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I 
 

IZVLEČEK 
 
Namen naše raziskave je bil ugotoviti razlike v ploskosti stopal med učenci mestne in 

primestne šole. Ugotovili smo tudi razlike v ploskosti stopal glede na razred in spol. 

Ugotavljali smo, ali obstajajo razlike med levim in desnim stopalom ter povezanost ploskosti 

stopal s telesno težo in višino. 

 

V raziskavo so bili vključeni učenci druge triade, 133 učencev iz OŠ narodnega heroja Maksa 

Pečarja (mestna šola) in 134 učencev iz OŠ Davorina Jenka (primestna šola). Merjenje je 

potekalo oktobra in novembra 2012. 

 

Na podlagi plantogramov smo s Čižinovo metodo izračunali indekse in učencem določili 

stopnjo ploskosti stopala. Izmerili smo tudi njihovo telesno višino in telesno težo. Vse 

pridobljene podatke smo vnesli v program Excel in jih obdelali s statističnim programom 

SPSS. Izračunali smo osnovno statistiko, frekvence in relativne frekvence. S Pearsonovim 

koeficientom smo ugotavljali povezanost med levim in desnim stopalom ter med indeksi 

ploskosti stopal učencev in telesno težo ter višino. Test hi-kvadrat in analiza variance sta nam 

pomagala pri ugotavljanju razlik med razredi, šolama in spoloma. S testom hi-kvadrat in T-

testom pa smo ugotavljali razlike v ploskosti med levim in desnim stopalom. 

 

Ugotovili smo, da se odstotek ploskih stopal v primerjavi z drugimi raziskavami bistveno ne 

razlikuje. Izkazalo se je, da med razredi ni razlik v ploskosti stopal, saj se te niso izkazale za 

statistično značilne. Tudi med spoloma ni razlik v ploskosti stopal, kot tudi ni razlik med 

mestno in primestno šolo. Obstajajo pa razlike v ploskosti stopala med levim in desnim 

stopalom. Ugotovili smo tudi, da telesna teža in višina nista povezani s ploskostjo stopal. 

 

 

Ključne besede: plosko stopalo, pogostost, povezanost, razlike, Čižinova metoda, 

plantogram, primestna šola, mestna šola, razred, starost, spol, levo stopalo, desno stopalo, 

telesna višina, telesna teža 
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II 
 

ABSTRACT  

 

The aim of our study was to determine differences in the feet flatness between pupils in urban 

and suburban schools. We have found differences in the feet flatness according to class and 

gender. We have also tried to determine if there exist differences between the left and right 

foot and feet flatness relationship with body weight and height.  

 

The study included 133 primary school pupils from the school “narodnega heroja Maksa 

Pečarja” (urban schools) and 134 pupils from the school “Davorin Jenko” (suburban schools). 

All pupils were from second triad. The measurements were conducted in October and 

November 2012.  

 

Casino’s method based on planograms was used in order to calculate indices and determine 

the feet flatness. We also measured pupils’ height and weight. All data obtained were entered 

into Excel and analyzed with the statistical program SPSS. We calculated basic statistics, 

frequency and relative frequency. With Pearson's coefficient we determined the correlation 

between the left and right foot and the pupils feet flatness indices between weight and height. 

Chi-square test and analysis of variance helped us identify the differences between classes, 

schools and equality. The chi-square test and T-test were used to determine the differences in 

flatness between the left and right foot.  

 

It has been determined that obtained percentage of feet flatness was not significantly different 

from other researches. It turns out that there is no difference between classes in the feet 

flatness and also these differences were not proven to be statistically significant. There were 

no gender differences in feet flatness and no difference between urban and suburban schools. 

There were differences in feet flatness between the left foot and right foot. It has also been 

determined that body weight and height were not associated with feet flatness.  

