejši in edini pravi lok stopala. Zunanji vzdolžni lok stopala je komaj 

opazen, sprednji lok pa je najkrajši in najnižji. Nekateri ortopedi menijo, da ta lok sploh ne 

obstaja (Popovič, 2010). Koturović in Jeričevićeva (1983) v svoji knjigi res opredeljujeta le 

dva stopalna loka, vendar pri tem zanemarita enega od vzdolžnih lokov. Trdita, da sta pri 

normalnem stopalu izoblikovana le dva loka − vzdolžni in prečni.  

 

 

Slika 2.3: Trije stopalni loki 

(http://www.answers.com/topic/arches) 

 

Za razliko od Popoviča (2010) ter Koturovića in Jeričevićeve (1983) pa Živković (1998) 

opredeljuje celo štiri stopalne loke, in sicer dva vzdolžna (medialnega in lateralnega) ter dva 

prečna (sprednjega in zadnjega).  

Stopalne loke podpirajo položaj stopalnih kosti, sklepne vezi ter moč golenskih in stopalnih 

mišic. Delujejo kot nekakšna zavita vzmet, ki se pri obremenitvi splošči, pri razbremenitvi pa 

se vrne v prvotni položaj. Stopalu dajejo prožnost, ki je eden najpomembnejših dejavnikov 

normalne hoje, poleg tega pa mu omogočajo prilagajanje na neravne podlage. Stopalni loki 

delujejo tudi na krvne žile, tako da prispevajo k boljšemu pretoku krvi v stopalu (Popovič, 

2010). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Špela Bobnar; diplomsko delo 
 

 

 
- 7 -

2.2 Plosko stopalo 
 

Deformacija (pes planus) nastane, ko stopalni loki pri obremenitvi izginejo ali se znatno 

znižajo (Popović, 2010). 

 

Slika 2.4: Primer normalnega in ploskega stopala 

(http://www.word4word.dk/detaljer.asp?id=1684) 

Posledično se stopalo zvrne navznoter, notranja stran gležnja se povesi, zunanja pa ostane na 

svojem mestu. Ob tem se spremeni težišče noge, kolena se obrnejo navznoter in se stikajo, 

počasi se lahko začnejo krčiti tudi mišice na golenih (http://www.aktivni.si/dobro-

pocutje/nega-in-lepota/skrb-za-stopala/). 

 

Slika 2.5: Prikaz zasukov ob popuščanju stopalnih lokov 

(http://www.jointhealth.com.au/articles/myth-conceptions-about-heel-pain) 
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Poznamo dve vrsti ploskega stopala (Popovič, 2010): 

• Za fleksibilno plosko stopalo je značilno, da se stopalni loki pri obremenitvi povrnejo. 

Takšno stopalo je prirojeno, saj so znižani stopalni loki pri tej skupini opazni že od 

zgodnjega otroštva.  

• Pri rigidnem ploskem stopalu ni razlik v obliki stopala tako pri obremenitvi kot pri 

razbremenitvi. Vzrok za tovrstno deformacijo so lahko prirojene ali pridobljene 

spremembe. 

 

Živković (1998) ob tem opozarja, da ne smemo enačiti pojma prirojeno plosko stopalo s 

ploskim stopalom, ki ga ima ob rojstvu vsak dojenček.  

V splošnem se ortopedi strinjajo, da imajo plosko stopalo ljudje s prirojenim manj 

kakovostnim vezivom. Bunta in Popovič (1984) pa poleg tega navajata še nekatere prirojene 

okvare, ki povzročajo plosko stopalo: 

• prirojena navpična skočnica, 

• zavitost golenice navznoter, 

• poševni skočni sklep, 

• prekratke ahilove tetive, 

• ohromelosti (paralize), 

• krči (spazmi). 

 

Pridobljeno plosko stopalo pa lahko nastane zaradi naslednjih dejavnikov (Živković, 1998): 

• obremenjevanje stopalnega loka zaradi prekomerne teže, 

• stalno obremenjevanje stopalnega loka zaradi stoječega položaja, 

• mišična oslabelost zaradi poškodb, bolezni in pasivnega načina življenja, 

• zlom stopalnih kosti, 

• omejena mobilnost noge zaradi neprimernih obuval.  

 

Popovič (2010) pravi, da so najpogostejši vzrok za pridobljeno plosko stopalo degenerativne 

spremembe na kiti zadnje golenične mišice, ki povzročajo oslabljeno delovanje te mišice pri 

aktivni stabilizaciji medialnega stopalnega loka. 
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Slika 2.6: Prikaz lege kite zadnje golenične mišice 

(http://www.hss.edu/conditions_posterior-tibial-tendon-insufficiency-overview.asp) 

 

Plosko stopalo ni boleče. Bolečine v mišicah, sklepih in kosteh se pojavijo kasneje zaradi 

degeneracije sklepov. Zaradi ploskega stopala je pogosto omejena tudi gibljivost, noge pa 

bolijo predvsem pri hoji in takrat, ko dlje časa stojimo (http://www.aktivni.si/dobro-

pocutje/nega-in-lepota/skrb-za-stopala/). 

 

DOLOČANJE PLOSKOSTI STOPALA 

Stopnjo spuščenosti stopalnih lokov lahko določimo na dva načina (Živković, 1998): 

• s kliničnim pregledom, 

• z analizo plantograma.  

 

Pri kliničnem pregledu se stopalo pregleda z več strani: zadnje in sprednje, notranje in 

zunanje ter zgornje in spodnje oziroma podplatne. Stopalo se opazuje v mirovanju in gibanju, 

veliko pozornosti pa se posveča obliki in smeri ahilove tetive. Opažanja se nato primerja z 

normalnim izgledom stopala (Kosinac, 1995). 
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Pri analizi plantograma je treba najprej pridobiti odtis stopala. Dobimo ga s pomočjo naprave, 

na katero posameznik stopi. Pod mehko podlago je list papirja, na katerem ostane odtis zaradi 

črnila, nanešenega na spodnjem delu mehke podlage. 

 

 

Slika 2.7: Postopek pridobivanja plantograma  

(Kosinac, 1995, str. 22) 

 

Odtis stopala lahko analiziramo po različnih metodah. Tri najpogosteje uporabljene so: 

• Mayerjeva metoda (Kosinac, 1995) 

Na odtisu stopala se označita dve točki. Ena je na sredini pete (točka A), druga pa na 

notranji strani četrtega nožnega prsta (točka B). Točki povežemo med seboj; to je t. i.  

Mayerjeva črta. Če širina osrednjega dela odtisa stopala preseže omenjeno črto, je 

stopalo opredeljeno kot plosko. 

 

Slika 2.8: Določanje ploskosti stopala po Mayerjevi metodi 

(Kosinac, 1995, str.: 22) 
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• Čižinova metoda (Koturović in Juričević, 1983) 

Na notranji strani odtisa stopala narišemo tangento skozi točki A in B. Na sredini 

drugega nožnega prsta označimo točko C, na sredini pete pa točko D, ki ju med seboj 

tudi povežemo. Daljici CD določimo sredino in skoznjo narišemo pravokotnico EF. 

Na njej označimo točke a (zunanji rob stopala), b (notranji rob stopala) in e (presek s 

črto AB). Indeks izračunamo po naslednji formuli: ab/be. 