 

 

KEY WORDS:  

feet flatness, frequency, correlation, differences, Casino’s method, planogram, suburban 

school, city school, class, age, gender, left foot, right foot, body height, body weight  
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1.0 UVOD  
 

Razvoj tehnologije in vse bolj pospešen tempo življenja sta človeka pripeljala do raznih težav 

z zdravjem. Ljudje smo čedalje več v sedečem položaju, gibanje pa je vse bolj pomaknjeno na 

stranski tir. Kljub čedalje večjemu opozarjanju na zdrav življenjski slog, kamor sodi tudi 

gibanje, se človek velikokrat raje odloči za sedenje pred računalnikom ali pa gledanje 

televizije. Prav fizična neaktivnost in seveda tudi drugi negativni dejavniki, ki krojijo današnji 

čas, so odgovorni, da človeka čedalje bolj pestijo različne bolezni, deformacije, motnje. Med 

te deformacije štejemo tudi plosko stopalo, ki se kaže kot znižan ali odsoten notranji vzdolžen 

rob stopala. 

Plosko stopalo ne ogroža našega življenja, vendar omejuje naše sposobnosti in nam s tem 

znižuje kakovost življenja.  

Ljudje se rodimo s ploskimi nogami, naša stopala so na začetku obložena z maščobnim 

tkivom, oblikovani pa so tudi že zametki stopalnih lokov. Ko človek shodi, se maščobno tkivo 

čedalje bolj tanjša, zametki stopalnih lokov pa se z našim gibanjem začnejo oblikovati. Več 

ko se otrok giblje, bolj se krepijo stopalne mišice, hitreje izginja plosko stopalo. Vendar 

plosko stopalo ne izgine pri vsakem otroku, saj so vzroke te deformacije bodisi prirojene 

bodisi pridobljene narave. Največkrat gre za prirojenost, ki je odsev podedovanega slabšega 

vezivnega tkiva in mišičja. Čedalje več pa je tudi pridobljenih sprememb, ki so pogojene z 

razvojnim procesom in življenjskim slogom. Ljudje so včasih hodili bolj ali manj bosi po 

naravnih površinah, ki niso bile ravne in utrjene kot danes. Več so se gibali, kar je vplivalo 

tudi na manjšo telesno težo. Večja telesna teža je poleg neprimerne obutve, slabe drže telesa 

in dolgotrajnega sedenja vzrok za popuščanje stopalnih lokov in s tem nastanka ploskega 

stopala. Plosko stopalo sprva ni boleče, bolečine se pokažejo čez čas, predvsem zaradi 

degeneracije sklepov. 

Starši in učitelji lahko precej vplivamo na to, da naši otroci ne bi dobili ploskega stopala, 

oziroma jim ga pomagamo odpraviti. Seveda pa je pred tem pomembno, da imamo o tej 

deformaciji tudi določena znanja. Iz tega razloga sem se tudi sama odločila za pisanje o tej 

temi, saj je prav, da kot bodoča učiteljica vem, kaj je plosko stopalo in kako ga odpraviti.  

Pomembno je, da otroci nosijo ustrezno obutev, se veliko gibljejo in izvajajo vaje, ki 

predvsem krepijo njihove stopalne mišice. Prav tako je pomembno tudi, da se učenci sami 

zavedajo pomena zdravih stopal ter s tem povezanega zdravega prehranjevanja in aktivnega 

življenja. 
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 

Predmet našega proučevanja so ploska stopala. Pri tem smo si zastavili različne probleme. 

Želeli smo ugotoviti razlike v pogostosti ploskosti stopal glede na različno vrsto šole 

(mestna/primestna), ugotoviti pogostosti ploskih stopal pri učencih druge triade, ugotoviti 

razlike v ploskosti stopal glede na starost učencev našega vzorca, ugotoviti razlike v ploskosti 

stopal glede na spol, ugotoviti razlike med ploskostjo levega in desnega stopala, ugotoviti 

povezanost ploskosti stopal s telesno težo in višino. V uvodnem delu so opisani deformacija 

stopala (plosko stopalo) in ugotavljanje ter odpravljanje tega. Prav tako so opisane splošna 

zgradba in funkcija stopala ter različne raziskave in ugotovitve, ki zadevajo naš problem 

proučevanja. 

2.1 PLOSKO STOPALO (PES PLANUS)  

Pri ploskem stopalu nožni obok, ki ga sestavljajo loki, popusti. Podplat se z vso površino stika 

s tlemi. Vzdolžni stopalni lok je vzravnan, izbočen ali pa ni prisoten. Plosko stopalo ni boleče, 

bolečine se pokažejo pozneje, in sicer zaradi degeneracije sklepov. Do ploskega stopala lahko 

pride zaradi slabe drže, kolenske deformacije v obliki črke X ali prirojeno navpične skočnice, 

povzročijo pa ga lahko tudi zavitost golenice navznoter, poševen skočni sklep, prekratka 

ahilova tetiva, ohromelost (paralize), krči (spazme), hitra rast, čezmerna telesna teža, 

dolgotrajne statične obremenitve, nošenje težkih bremen, neprimerna obutev, visoke pete in 

podobno. Novorojenčki se rodijo s ploskim stopalom, ki pa pozneje, ko se začne otrok 

postavljati na noge, navadno izgine. Včasih pa šele pri otrokovem šestem ali sedmem letu. 

(Bunta in Popovič, 1984) 

Dojenčki imajo po naravi plosko stopalo, saj so njihova stopala obložena z maščobnim 

tkivom, kar povzroča navidezno plosko stopalo. Toda več ko se otrok giblje, hitreje se 

izoblikujejo stopalni loki in plosko stopalo počasi izgine. 
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Slika 2.1: Normalno (a) in plosko stopalo (b, c, d) 

(Bunta in Popovič, 1984, str. 66) 

 

2.1.1 STOPNJE NASTAJANJA PLOSKIH STOPAL 

Jeričević in Koturović (1983) pravita, da sesedanje stopalnih lokov poteka v treh stadijih: 

1. stopnja: PES VALGUS 

Oslabijo mišice stopala, ki vzdržujejo vzdolžni lok. Petnica je rahlo nagnjena navzven. 

Stopalni lok je viden, le da je malo nižji. 

 

Slika 2.2: Pes valgus 

(Jeričević in Koturović, 1983, str. 132) 

 

2. STOPNJA: PES PLANOVALGUS 

Pri tej stopnji stopalne mišice popustijo že v večjem obsegu. Petnica je še bolj nagnjena 

navzven. Osebe s to deformacijo se še izraziteje naslanjajo na notranjo stran stopalnega loka, 

ta je zato spuščen in se dotika površine. 
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Slika 2.3: Pes planovalgus 

(Jeričević in Koturović, 1983, str. 132) 

 

3. STOPNJA: PES PLANUS 

Gre za najtežjo stopnjo. Površina stopala se izrazito poveča. S tem stadijem se ukvarjajo 

strokovnjaki, saj lahko pride tudi do sprememb med kostmi stopala. Osebe hodijo s celotno 

površino stopala, njihova hoja spominja na račjo. Ahilove tetive so močno ukrivljene 

navzven, stopalnih lokov ni mogoče zaznati niti v neobremenjenem položaju. (Bunta in 

Popovič, 1984) 

 

Slika 2.4: Pes planus 

(Jeričević in Koturović, 1983, str. 133) 

 

2.1.2 RAZDELITEV PLOSKIH STOPAL 

O ploskem stopalu govorimo, kadar stopalni loki pri obremenitvi izginejo ali se občutno 

znižajo. Če se pri obremenitvi povrnejo, govorimo o fleksibilnem (prožnem) ploskem stopalu, 

v nasprotnem primeru pa o rigidnem (togem) ploskem stopalu, pri katerem pri obremenitvi in 

razbremenitvi ni razlik v obliki stopala, gre za stalno deformacijo. Z vidika pojavljanja je 
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lahko plosko stopalo prirojeno ali pridobljeno. Prirojene deformacije stopal so običajno 

posledica skeletnih motenj in so zato največkrat rigidne (Drobnič in Antolič, 2002). 

 

Naslednji avtorji govorijo o dveh vrstah ploskega stopala (Drobnič in Antolič, 2002; Kralj, 

1990; Pehunec in Kuhta, 2006; Popovič, 2010). 

 

Fleksibilna (prožna) stopala 

Test za ugotavljanje, ali je stopalna sprememba res fleksibilna, je dvig palca na nogi. Pri 

prožnem stopalu se pri tem vzpostavi pravilna oblika stopalnih lokov.  