I = 0–1 normalno stopalo 

I = 1–2         mejno stopalo 

I = 2 in več  plosko stopalo   

 

 

Slika 2.9: Določanje ploskosti stopala po Čižinovi metodi 

(Koturović in Juričević, 1983, str. 136) 
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• Clarkova metoda (Živković, 1998) 

Na notranji strani odtisa stopala narišemo tangento in označimo skrajno zunanjo točko 

sprednjega dela stopala (točka A). Na delu, kjer se sekata vzdolžni in prečni lok 

stopala, označimo še drugo točko (točka B), ki jo nato povežemo s prvo. Kot, ki 

nastane med premico in tangento, nam pove, ali je stopalo plosko ali ne. 

42° in več     normalno stopalo 

36°               mejno stopalo 

32° in manj  plosko stopalo 

 

Slika 2.10: Določanje ploskosti stopala po Clarkovi metodi 

(Juras in Stanić, 1979, str. 25) 

 

PREPREČEVANJE IN POPRAVLJANJE PLOSKEGA STOPALA 

Za pravilen razvoj stopala je treba poskrbeti že pri otrocih in mladostnikih. Pri tem imajo zelo 

pomembno vlogo družina, vrtec in šola. Kosinac (1995) za preprečevanje in popravljanje 

ploskega stopala navaja naslednje ukrepe: 

• Ortopedsko-kirurška terapija  

 

• Kinezioterapija 

Smiselna in učinkovita je takrat, ko je osnovni vzrok za spuščanje stopalnega loka 

oslabljeno mišičje. Naloga različnih vaj je, da ponovno vzpostavijo normalno 

elastičnost in mobilnost vezi ter okrepijo mišičje, ki je pomembno za oblikovanje 

stopalnih lokov. Prav tako vaje pomagajo spodbuditi kroženje krvi in s tem hitrejše 

izločanje odpadnih snovi iz mišic in telesa. 
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• Higiena stopala 

Noge si moramo redno umivati in jih tudi temeljito posušiti. Priporočljivo je, da jih 

imamo čim več na zraku, če pa imamo obute nogavice, naj bodo te kakovostne. Z 

vsakodnevnimi kopelmi, intenzivnimi masažami in pravilnim mazanjem s kremo pa 

stopalo prilagajamo na vsakodnevne obremenitve. 

 

Slika 2.11: Masaža stopala 

(http://www.mojvideo.com/uporabnik/masazaljubljana/slika/refleksna-masaza-stopal-

ljubljana/215348) 

• Pravilen izbor in higiena obuvala 

Pri iskanju pravilne obutve moramo biti pozorni na višino pete in vrsto materiala ter 

obliko, udobnost in zračnost čevlja. Idealen čevelj naj bi bil nizek, mehek, dovolj 

širok, da udobno prime sprednji del stopala, biti mora prilagodljiv, nuditi mora dobro 

podporo in blažitev udarcev pri hoji. Za pomoč pri nepravilnostih stopala se 

priporočajo tudi ortopedski vložki za obuvala, ki krepijo mišice in sproščajo noge. 

 

Slika 2.12: Ortopedski vložek 

(http://www.solesupports.com/VISITORHOME/TheSoleSupportsDifference.aspx) 
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• Telovadba 

Večina zdravnikov, ortopedov in pedagogov priporoča hojo z bosimi nogami, saj se s 

tem krepi vzdolžni stopalni lok. Vezi krepijo tudi plezanje in hoja po gredi ter 

vsakodnevna telovadba, ki vključuje petminutno hojo po prstih, pobiranje manjših 

predmetov s tal z nožnimi prsti, počepi na prstih nog, desetminutna hoja po zunanjem 

robu stopala ter vstajanje iz turškega seda brez pomoči rok 

(http://www.aktivni.si/dobro-pocutje/nega-in-lepota/skrb-za-stopala/). 

 

Slika 2.13: Hoja po prstih 

(http://global.rakuten.com/en/store/es/item/ta-1719-2/) 

 

 

 

Slika 2.14: Pobiranje manjših predmetov s prsti na nogah 

(http://www.fashioncraz.com/summer-foot-exercise/) 
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2.3 Odrivna noga 
 

Po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (1995) je odrivna noga tista, s katero se 

skakalec v višino oziroma daljino odrine od podlage. 

 

Slika 2.15: Odriv 

(http://www2.arnes.si/~amrak3/KVIZI/atletika/ATLETIKAKVIZSKOKI.htm) 

Čoh (1992) trdi, da je pogosta težava začetnikov skakalcev ugotavljanje odrivne noge in 

izvedba enonožnega odriva. V večini primerov naj bi bila odrivna noga leva, pri »levičarjih« 

pa praviloma desna. Sicer pa Čoh svetuje, da otroci ob vadbi sami ugotovijo, katera je njihova 

odrivna noga. 

Podobno svetuje tudi Rosenbaum (2012), ki pa navaja še nekaj priporočil za določanje 

odrivne noge: 

• Na tla položimo žogo in jo brcnemo. Noga, ki je pri tem ves čas ostala na tleh in je 

držala celotno telo, je odrivna. 

• Vzravnano stojimo na tleh. Počasi začnemo padati naprej. Da bi preprečili padec, 

bomo naravno z eno nogo stopili naprej. Noga, ki ostane zadaj, je odrivna. 

 

SKOK 

 

To je osnovna oblika gibanja, ki je sestavljena iz naslednjih treh faz (Čoh, 1992): 

• odriv, 
• let, 
• doskok.  
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Za skok oziroma maksimalen začetni pospešek telesa v prostoru je potrebna eksplozivna moč 

(Pistotnik, 2011). 

Med izvedbo odriva poteka izrazita dvofazna mišična aktivnost. V prvi fazi odriva mišice 

izvajajo polimetrično kontrakcijo, v drugi fazi pa miometrično. Ključni element odrivne 

akcije predstavlja preklop mišičnih skupin od ekscentrične do koncentrične kontrakcije (Čoh, 

1992). 

 

 

Slika 2.16: Skok v daljino (Čoh, 1992, str. 218) 

 

2.4 Kožna guba in obseg 
 

Človeško telo je sestavljeno iz dveh vrst mas (Repar, 2011): 

• puste mase (mišice, kosti, živčevje in notranji organi) in 

• maščobne mase. 

Pri oceni sestave telesa se največkrat osredotočimo na merjenje maščobne mase, saj je le-ta v 

prevelikem odstotku razlog za zdravstvene težave ter slabše funkcionalne in motorične 

sposobnosti. Najpogostejša metoda za oceno odstotka telesne maščobe je merjenje kožnih gub 

(Repar, 2011).  

Pistotnik (2011) piše, da večje količine mastnega tkiva na telesnih delih ovirajo doseganje 

optimalnih razponov giba, kar zmanjša delovno sposobnost mišice. Z vrivanjem mastnega 

tkiva med mišična vlakna pa se zmanjšuje tudi funkcionalna sposobnost mišic. Torej to 

pomeni, da ima podkožno mastno tkivo z močjo negativne korelacije. 

Z merjenjem obsega telesnih delov izražamo voluminoznost telesa, ki naj bi v glavnem 

predstavljala predvsem količino mišične mase na delih telesa. Večja količina mišične mase je 

sposobna ustvariti večjo količino mehanske energije, ki se kaže v večji mišični sili. S 

treningom moči pride do strukturalne spremembe, odebelitve mišičnih vlaken. Zaradi tega 

lahko tako odebeljena mišica deluje na breme z večjo silo (Pistotnik, 2011). 
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2.5 Nekatere dosedanje raziskave o povezavi med ploskostjo stopala in 

odrivno nogo 

Pirševa (2007) je ploskost stopal določala na podlagi Čižinove metode, odrivno nogo pa s 

pomočjo izračunanega povprečja treh skokov, ki so jih učenci opravili z vsako nogo. 

Ugotovila je, da se več učencev odriva z desno nogo (54,4 %). Iskanje povezav jo je pripeljalo 

tudi do ugotovitve, da so desna stopala učencev bolj zdrava kot leva. Vse te razlike pa niso 

bile statistično značilne, zato je Pirševa lahko potrdila svojo hipotezo, v kateri trdi, da se 

ploskost stopal ne razlikuje glede na odrivno nogo. 

Raziskovanja s Čižinovo metodo se je lotila tudi Filipičeva (2008), ki je odrivno nogo 

določila po predpostavki, da je stopalo odrivne noge krajše. To je kasneje primerjala z 

rezultati Premkove (2004), ki je odrivno nogo določala na podlagi povprečja treh enonožnih 

skokov. Ugotovila je, da določanje odrivne noge na podlagi dolžine stopala ni primerljivo z 

določanjem odrivne noge na podlagi skokov v daljino z mesta. Na podlagi ugotovitev je lahko 

potrdila tudi hipotezo, da je odrivna noga redkeje ploska od preostale noge.  

Turkova (2002) je za oceno ploskosti stopal uporabila Clarkovo metodo. Odrivno nogo je 

določala na podlagi izračunanega povprečja treh enonožnih skokov, merila pa je tudi obseg in 

kožno gubo goleni. Primerjave med dečki in deklicami so pokazale, da imajo dečki večji 

obseg goleni in manjšo kožno gubo kot deklice. Ugotovila je, da ima večina sodelujočih levo 

odrivno nogo in da je stopalo le-te resnično nekoliko manj plosko, vendar to ni statistično 

značilno. 

V raziskovalnem delu najstarejšega diplomskega dela na omenjeno temo so sodelovale le 

učenke. Drakslerjeva (1969) je ploskost stopal ocenila na podlagi Mayerjeve linije in 

Clarkovega kota. Odrivno nogo pa je določala na podlagi sonožnih skokov v daljino in višino 

z mesta ter s poskoki po levi in desni nogi. Večini učenk je določila levo odrivno nogo, 

čeprav so s poskoki po desni nogi dosegale boljše rezultate. Ugotovila je, da pri sonožnem 

odrivu oslabelost stopal, znižan stopalni lok in manjša sposobnost stopalnih mišic ne pridejo 

toliko do izraza. Pri enonožnem odrivu pa so se učenke s ploskimi stopali hitreje utrudile. 

Glede na to ni mogla a priori trditi, da imajo absolutno boljšo odrivno moč tisti, ki imajo 

normalna stopala. Poudarila je še, da imajo slednji sicer boljšo osnovo za uspeh, vendar pa 

lahko vsakdanja aktivnost, skrb za higieno in vzdrževanje stopalnih mišic prispevajo k 

doseganju dobrih rezultatov tudi tistih, ki imajo bolj spuščen stopalni lok. 
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3.0 CILJI RAZISKAVE 

 

Glavni cilj našega diplomskega dela je ugotoviti, ali obstaja povezanost med odrivno nogo in 

ploskostjo stopala. Predvidevamo namreč, da je odrivna noga izpostavljena večjim dražljajem, 

zato so njene mišice močnejše in naj bi prispevale k lepšemu stopalnemu loku odrivne noge. 

 

3.1 Cilji 

 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

1. Ugotoviti, katera je posameznikova odrivna noga. 

2. Pri posamezniku ugotoviti, katero stopalo je manj plosko oziroma ima večji Clarkov 

kot (v nadaljevanju govorimo o boljšem stopalu). 

3. Ugotoviti povezanost med odrivno nogo in boljšim stopalom. 

 

4.0 HIPOTEZE 
 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

1. Odrivna noga večine sodelujočih v raziskavi je leva. 

2. Obstajajo razlike v ploskosti med levim in desnim stopalom. 

3. Odrivna noga ima boljši stopalni lok. 
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5.0 METODE DELA 
 

5.1 Vzorec merjencev  
 

V raziskovalnem delu diplomskega dela je sodelovalo 158 učencev Osnovne šole Pirniče. 

Preglednica 5.1: Število učencev glede na razred 

Razred Število Odstotek (%) 

2. 12 7,6 

3. 18 11,4 

4. 28 17,7 

5. 15 9,5 

6. 27 17,1 

7. 25 15,8 

8. 17 10,8 

9. 16 10,1 

Skupaj 158 100,0 

 

V raziskavo so bili vključeni učenci od 2. do 9. razreda osnovne šole. 12 učencev je bilo iz 2. 

razreda, šest več pa iz tretjega. Sodelovalo je 28 četrtošolcev, 15 petošolcev in 27šestošolcev. 

V sedmem razredu je v raziskavi sodelovalo 25 učencev, v osmem 17 in le eden manj v 

zadnjem razredu osnovne šole. 

Največ je bilo četrtošolcev, kar 17,7 %, najmanj pa drugošolcev, le 7,6 % izmed vseh 

sodelujočih. Razlog za manjše število drugošolcev je predvsem v tem, da smo jih morali kar 

nekaj izločiti iz raziskave zaradi neveljavnih rezultatov pri skakanju v daljino na eni nogi, ki 

so bili posledica njihovih težav z ravnotežjem. 
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Graf 5.1: Odstotek učencev glede na razred 
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Težave z ravnotežjem so bile tudi glavni razlog, da v raziskavo, kljub opravljenim delnim 

meritvam, nismo vključili 1. razreda Osnovne šole Pirniče. 

Preglednica 5.2: Število učencev glede na triletje 

Triletje Število Odstotek (%) 

1. 30 19 

2. 70 44,3 

3. 58 36,7 

Skupaj 158 100,0 

                                      

V raziskavi je sodelovalo 30 učencev prvega triletja, 70 učencev drugega triletja in 58 

učencev tretjega triletja. 
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Graf 5.2: Odstotek učencev glede na triletje 
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Iz grafa 5.2 je razvidno, da je sodelovalo največ učencev drugega triletja, kar 44 %, najmanj 

pa je bilo učencev prvega triletja. Nizkih 19 % bi lahko pripisali izločitvi 1. razreda  iz 

raziskave. 

Preglednica 5.3: Število učencev glede na spol 

Spol Število Odstotek (%) 

Deklice 88 55,7 

Dečki 70 44,3 

Skupaj 158 100,0 

                                                                

Graf 5.3: Odstotek učencev glede na spol 

 

Med vsemi sodelujočimi učenci je bilo 88 deklic in 70 dečkov. Deklic je bilo 55,7 %, kar je za 

11,4 % več kot dečkov. 

Odstotek učencev glede na spol 
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5.2 Vzorec spremenljivk 
 

V raziskavi smo upoštevali naslednje spremenljivke: 

1. Clarkov kot leve noge 

2. Clarkov kot desne noge 

3. Skok v daljino z mesta z levo nogo s pomočjo rok 

4. Skok v daljino z mesta z desno nogo s pomočjo rok 

5. Skok v daljino z mesta z levo nogo brez pomoči rok 

6. Skok v daljino z mesta z desno nogo brez pomoči rok 

7. Troskok z levo nogo s pomočjo rok 

8.  Troskok z desno nogo s pomočjo rok 

9.  Troskok z levo nogo brez pomoči rok 

10.  Troskok z desno nogo brez pomoči rok 

11.  Obseg goleni leve noge 

12.  Obseg goleni desne noge 

13.  Kožna guba goleni leve noge 

14.  Kožna guba goleni desne noge 

15.  Dolžina levega stopala 

16.  Dolžina desnega stopala 

 

S pomočjo Clarkovega kota smo vsakemu učencu posebej določili stopalo z lepše 

oblikovanim stopalnim lokom. Stopalo, pri katerem je bil Clarkov kot večji, smo določili za 

boljše stopalo. Če sta bila kota na obeh stopalih enaka, smo stopalo določili za neopredeljeno 

(glej preglednico 5.4). 