 

Slika 2.5: Rosov test 

(Brecelj, 2000, str. 95) 

 

Fleksibilno (gibljivo) stopalo ima od 15 do 20 odstotkov odraslih ljudi. Vzrok za to je šibko 

vezivno tkivo. Znižani stopalni loki so pri tej skupini prisotni že od zgodnjega otroštva, torej 

lahko govorimo o prirojenem ploskem stopalu. Fleksibilna ploska stopala običajno ne 

povzročajo težav. Pri tej obliki ploskega stopala je koristna ustrezna obutev v kombinaciji z 

vložki za vzdolžni stopalni lok. 

V zrelih letih je vzrok za težave večja obremenitev stopal, ki je posledica povečanja telesne 

teže in manjše telesne dejavnosti, zaradi česar vezivno tkivo oslabi. 

 

Rigidna (toga) stopala 

O trdem (fiksiranem) ploskem stopalu govorimo, če je stopalo plosko tako pri obremenitvi kot 

pri razbremenitvi. Pri tem je izrazito omejen obseg gibov v sprednjem in zadnjem delu 

stopala. 
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Vzrok za tovrstne deformacije so pridobljene in prirojene spremembe. Zaradi nepravilnih 

obremenitev gibljivega ploskega stopala se sčasoma pojavijo degenerativne spremembe na 

sklepih nog, zlasti na sredini stopala, ki povzročajo trdo (rigidno) deformacijo. Rigidno 

plosko stopalo je marsikdaj posledica poškodb, zlasti zloma petnice ali stopalnih kosti. Tudi 

koščena ali hrustančna zveza med petnico in čolničasto kostjo povzroča rigidno stopalo. 

Čeprav je deformacija prirojena, se težave največkrat pojavijo šele v dobi odraščanja. Pri 

zdravljenju najprej poskusimo z vložki, če ti ne pomagajo, je potreben operativni poseg. 

 

2.1.3 ZDRAVLJENJE PLOSKEGA STOPALA 

• Popovič (2010) pravi, da lahko z različnimi vajami preprečimo oziroma omilimo 

plosko stopalo; 

• prav tako poudarja pomen bose hoje po neravni površini, na primer pesku;  

• pri fleksibilnem ploskem stopalu si lahko pomagamo z različnimi vložki za čevlje in 

ustrezno obutvijo;  

• če se stanje ploskega stopala do 7. leta starosti ne popravi, je potreben operativni 

poseg, ta pride v poštev tudi v primeru navpične skočnice in pri večjih degenerativnih 

spremembah v stopalu, ki jih spremljajo bolečine. 

Vaje in preprečevanje ploskega stopala 

Popovič (2010) pravi, da je za preprečevanje ploskega stopala pomembna bosa hoja. Pri hoji 

po pesku ali trdih in robatih tleh podzavestno krčimo vzdolžni lok, saj tako obremenimo čim 

manjšo ploskev. Vezi krepita tudi plezanje in hoja po gredi, najbolj pa pomaga vsakodnevna 

telovadba, ki vključuje: hojo po prstih, pobiranje manjših predmetov s tal s prsti nog (fižol, 

drobiž), počepe na prstih nog, hojo po zunanjem robu stopala ter vstajanje s sedečega turškega 

položaja brez pomoči rok (Poskrbimo za svoja stopala, 2003). 
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Slika 2.6: Vaje za preprečevanje ploskega stopala 

(Juras in Stanić, 1979, str. 26–33) 

 

Tudi odrasli s ploskimi stopali si z vsakodnevnimi vajami lahko izboljšajo stanje in počutje. 

Največ lahko naredijo z naslednjimi vajami.  

– Med hojo prenesejo težo na prste, saj tako učvrstijo mišice stopala, s tem omogočijo, da 

je hoja pozneje bolj prožna in lahkotna.  
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– Ob hoji po stopnicah uporabijo le sprednji del stopala, na sprehodih, pri hoji v hrib pa se 

odrivajo le s prsti.  