Preglednica 5.4: Primer določanja boljšega stopala glede na Clarkov kot 

Clarkov kot leve noge Clarkov kot desne noge Boljše stopalo glede na Clarkov kot 

43° 37° Levo (L) 

51° 51° Neopredeljeno (N) 

43° 50° Desno (D) 
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 Na podlagi skokov, troskokov, obsega in kožne gube goleni ter dolžine stopala smo določili 

odrivno nogo posameznika.  

 

Pri skokih in troskokih (z zamahom rok in brez) je imel vsak učenec tri možnosti za skok z 

vsako nogo, na koncu pa se je, v nasprotju s Turkovo (2002), ki je določala odrivno nogo na 

podlagi izračuna povprečja treh skokov, upoštevala najdaljša izmerjena dolžina (glej 

preglednico 5.5). Najdaljše dolžine skokov obeh nog smo nato primerjali med seboj (ločeno 

za tiste z zamahom in tiste brez zamaha rok) in določili nogo, s katero je učenec dlje skočil. 

Tako smo dobili prve štiri podatke o tem, katera noga bi lahko bila odrivna.  

 

Preglednica 5.5: Primer določanja odrivne noge na podlagi skokov in troskokov 

Skok z levo 
nogo 

(najdaljši) 

Skok z desno 
nogo 

(najdaljši) Odrivna noga 

Troskok z 
levo nogo 
(najdaljši) 

Troskok z 
desno nogo 
(najdaljši) Odrivna noga 

Z 
rokami 

Brez 
rok 

Z 
rokami 

Brez 
rok 

Z 
rokami 

Brez 
rok 

Z 
rokami 

Brez 
rok 

Z 
rokami 

Brez 
rok 

Z 
rokami 

Brez 
rok 

127 100 114 85 Leva Leva 312 311 311 294 Leva Leva 

 

Obseg in kožno gubo goleni smo izmerili na obeh nogah. Predvidevali smo, da je odrivna 

noga močnejša, ima več mišic, zato je posledično njen obseg večji. Če ima torej odrivna noga 

več mišične mase, mora posledično imeti manj maščobne mase. Torej smo predvideli, da je 

odrivna noga tista, ki ima manjšo kožno gubo. Pri tem smo se uprli na Ulago (1980), ki pravi, 

da se mišice, ki so bolj obremenjene, razvijejo in posledično odebelijo, hkrati pa izgubljajo 

odvečno maščobo. 

Na koncu smo na podlagi obsega goleni kot odrivno nogo določili tisto, ki je imela večji 

obseg, na drugi strani pa tisto, ki je imela manjšo kožno gubo. 

Namesto obsega goleni bi bilo verjetno bolje uporabiti obseg stegna, saj naj bi bile po 

nekaterih podatkih najpomembnejše mišice, ki vplivajo na dober odriv, stegenske mišice 

(http://ezinearticles.com/?The-Most-Important-Muscles-For-Jumping-Higher&id=2658753). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Špela Bobnar; diplomsko delo 
 

 

 
- 24 -

Preglednica 5.6: Primer določanja odrivne noge na podlagi obsega in kožne gube 

goleni 

 

 

Odrivna noga 

Obseg goleni (cm) Kožna guba goleni (mm) 

Leva Desna Leva Desna 

27,7 27 26,5 27 

Leva Leva 

 

Stopalo, ki ima lepše oblikovan stopalni lok, je krajše (Krpač, Štemberger, 2008). Ker pa smo 

predvideli, da ima odrivna noga lepše oblikovan stopalni lok, smo na podlagi dolžine stopala 

določili kot odrivno nogo tisto, ki je imela krajše stopalo. 

 

Odrivno nogo smo nato dokončno določili tako, da smo pogledali frekvence pojavljanja 

posamezne noge pri vseh spremenljivkah. Noga, ki je bila pri več spremenljivkah določena 

kot odrivna, je tudi na koncu obveljala za odrivno. Če kateri od učencev ni imel podatka za 

določeno spremenljivko in je imel na koncu izenačene frekvence, smo ga označili kot učenca 

z neopredeljeno odrivno nogo. V preglednici 5.7 vidimo, da se je na primer pri učencu leva 

noga pri šestih spremenljivkah izkazala kot odrivna, desna pa le pri eni. Torej smo v tem 

primeru zaključili, da je odrivna noga leva. 

 

Preglednica 5.7: Primer dokončnega določanja odrivne noge 

Odrivna noga 

glede na skok 

Odrivna noga 

glede na troskok 

Odrivna noga 

glede na kožno 

gubo goleni 

Odrivna noga 

glede na obseg 

goleni 

Odrivna noga 

glede na 

dolžino stopala 
Z 

rokami 

Brez rok Z 

rokami 

Brez rok 

Leva Leva Leva Leva Leva Leva Desna 
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5.3 Organizacija meritev 
 

Podatke smo zbirali med rednimi urami športne vzgoje na Osnovni šoli Pirniče v mesecu 

januarju 2012. Šolo smo obiskovali vsak dan, in sicer tri tedne zaporedoma. Pred izvajanjem 

meritev smo od staršev pridobili pisna dovoljenja, da njihovi otroci lahko sodelujejo v 

raziskavi. 

 

1. Pridobivanje odtisov stopal 

Odtise stopal smo pridobili s pomočjo naprave, imenovane Beckemann. Ta sodobna 

naprava deluje tako, da učenec z boso nogo stopi na mehko podlago, ki je na spodnji 

strani prepojena s črnilom. Pod to mehko podlago smo za vsakega posameznika položili z 

imenom označen list papirja, na katerem je po opravljenem koraku ostal odtis stopala. Za 

hitrejše pridobivanje odtisov smo uporabili dve napravi, ki smo ju postavili diagonalno 

eno pred drugo. Tako je učenec brez težav stopil iz ene naprave v drugo in naredil odtis 

obeh stopal. 

 

Slika 5.1: Postopek pridobivanja odtisa stopala 

(http://www.ortopedia.waw.pl/?12,plantograf) 

2. Skok v daljino z mesta na eni nogi s pomočjo rok in brez pomoči rok 

Učenec se je postavil na označeno mesto na blazini, namenjeni za skok v daljino z mesta. 

Eno nogo je pokrčil v kolenu in si s tem omogočil enonožni odriv. Učenec je imel z vsako 

nogo tri poskuse, na koncu pa se je upoštevala dolžina najdaljšega skoka. 

Nato je učenec na hrbtu sklenil roke in zopet poskušal skočiti z enonožnim odrivom, ne da 

bi pri tem sprostil roke. Tudi v tem primeru je imel z vsako nogo tri poskuse, upošteval pa 

se je najdaljši skok. 

Pri vseh skokih je učenec lahko doskočil le na nogo, s katero se je odrinil, ali na obe 

hkrati. 
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3. Troskok na eni nogi s pomočjo rok in brez pomoči rok 

Začetek za troskok je bil za posebej označeno črto, ki smo jo narisali predhodno in se je 

nahajala točno 2 m (za učence od 6. do 9. razreda) oziroma 1,5 m (za učence od 2. do 5. 

razreda) od črte, ki je označevala začetek pri skoku v daljino z mesta na eni nogi. S tem 

smo omogočili doskok na blazino z merilno skalo in posledično lažje odčitavanje 

doseženih rezultatov, ki smo jim nato le prišteli ustrezno dolžino, glede na začetek. 