– Pomembno je, da imajo tudi odrasli udobno in ustrezno obutev. 

Z vsakodnevnimi vajami in primerno obutvijo lahko veliko storimo za svoje noge. Včasih 

so dovolj že primerni ortopedski vložki, ki preprečijo, da bi se noga pri hoji povesila, ter 

omogočijo stopalnim kostem, da pri hoji ostanejo v pravilni legi. Če težave kljub temu ne 

izginejo, se je treba oglasiti pri ortopedu (Poskrbimo za svoja stopala, 2003). 

 

2.2 METODE ZA UGOTAVLJANJE IN OCENJEVANJE PLOSKIH STOPAL 

 

2.2.1 METODE ZA UGOTAVLJANJE PLOSKIH STOPAL 

Zdravniki in ortopedi uporabljajo različne metode za ugotavljanje ploskosti stopal. Med 

najpogostejšimi so naslednje (Cvjetičanin, 1993): 

 

Inšpekcija (ogled stopala) 

Opazovanje bose noge pri obremenjenem in razbremenjenem stanju. Pri tem se pogledajo 

obokanost stopala (stopalni loki), morebitne bolezenske spremembe kože (barva, zadebelitev, 

otekline), deformacija stopala in podobno. Pomembno je tudi, da si pogledamo pacientovo 

obutev. Pozorni smo na peto, če je ta obrabljena na notranji strani, lahko sklepamo, da gre za 

abnormalno stopalo. 

 

Palpacija (otipavanje stopala) 

Pri otipu stopala zdravnik oceni položaj stopalnih kosti, tonus mišic, boleča mesta, 

temperaturo kože in njeno vlažnost. V sedečem položaju preveri pasivno gibljivost stopala.  

 

Plantogram (odtis stopala v membrani) 

Latinska beseda planta pomeni podplat, gramma pa zapis. Ta preizkus se največkrat uporablja 

v šoli, ker je preprost, hiter in poceni. Opravlja se pri lažjih deformacijah stopala za pregled 

oporne površine stopala. Plantogram je v okvir vgrajena membrana, ki jo pred uporabo na 

spodnji strani namažemo s tušem. Pod membrano se položi list. Posameznik počasi stopi na 

membrano in stoji v pokončni vzravnani drži. Odtis, ki ga pri tem dobimo, pokaže negativ 

oporne površine stopala. S tem odtisom ocenimo sploščenost stopala. 
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Odtis v mavcu 

Uporablja se pri večjih deformacijah stopala, ko ni možna uporaba plantograma. Posameznik 

stopi v posodo s plastelinom. Odtis nato zapolnijo z mavcem. Pozitiv lahko uporabijo pri 

izdelavi ortopedskega vložka ali kot model za izdelavo ortopedskega čevlja. 

 

Pedoskop 

Gre za pripravo iz prozornega stekla, poševno postavljenega ogledala, električne osvetlitve in 

ohišja. Posameznik stopi na stekleno ploščo, v ogledalu pa vidimo obliko in površino stopala, 

ki na področju obremenjene površine pobledi. Pregledamo lahko obe stopali hkrati. 

 

Rentgenska slika 

To metodo uporabljajo le zdravniki. Na rentgenski sliki se vidita položaj in oblika kosti ter 

sklepov.  

 

Računalniški pogled 

Oseba hodi po gumijasti podlagi, v kateri so elektrode, ki so povezane z računalnikom. Pritisk 

stopala na podlago tako omogoča računalniku, da izriše površino podplata, njegove 

obremenitvene točke in posebnosti. 

 

Obstaja pa tudi nekaj novejših metod za ugotavljanje ploskih stopal. Danes je na trgu kar 

nekaj skenerjev, ki omogočajo dvodimenzionalno pa tudi že tridimenzionalno sliko stopala. 

Green (b. d., str. 33) pravi, da z optičnimi čitalniki skenirajo stopalo oziroma ga toplotno 

analizirajo. S slike so vidne dolžina in širina stopala pa tudi najbolj obremenjene točke. 