Nekateri, predvsem mlajši učenci, so tudi troskok lahko začeli na blazini, saj dolžina ni 

presegla merilne skale in je bilo odčitavanje rezultata še vedno omogočeno.  

Učenec se je postavil za označeno črto, eno nogo pokrčil v kolenu in si s tem omogočil 

enonožni odriv. Skočil je trikrat zaporedoma, ne da bi se pri tem ustavljal in menjal nogi. 

Doskočil je lahko na nogo, s katero se je odrival, ali na obe hkrati. Z vsako nogo je imel 

tri poskuse, upoštevala pa se je dolžina najdaljšega skoka. 

Nato je učenec poskušal vse izvesti enako kot v prvem primeru, le da je roke sklenil na 

hrbtu in jih med izvajanjem troskokov ni smel sprostiti. Ravno tako je lahko doskočil le na 

nogo, s katero se je odrival, ali na obe hkrati. 

 

4. Obseg goleni 

Učenec je eno nogo postavil na klop oziroma stol (odvisno od velikosti posameznika), 

tako da je pri kolenu nastal pravi kot, stopalo pa je bilo na ravni podlagi. Mišice pokrčene 

noge so morale biti popolnoma sproščene. Obseg smo merili s šiviljskim trakom v zgornji 

tretjini goleni, na njenem najširšem delu. Pri tem smo bili pozorni predvsem na to, da se je 

merilni trak lepo prilegal na kožo, da se ni ugrezal vanjo ali bil preohlapen. Obseg goleni 

smo izmerili na obeh nogah. 
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Slika 5.2: Merjenje obsega goleni (Jošt, 2008) 

  

5. Kožna guba goleni  

Učenec je eno nogo postavil na klop oziroma stol (odvisno od velikosti posameznika), 

tako da je pri kolenu nastal pravi kot, stopalo pa je bilo na ravni podlagi. Mišice pokrčene 

noge so morale biti popolnoma sproščene. Kožno gubo goleni smo prijeli s palcem in 

kazalcem leve roke tik nad mestom merjenja, na notranji strani noge, v zgornji tretjini 

najširšega dela goleni. Nato smo ob nastalo kožno gubo pristavili vrhova krakov kaliperja 

in odčitali rezultat. Kožno gubo smo izmerili na obeh nogah. 

 

Slika 5.3: Merjenje kožne gube goleni (Jošt, 2008) 
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5.4 Metode obdelave podatkov 
 

Stopnjo ploskosti stopala smo določili s Clarkovo metodo. Na medialni strani odtisa stopala 

smo potegnili tangento in označili skrajno zunanjo točko sprednjega dela stopala (točka A). 

Na delu, kjer se sekata vzdolžni in prečni lok stopala, smo označili še drugo točko (točka B), 

ki smo jo nato povezali s prvo. Kot, ki je nastal med premico in tangento, nam je v 

nadaljevanju pomagal določiti boljšo nogo (Živkovič, 1998). 

 

Slika 5.4: Določanje ploskosti stopala po Clarkovi metodi 

(Juras in Stanić, 1979, str. 25) 

S pomočjo odtisov stopal in matematičnega računalniškega programa Cabri II Plus smo 

vsakemu posamezniku določili dolžino stopala. V program smo odtise stopal vnesli s 

pomočjo optičnega čitalnika. Vsakemu stopalu smo določili skrajno zgornjo točko na prstih 

noge in skrajno spodnjo točko na peti. Program je nato izračunal dolžino med skrajnima 

točkama.  

 

Vse pridobljene podatke smo v programu Excel uredili v tabele in jih nato obdelali s pomočjo 

statističnega programa SPSS.  

Pri izračunu osnovne statistike smo izračunali frekvence, relativne frekvence, povprečne 

vrednosti, standardne odklone ter minimalne in maksimalne rezultate za obdelane 

spremenljivke. 

S pomočjo hi-kvadrat testa smo pridobili podatke o povezanosti odrivne noge in ploskega 

stopala, analiza variance pa nam je pokazala razlike med odrivno nogo ter Clarkovim kotom 

leve in desne noge. 
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6.0 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 

V poglavju bomo najprej analizirali spremenljivke, njihovo opisno statistiko in porazdelitev 

frekvenc. Nato bomo analizirali povezanost spremenljivk, pomembnih za naš problem: 

odrivna noga in ploskost stopala, izražena s Clarkovim kotom. 

 

6.1 Statistični parametri spremenljivk 

Preglednica 6.1: Opisna statistika spremenljivk 

 Spremenljivka N MIN MAKS M SD 

Najdaljši skok z levo nogo (s pomočjo rok) (cm) 154 61 220 124,95 25,639 

Najdaljši skok z levo nogo (brez pomoči rok) (cm) 154 55 177 108,41 22,526 

Najdaljši skok z desno nogo (s pomočjo rok) (cm) 154 63 215 125,1 24,928 

Najdaljši skok z desno nogo (brez pomoči rok) (cm) 154 60 181 110,55 21,547 

Najdaljši troskok z levo nogo (s pomočjo rok) (cm) 152 198 542 347,37 70,382 

Najdaljši troskok z levo nogo (brez pomoči rok) (cm) 152 125 491 311,38 61,09 

Najdaljši troskok z desno nogo (s pomočjo rok) (cm) 152 205 527 350,38 63,943 

Najdaljši troskok z desno nogo (brez pomoči rok) (cm) 152 149 452 312,34 57,96 

Obseg goleni (cm) 148 23 44 31,56 4,165 

Kožna guba goleni (mm) 143 10 33 27,7 4,343 

Clarkov kot leve noge (°) 158 0 59 37,31 13,701 

Clarkov kot desne noge (°) 158 0 60 38,32 12,802 
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Legenda k preglednici 6.1: 

N Število učencev 

MIN Minimalni rezultat 

MAKS Maksimalni rezultat 

M Povprečje 

SD Standardni odklon 

 

V preglednici 6.1 je razvidno, da se število učencev od spremenljivke do spremenljivke 

razlikuje. Vzrok je v tem, da nekateri učenci za določeno spremenljivko niso imeli podatka. 

Kljub temu smo jih vključili v raziskavo, saj nam je veliko število spremenljivk še vedno 

omogočalo zanesljivo določitev odrivne noge.  

Pri minimalnih in maksimalnih rezultatih so velike razlike opažene predvsem pri skokih in 

troskokih. To lahko pripišemo predvsem starostnemu razponu med sodelujočimi učenci. 

Logično je, da so starejši učenci motorično že bolj razviti in so posledično lahko pri skokih in 

troskokih dosegali boljše rezultate kot njihovi mlajši vrstniki.  

Poleg tega starost vpliva tudi na izraz moči (v našem primeru je bila pomembna eksplozivna 

moč), saj z normalno rastjo in razvojem moč mišic narašča do stopnje, ki je podana z dednimi 

zasnovami (Pistotnik, 2011). 

 

Enako velja tudi pri obsegu in kožni gubi goleni, razlike med minimalnimi in maksimalnimi 

rezultati so precej velike. Pri obsegu je to 21 cm, pri kožni gubi pa 23 mm. Glavne vzroke za 

tako velik razpon lahko zopet iščemo v razvojnih razlikah med učenci. Pri tem smo se oprli na 

Kovačevo (2007), ki v svojih tabelah navaja podatke, ki jasno kažejo na to, da učenci s 

starostjo pridobivajo na višini in teži. Spreminja se celotna struktura telesa in s tem njihova 

zunanja podoba. Pri telesnem razvoju pa se pojavljajo tudi bistvene razlike med dečki in 

deklicami, saj se pri slednjih bolj razvija maščobno tkivo, medtem ko dečki bolj pridobivajo 

na mišični masi. Enake ugotovitve podajata  tudi Škof in Kalan (2007), ki se v knjigi Šport po 

meri otrok in mladostnikov ukvarjata z biološkim razvojem. 
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Med Clarkovim kotom leve in desne noge ni bistvenih razlik v parametrih opisne statistike, 

obstaja pa precej velik razpon med minimalnim in maksimalnim rezultatom obeh stopal. Pri 

levi nogi za 59°, pri desni pa za 60°.  