Vidimo lahko tudi, ali gre za normalno, plosko ali vbočeno stopalo. Merilnik YETI (3D foot 

scanner) je eden od 3D-skenerjev na trgu. Naprava je zgrajena z ojačenim ohišjem s 

kamerami in programsko opremo za računalnik. »Meritev poteka vzdolž stopala z merjenjem 

prečnih presekov. […] Laserji in kamere se mehansko pomikajo vzdolž stopala in merijo 

presek za presekom.« (Korpač, 2010, str. 9) Z njim merimo obliko stopal kot tudi kopit. Te 

meritve uporabijo za načrtovanje in izdelavo ortopedske in posebne obutve. 

 

2.2.2 METODE ZA OCENJEVANJE PLOSKIH STOPAL 

Najpogostejše so naslednje metode (Jeričević in Koturović, 1983): 
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Mayerjeva metoda 

Pri tej metodi potegnemo na odtisu stopala ravno črto, ki poteka od idealne sredine pete do 

notranjega dela četrtega prsta. To črto imenujemo tudi Mayerjeva črta. Vsak odtis, ki prestopi 

to črto, nam kaže eno izmed stopenj ploskega stopala. 

 

Slika 2.7: Mayerjeva metoda 

(Juras in Stanić, 1979, str. 24) 

 

Nemška metoda 

Odtis stopala razdelimo na tri enake dele. Stopalo je normalno, če je širina črte, ki povezuje 

peto in sprednji del stopala, v dveh tretjinah odtisa, če pa prehaja v tretjo tretjino, je plosko. 

 

 

Slika 2.8: Nemška metoda 

(Juras in Stanić, 1979, str. 25) 

 

Ruska metoda 

Pri tej metodi odtis razdelimo na pet delov. Stopalo je normalno, kadar je odtis stopala v treh 

petinah, če prehaja v tri petine, govorimo o ploskem stopalu. Vedno gledamo od zunanjega 

roba proti notranjemu.  
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Slika 2.9: Ruska metoda 

(Juras in Stanić, 1979, str. 24) 

 

Pri tej metodi lahko določimo tri vrste sploščenosti. Kadar je širina zunanjega odtisa približno 

polovico povprečne širine odtisa, je to prva stopnja. Če je enaka, gre za drugo stopnjo. Pri 

tretji stopnji pa odtis prestopa zunanjo črto. 

 

Clarkova metoda 

Pri tej metodi narišemo tangento AC, ki veže točke notranje strani stopala. Nato točko A 

povežemo s točko B, ki jo določimo na najglobljem delu vzdolžnega loka. Tako dobimo kot 

α, ki ga izmerimo s kotomerom. Merila ploskega stopalo so: 

– kot α je večji od 42° – normalno stopalo; 

– kot α je med 32° in 42° – mejno stopalo; 

– kot α je manjši od 32° – plosko stopalo. 

 

Slika 2.10: Clarkova metoda 

(Juras in Stanić, 1979, str. 25) 

Čižinova metoda 

Na odtisu potegnemo tri črte. Prva črta AB veže točki notranje strani stopala. Druga črta CD 

veže točki od sredine drugega prsta (kazalca) do sredine zunanjega loka pete. To linijo 

razpolovimo s pravokotnico, tako dobimo črto EF, na kateri označimo naslednje točke: a je na 

zunanjem delu stopala, b na notranji strani odtisa in e na presečišču pravokotnice EF z AB. 

Nato izmerimo dolžini ab in be ter izračunamo indeks po naslednjem obrazcu:  

I = dolžina ab/dolžina be.  
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Merila ploskega stopala po tej metodi so: 

– I = od 0 do 1; normalno stopalo; 

– I = od 1 do 2; mejno stopalo; 

– I = 2 ali več; plosko stopalo. 