Precej velike razlike, vendar kljub vsemu manjše, je v svoji raziskavi ugotovila tudi Klavsova 

(2006). Najmanjši izmerjeni kot leve noge je meril 7°, največji pa 52°. Pri desni nogi je bil 

najmanjši kot 9°, največji pa 56°. 

V povprečju so bili daljši skoki izvedeni z desno nogo, po pričakovanjih pa so bili skoki in 

troskoki, pri katerih učenci niso smeli uporabljati rok, precej krajši od tistih, pri katerih so si 

pomagali z zamahom rok.  

Učencem smo namreč onemogočili zamah z rokami, ki pa je, poleg zamaha z zamašno nogo, 

sestavni del odrivne akcije pri skoku v daljino (Čoh, 1992).  

Tako so bili skoki z levo nogo ob pomoči rok za 16,54 cm daljši od tistih brez pomoči rok, 

skoki z desno nogo pa so bili ob pomoči rok za 14,55 cm daljši od tistih brez pomoči. Še 

vidnejše razlike so se pokazale pri troskokih, kjer je izračun povprečja zopet pokazal boljše 

rezultate za troskoke z desno nogo. Pri opazovanju razlik med troskoki s pomočjo rok in 

tistimi brez pomoči pa lahko vidimo, da je pri levi nogi ta razlika 35,99 cm, pri desni pa 38,04 

cm v prid troskokom, izvedenim s pomočjo rok.  

Standardni odkloni so pri večini spremenljivk precej visoki, kar kaže na to, da so vrednosti 

razpršene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Špela Bobnar; diplomsko delo 
 

 

 
- 32 -

6.2 Razlike v dolžini skokov  
 

Preglednica 6.2: Boljša noga pri skoku v daljino z mesta s pomočjo rok 

 
Boljša noga pri skoku v daljino z 
mesta s pomočjo rok 

Boljša noga pri skoku v daljino z 
mesta brez pomoči rok 

Boljša noga 
Frekvence Frekvence (%) Frekvence Frekvence (%) 

Brez podatka 
4 2,5 4 2,5 

Desna 
76 48,1 89 56,3 

Leva 
74 46,8 57 36,1 

Neopredeljena 
4 2,5 8 5,1 

Skupaj 158 100,0 158 100,0 

 

Pri skoku v daljino z mesta s pomočjo rok je več učencev skočilo dlje z desno nogo. Takih je 

bilo 48,1 %. Le 1,3 % manj pa jih je dlje skočilo z levo nogo. Štirim učencem po takem skoku 

ni bilo mogoče določiti boljše noge, saj sta bili najdaljši dolžini skoka z levo in desno nogo 

enaki. Prav toliko oziroma 2,5 % pa jih je ostalo brez podatka, ker so bili v času izvajanja 

meritev odsotni.  

 

Iz preglednice 6.2 je razvidno, da je več kot pol učencev, to je 56,3 %, pri skoku v daljino z 

mesta brez pomoči rok dlje skočilo z desno nogo. Leva noga je bila boljša za 36,1 % 

sodelujočih učencev. Kar 8 učencev pa je imelo enako dolžino najdaljših skokov, opravljenih 

z levo in desno nogo, zato pri njih nismo mogli opredeliti boljše noge. 
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Preglednica 6.3: Boljša noga pri troskoku s pomočjo rok 

 
Boljša noga pri troskoku s 
pomočjo rok 

Boljša noga pri troskoku brez 
pomoči rok 

Boljša noga  Frekvence Frekvence (%) Frekvence Frekvence (%) 

Brez podatka 6 3,8 6 3,8 

Desna 75 47,5 77 48,7 

Leva 74 46,8 68 43,0 

Neopredeljena 3 1,9 7 4,4 

Skupaj 158 100,0 158 100,0 

 

Pri izvajanju troskoka je brez podatka ostalo 6 učencev. Med tistimi, ki so troskok s pomočjo 

rok bolje opravili z desno nogo, in tistimi, ki jim je šlo bolje z levo, ni velikih razlik. Le en 

učenec več je v skupini tistih, ki so dlje skakali z desno nogo. Zopet so bile dolžine najdaljših 

skokov leve in desne noge enake, zato je 1,9 % učencev ostalo v kategoriji neopredeljenih. 

V preglednici 6.3 se je pri troskoku brez zamaha rok med številom učencev z boljšo desno 

oziroma z boljšo levo nogo pokazala malo večja razlika. Kljub temu pa je še vedno desna 

noga tista, ki se je za 77 učencev izkazala kot boljša. To pa je za 5,7 % več, kot pa je učencev 

z boljšo levo nogo. Učencev, ki jim na podlagi troskoka brez pomoči rok nismo mogli določiti 

boljše noge, je 4,4 %. 

Ob pregledu preglednice 6.2 vidimo, da je v obeh primerih boljša desna noga. Ravno tako tudi 

ob pregledu preglednice 6.3.  

Ob tem je zanimivo predvsem to, da na splošno velja prepričanje, da je v večini primerov 

boljša oziroma odrivna noga leva, razen pri levičarjih, ki naj bi imeli odrivno nogo desno 

(Čoh, 1992). To je s svojo raziskavo dokazala tudi Brvarjeva (2009), ki je imela med 

sodelujočimi kar 69 % učencev z levo odrivno nogo. Po naših dosedanjih meritvah pa se je 

pokazalo ravno nasprotno, zato moramo ovreči prvo hipotezo, ki pravi, da ima večina 

sodelujočih odrivno nogo levo. 
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6.3 Razlike v dolžini stopal 

Preglednica 6.4: Krajše stopalo 

Krajše stopalo Frekvence Frekvence (%) 

Brez podatka 15 9,5 

Desno 66 41,8 

Levo 77 48,7 

Skupaj 158 100,0 

 

Na podlagi predpostavke, da je noga, ki ima krajše stopalo, odrivna, smo evidentirali 77 

učencev, za katere je to leva, in 66 učencev, za katere je to desna noga. Tudi pri Nebesni 

(2009) je bilo več sodelujočih s krajšim levim stopalom.  

S tem smo prišli v nasprotje z zgornjimi podatki, pridobljenimi s skoki in troskoki po eni 

nogi, ki so večini učencev za odrivno nogo določili desno. Enaka nasprotja zasledimo tudi v 

diplomski nalogi Filipičeve (2008), ki je dokazala, da se kriterija določanja odrivne noge na 

podlagi skokov v daljino in na podlagi dolžine stopala statistično značilno razlikujeta.  

 

6.4 Razlike v ploskosti med levim in desnim stopalom 

Preglednica 6.5:  Stopnje ploskosti levega in desnega stopala glede na Clarkov kot 

 
Stopnje ploskosti levega stopala 

glede na Clarkov kot 
Stopnje ploskosti desnega stopala 

glede na Clarkov kot 

Stopnje 
ploskosti Frekvence Frekvence (%) Frekvence Frekvence (%) 

Mejno 46 29,1 48 30,4 

Normalno 71 44,9 74 46,8 

Plosko 41 25,9 36 22,8 

Skupaj 158 100,0 158 100,0 
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Pri opazovanju stopnje ploskosti levega stopala vidimo, da ima večina učencev, to je 44,9 %, 

levo stopalo opredeljeno kot normalno. Najmanj učencev ima v tej kategoriji levo stopalo 

opredeljeno kot plosko.  Teh je 41, medtem ko je učencev z mejnim stopalom na levi nogi 46. 