 

Slika 2.11: Čižinova metoda 

(Juras in Stanić, 1979, str. 24) 

 

Thomsenova metoda 

Pri tej metodi si pomagamo z Mayerjevo črto. Na odtisu stopala narišemo črto AB, ki veže 

točki notranje strani stopala. Od Mayerjeve črte do najožjega dela vzdolžnega loka potegnemo 

pravokotnico, jo označimo z A in izmerimo. Drugo pravokotnico B potegnemo iz črte AB do 

točke, kjer pravokotnica A seka Mayerjevo črto. Odstotek sploščenega stopala računamo po 

naslednjem obrazcu (Koturović in Jeričević, 1988):  

 

 

 

Slika 2.12: Thomsenova metoda 

(Juras in Stanić, 1979, str. 25) 

 

Poleg teh metod v literaturi zasledimo tudi naslednje: Irwingov indeks, Chippaux-Smirakov 

indeks, Stahelijev indeks, Cavanaghov indeks, ki prav tako z različnimi parametri določajo 

ploskost stopal (Cvjetičanin, 1993). 

 

I = a/b x 100 
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2.3 ZGRADBA STOPALA  

Noge oziroma spodnje okončine so pomemben del človeškega telesa, saj prenašajo njegovo 

težo v pokončni drži, predvsem pa omogočajo gibanje, premikanje človeka v prostoru. 

Spodnje okončine v primerjavi z zgornjimi imajo enako osnovno zgradbo. Sestavljajo jih 

koža, podkožje, ovojnice, mišice, žile, živci, kosti in sklepi. Okostje spodnjih okončin je bolj 

robustno od okostja zgornjih, mišične skupine so močnejše in v posameznih sklepih je 

omejena mobilnost, kar zagotavlja večjo stabilnost pri pokončnem položaju telesa. 

(http://www.shoe-learn.com/index.php?page=143) 

 

Končni del spodnjih udov so stopala, ki so biomehanično najbolj obremenjena, saj nosijo vso 

težo telesa, ohranjajo ravnotežje, se prilagajajo podlagi, ublažijo udarce ob podlago ter 

omogočajo hojo in tek. (Herman, 1998) 

 

Stopala so rezultat dolgega razvojnega procesa. Človeški predniki so živeli na drevesih, 

njihova stopala so služila predvsem za oprijemanje in plezanje, zato je bil sprednji del zelo 

razvit, gibek in močan, medtem ko je bila peta slabo razvita, saj je niso potrebovali. Šele 

pokončna drža in hoja po tleh sta zahtevali preoblikovanje stopala, saj se je teža telesa 

prenesla na zadnji del tega. Tako se je okrepila peta in začeli so se oblikovati stopalni loki. 

(Bobič, 1957) 

 

2.3.1 KOSTI IN SKLEPI STOPALA 

Bunta in Popovič (1984) v svojem delu navajata, da so kosti sestavljene iz kostnega tkiva in 

kostnega mozga. Kostno tkivo sestavljajo kostne celice, v katerih potekajo žilice, ki kost 

prehranjujejo. Med celicami je medceličnina z anorganskimi snovmi, med katerimi 

prevladujejo kalcijeve soli, ki kosti dajejo trdnost. Manjši del te medceličnine sestavljajo 

organske snovi, ki skrbijo za prožnost kosti. Starejši ko je človek, bolj prevladujejo 

anorganske soli, zato je pri njih večja verjetnost, da pride do zloma kosti. 

Kosti niso polne in masivne, saj je v njih kostno tkivo razporejeno v letvicah, kar imenujemo 

kostna puhlica. Na površini je kost gosta in pokrita z vezivno ovojnico – pokostnico, v kateri 

so žile in živci, zaradi tega sta vsaka poškodba in udarec na kost boleča. Sklepna površina 

kosti je pokrita s hrustancem. Hrustančno tkivo je tako kot kostno sestavljeno iz celic in 

medceličnine, le da ta ne vsebuje kalcijevih soli. Vse kosti so na začetku sestavljene iz 

hrustanca, ki začne nato zakostenevati. (Bunta in Popovič, 1984) 
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Skelet človeškega stopala obsega 26 kosti, ki so različnih oblik in velikosti. Stopalne kosti so 

med seboj povezane s številnimi sklepi, kar stopalu omogoča gibljivost in prožnost. (Bobič, 

1957) 

 

Slika 2.13: Sklepi stopala 

(http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00112) 

 