Tudi pri desnem stopalu je največ, 74, takih učencev, ki imajo stopalo normalno, najmanj, 36, 

pa tistih s ploskim. Od 158 sodelujočih je 48 učencev, ki imajo desno stopalo glede na stopnjo 

ploskosti opredeljeno kot mejno.  

Učencev, ki imajo vsaj eno plosko stopalo, je 50, kar je 31,65 % vseh učencev. To je veliko 

več kot v raziskavi Kovačeve (2006), v kateri je bilo evidentiranih le 13,4 % učencev s 

ploskim stopalom. Tudi Strel idr. (2003) so se ukvarjali s stanjem stopal slovenske populacije 

otrok in mladine ter ugotovili, da je največ ploskih stopal, a kljub temu precej manj kot pri 

nas, le 18,9 %, med sedemletniki. Enako kot mi pa je precej visok odstotek učencev s 

ploskimi stopali v svoji raziskavi opredelila tudi Klavsova (2006), in sicer med 28 % in 33,5 

%. Tudi pri pregledu ostalih diplomskih nalog, kjer smo se osredinili na ploska stopala vsake 

noge posebej, so odstotki precej manjši kot v našem primeru. Pri Pirševi (2007) se na primer 

odstotki gibljejo med 8,7 in 10,2, pri Brvarjevi (2009) med 8,6 in 13,8.     

 

Pri pregledu preglednice 6.5 lahko vidimo, da se ploskost razlikuje glede na nogo. S tem 

lahko potrdimo drugo hipotezo, ki pravi, da obstajajo razlike v ploskosti med levim in desnim 

stopalom.  Prav tako vidimo, da je glede na stopnjo ploskosti več desnih stopal opredeljenih 

za normalne. Relativna frekvenca pri ploskih stopalih pa je za 3,1 % manjša pri desni nogi kot 

pri levi. Na splošno lahko rečemo, da so stopala učencev zdrava, saj jih ima večina levo ali 

desno stopalo opredeljeno kot normalno. Do podobne ugotovitve sta prišli tudi Kovačeva 

(2006) in Bukovčeva (2007), ki sta v svojih raziskavah ravno tako zaznali večino učencev z 

zdravimi stopali. Pojavile so se manjše razlike med desnimi in levimi stopali, pri tem pa so 

bila, tako kot pri nas, za bolj zdrava označena desna stopala. Razlika je bila le v tem, da sta 

Kovačeva in Bukovčeva v nasprotju z nami ploskost stopal določali s pomočjo Čižinove 

metode. Ravno nasprotno je z enako metodo dokazala Potočnikova (2008), ki je manjše 

deformacije zasledila na levih stopalih sodelujočih. S Clarkovo metodo je do enakih 

ugotovitev prišla tudi Koščeva (1996). 
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6.5 Razlike v povprečjih Clarkovih kotov med odrivnimi nogami 
 

Preglednica 6.6: Statistične razlike v povprečjih Clarkovih kotov med odrivnimi nogami 

 

Iz preglednice 6.6 je razvidno, da v našem vzorcu prevladujejo učenci z desno odrivno nogo. 

Teh je 73, medtem ko so učenci z levo odrivno nogo le trije manj. Petnajstim učencem nismo 

mogli določiti odrivne noge. Ne glede na veliko število spremenljivk, ki so nam pomagale 

določiti odrivno nogo, so imeli ti učenci med spremenljivkami preveč izenačene rezultate, 

zato smo jih označili kot učence z neopredeljeno odrivno nogo. 

V povprečju je Clarkov kot leve noge največji pri levi odrivni nogi, najmanjši pa pri desni. 

Clarkov kot desne noge pa je največji pri desni odrivni nogi, najmanjši pa pri levi. 

 

Odrivna 

noga 

Število Povprečje Standardni 
odklon 

F Statistična 
značilnost 

razlik 

 

C
la

rk
ov

 k
ot

 le
ve

 n
og

e 

 

Leva 70 41,56 10,013 
 

 

 

7,529 

 

 

 

,001 Desna 73 33,14 14,655 

Neopredeljena 15 39,80 18,131 

C
la

rk
ov

 k
ot
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es

ne
 n

og
e 

 

Leva 70 35,54 12,113 
 

 

 

3,486 

 

 

 

,033 Desna 73 41,04 11,742 

Neopredeljena 15 39,80 18,131 
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V prvem primeru, ko opazujemo statistične razlike med Clarkovim kotom leve noge z 

odrivnimi nogami, je F-vrednost (7,529) statistično značilna na ravni  α = 0,001. S tem smo 

dokazali, da so med odrivnimi nogami razlike v ploskosti levega stopala. 

F-vrednost (3,486) je v drugem primeru, ko opazujemo statistične razlike med Clarkovim 

kotom desne noge z odrivnimi nogami, statistično značilna na ravni α = 0,033. S tem 

podatkom smo dokazali, da so med odrivnimi nogami razlike tudi v ploskosti desnega stopala. 

 

6.6 Razlike med odrivno nogo ter boljšo nogo po Clarkovem kotu 
 

Preglednica 6.7: Odrivna noga glede na boljšo nogo po Clarkovem kotu 

 BOLJŠA NOGA PO CLARKOVEM KOTU Skupaj 

Desna Leva Neopredeljena  

O
D

R
IV

N
A

 N
O

G
A

 D
es

na
 

Število 38 32 8 78 

Pričakovano 
število 

36,5 34,1 7,4 78,0 

L
ev

a 

Število 28 24 6 58 

Pričakovano 
število 

27,2 25,3 5,5 58,0 

N
eo

pr
ed

el
je

na
 Število 8 13 1 22 

Pričakovano 
število 

10,3 9,6 2,1 22,0 

Sk
up

aj
 

Število 74 69 15 158 

Pričakovano  

število 
74,0 69,0 15,0 158,0 

Hi-kvadrat                            2,652 Signifikant                                             0,618 
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Preglednica 6.7 predstavlja primerjavo med odrivno nogo in boljšo nogo glede na Clarkov 

kot. Izračunali smo pričakovano število, kar pomeni vrednost, ki jo lahko pričakujemo, če ni 

nikakršnega vpliva nanjo. 

Učencev, ki imajo desno odrivno nogo in imajo hkrati tudi višji stopalni lok na desnem 

stopalu, je 38. Takih, ki imajo v nasprotju s tem višji stopalni lok na levem stopalu, pa je le 6 

manj. Najmanj sodelujočih z desno odrivno nogo, le 8, ima neopredeljeno boljšo nogo glede 

na stopalni lok. Najmanj neopredeljenih glede na stopalni lok se izkaže tudi pri levi in 

neopredeljeni odrivni nogi. Pri prvi je to 6 učencev, pri drugi pa le 1.  

Učencev z levo odrivno nogo, ki imajo hkrati tudi lepše oblikovan stopalni lok na levi nogi, je 

24, štirje več pa imajo lepše oblikovan lok na desni nogi. 

Osem učencev, ki jim nismo mogli opredeliti odrivne noge, ima lepše oblikovan desni 

stopalni lok, 13 pa jih ima lepše oblikovan levi stopalni lok. 

 

Pri pregledu podatkov za desno nogo bi lahko rekli, da je boljša noga glede na Clarkov kot 

tudi odrivna, vendar se nam to prepričanje izniči že pri pregledu rezultatov za levo nogo, ko 

pa ne drži, da je leva odrivna noga tudi boljša glede na Clarkov kot. To smo potrdili tudi z 

izračunom vrednosti hi-kvadrat preizkusa (x² = 2,652), ki je statistično značilna na ravni α = 

0,618. S tem smo dokazali, da ni statistično pomembnih razlik, ki bi kazale na povezanost 

odrivne noge in boljše noge glede na Clarkov kot. 

 

Ob primerjavi preglednic 6.6 in 6.7 je zanimivo predvsem to, da nam prva preglednica 

omogoča potrditev tretje hipoteze, ki pravi, da je odrivna noga tudi boljša noga, druga 

preglednica pa ni pokazala statistično pomembnih razlik, zato moramo tretjo hipotezo 

zavrniti.  

Do razlik je verjetno prišlo zaradi različne obdelave podatkov. V prvem primeru smo bili 

pozorni na povprečja Clarkovih kotov, v drugem primeru pa smo posameznike glede na 

velikost Clarkovih kotov razdelili v tri skupine. Lahko bi rekli, da smo s tem problem 

ploskosti stopala malo posplošili, saj smo od začetnega razpona rezultatov  med 0° in 60° na 

koncu dobili le tri kategorije. Glede na to bi verjetno lahko sklepali, da je bolj zanesljivo 

računanje s povprečji, vendar kljub temu tretje hipoteze ne moremo stoodstotno potrditi. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Špela Bobnar; diplomsko delo 
 

 

 
- 39 -

7.0 SKLEP 
 

V diplomskem delu smo ugotavljali, ali obstaja povezanost med odrivno nogo in ploskostjo 

stopala. Pred tem je bilo seveda smiselno priti do ugotovitve, da obstajajo razlike v ploskosti 

med levim in desnim stopalom. Vzporedno pa smo tudi ugotovili, katera noga je pri večini 

sodelujočih odrivna. 

 

V raziskavi je sodelovalo 158 učencev od drugega do devetega razreda Osnovne šole Pirniče. 

S pomočjo plantograma smo za vsakega učenca pridobili levi in desni odtis stopala. Na 

podlagi dobljenih odtisov smo z uporabo Clarkove metode izračunali stopnjo ploskosti. 

Odrivno nogo smo določili s pomočjo več spremenljivk: skoka v daljino z mesta in troskoka z 

zamahom rok in brez njega, obsega in kožne gube goleni ter dolžine levega in desnega 

stopala. Noga, pri kateri smo zaznali večjo frekvenco pojavljanja, je bila določena za odrivno. 

Vse pridobljene podatke smo v programu Excel uredili v tabele in jih nato obdelali s pomočjo 

statističnega programa SPSS.  

Pri izračunu osnovne statistike smo izračunali frekvence, relativne frekvence, povprečne 

vrednosti, standardne odklone ter minimalne in maksimalne rezultate za obdelovane 

spremenljivke. 

S pomočjo hi-kvadrat testa smo pridobili podatke o povezanosti odrivne noge in ploskega 

stopala, analiza variance pa nam je pokazala razlike med odrivno nogo ter Clarkovim kotom 

leve in desne noge. 

Na podlagi več spremenljivk smo ugotovili, da ima večina sodelujočih desno odrivno nogo. 

To spoznanje je privedlo do zavrnitve prve hipoteze, v kateri smo trdili, da je odrivna noga 

večine sodelujočih leva. 

Z določanjem odrivne noge je bilo precej več težav, kot smo jih pričakovali na začetku. 

Menili smo, da nam bo večje število spremenljivk ponudilo bolj natančen odgovor in da bo 

večina spremenljivk pri posamezniku kazala na eno odrivno nogo. Temu ni bilo vedno tako in 

prišlo je celo do primerov, ko posameznikom nismo mogli določiti odrivne noge. 
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Med spremenljivkami za določanje odrivne noge so bili tudi skoki in troskoki. Z namenom, 

da bi pri tem še bolj poudarili odriv in uporabo nog, smo dali učencem tudi priložnost 

izvajanja skokov in troskok brez pomoči rok (roke so imeli sklenjene na hrbtu). Po 

pričakovanju je prihajalo do precej velikih razlik v dolžini skokov glede na to, ali so učenci 

skakali s pomočjo rok ali brez njihove pomoči. Nepričakovano pa je do razlik prihajalo tudi 

pri končnih rezultatih, ko je bil najdaljši skok s pomočjo rok izveden z eno nogo, brez pomoči 

rok pa ravno z nasprotno. In zopet se je pojavilo vprašanje, katera vrsta skokov bi bila boljši 

pokazatelj odrivne noge.  

Z raziskavo smo ugotovili, da obstajajo razlike v ploskosti med levim in desnim stopalom. S 

tem smo potrdili drugo hipotezo, v kateri smo trdili, da razlike so. Pokazalo se je, da je desno 

stopalo tisto, ki ima lepše oblikovan stopalni lok, in je torej manj pogosto plosko kot levo. 

Ravno zaradi te ugotovitve je bilo smiselno nadaljevati in iskati povezave med odrivno nogo 

in ploskostjo stopala.  

To smo ugotavljali na dva načina, ki pa sta nam žal dala tudi različne rezultate. Do razlik je 

verjetno prišlo zaradi različne obdelave podatkov. Pri analizi variance smo bili pozorni na 

povprečja Clarkovih kotov, pri računanju hi-kvadrat testa pa smo posameznike glede na 

velikost Clarkovih kotov razdelili v tri skupine. Lahko bi rekli, da smo s tem problem 

ploskosti stopala malo posplošili, saj smo od začetnega razpona rezultatov  med 0° in 60° na 

koncu dobili le tri kategorije. Glede na to bi verjetno lahko sklepali, da je bolj zanesljivo 

računanje s povprečji, vendar kljub temu tretje hipoteze na koncu nismo mogli stoodstotno 

potrditi. 

 

Menim, da bi bila raziskava še uspešnejša, če bi bilo vanjo vključenih več učencev. Bolj 

smiselno bi bilo verjetno delati z učenci ene starostne skupine, saj je bil naš vzorec precej 

heterogen in posledično so bili tudi rezultati precej raznoliki. Najbolj smiselno bi bilo verjetno 

problem reševati s pomočjo petošolcev. Motorično so že precej spretni, poznajo že pojem 

odrivna noga, zato jo verjetno bolj zavestno uporabljajo in jo imajo posledično že bolje 

razvito. Tudi njihovi stopalni loki so se s pomočjo podpornih vezi in mišic v stopalu že 

popolnoma razvili.  
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Poleg tega bi bilo zanimivo raziskati, do kakšnih razlik bi glede na naše rezultate prišlo, če bi 

pri skokih v daljino z mesta in troskokih namesto najdaljšega skoka upoštevali povprečje vseh 

treh opravljenih skokov. 

Raziskava bi se lahko nadaljevala tudi z merjenjem obsega stegna, kjer so najpomembnejše 

mišice, ki vplivajo na dober odriv. 

Plosko stopalo je tema, o kateri lahko najdemo veliko informacij. Med drugim je bilo o njej  

napisanih že kar nekaj diplomskih nalog.  

V nasprotju s tem pa je odrivna noga problem, o katerem pravzaprav zelo malo vemo in bi ga 

bilo smiselno raziskati kot samostojno celoto in mu s tem dati večji pomen tudi v šolah. 

Učence naj bi namreč že zelo zgodaj začeli navajati in opozarjati na odrivanje z odrivno nogo 

in jim s tem omogočili, da bi hitreje napredovali in bili vedno bolj učinkoviti ter uspešni v 

športih, ki zahtevajo eksplozivno moč v odrivni nogi. 
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