Vsak sklep ima vsaj dve sklepni površini. Kosti so na mestih, kjer se stikajo, gladke in 

prevlečene s sklepnim hrustancem, ki je debel od 0,2 do 6 mm. Med sklepnimi površinami je 

sklepna reža izpolnjena s sklepno mažo. Ta prehranjuje sklepni hrustanec in maže sklepne 

površine. Sklepni prostor je obdan s sklepno ovojnico. Zunanja plast te ovojnice je iz čvrstega 

veziva in ob narastišču na kost prehaja v pokostnico, notranja plast pa je iz rahlega veziva, ki 

izloča sklepno mažo. (Bunta in Popovič, 1984) 

 

Anatomsko in tudi fiziološko stopalo razdelimo na: zgornji del stopala (nartnice), srednji del 

stopala (stopalnice) in prstnice (falange). (Bobič, 1957) 

 

Nartnice 

Nartnic je sedem. Na zunanji strani sta petnica, ki je največja stopalna kost, s katero se 

opiramo na tla (pri vsakem koraku se tal najprej dotakne peta), in kocka. Na notranji pa so 

skočnica, čolniček in trije klini.  

 

Nartnice so trdno zvezane med seboj, vendar lahko v sklepu med skočnico, petnico in 

čolničkom nogo obračamo navzven in navznoter.  
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V zgornjem skočnem sklepu se stikajo skočnica, golenica in mečnica. Skočnica je zagozdena 

v vilicah, ki jih sestavljata golenica in mečnica ter se pri hoji upogiba navzgor in navzdol. 

Sklep utrjujejo močne obstranske vezi, ki preprečujejo, da bi se med hojo noga zamaknila v 

stran.  

 

Slika 2.14: Skočni sklep 

(Bunta in Popovič, 1984, str. 122) 

Stopalnice 

Stopalnic je pet in jih od palca proti mezincu označujemo s števili od 1 do 5. Prva ali palčeva 

je najdebelejša in najmočnejša, saj nosi polovico teže, ki pritiska na stopalnice. 

 

Prstnice 

Prstnic je štirinajst. Palec ima dve in je zelo močan. Nanj se opiramo pri hoji, ko se z nogo 

odrinemo od tal. Preostali prsti imajo po tri prstnice. Sklepi prstov so valjasti in v njih 

upogibamo in iztezamo prste. 

       

Slika 2.15: Kosti stopala (Klemann, 2005) 

A: prstnice (členki) 

B: stopalnice 

C: klini 

D: čolnič 

E: kockasta kost 

F: glavnica skočnice 

G: sklepna površina skočnice 

H: petnica 
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2.3.2 MIŠICE STOPALA 

Mišice opravljajo svojo nalogo prek močnih kit ali tetiv, ki se pripenjajo na kosti. (Bobič, 

1957) 

 

Osnovna fiziološka značilnost mišic je njihova sposobnost krčenja. To povzročajo mišične 

celice, ki se odzivajo na dražljaje. Skeletne (prečnoprogaste) mišice so tiste, ki nam 

omogočajo gibanje. Dejavnost gibanja notranjih organov zagotavlja gladko mišičevje, za 

pretok krvi v žilnem sistemu pa skrbi srčna mišica, ki ima nekaj značilnosti skeletne mišice 

(prečnoprogaste) in gladke mišice. (http://www.shoe-learn.com/index.php?page=143) 

 

Bunta in Popovič (1984) v svojem delu navajata, da skeletne mišice pomenijo okoli 40 

odstotkov telesne teže in so zgrajene iz dolgih, tankih mišičnih celic, ki jim pravimo mišična 

vlakna. V njih so še tanjša vlakenca, ki se lahko skrčijo ali podaljšajo. Vezivo, ki povezuje 

mišične celice v snopiče, se na koncu mišice zgosti v kito, na površini mišice pa v mišično 

ovojnico. Ta preprečuje trenje ob gibanju tetive in njenem pritiskanju na kost. Skeletne mišice 

delujejo le, če so oživčene z gibalnimi živci.  

Mišice delujejo tako, da potezajo kosti kot vzvode. Mišice niso nikoli popolnoma ohlapne. 

Tudi ko jih ne uporabljamo, so nekoliko napete. Tej nenehni napetosti pravimo mišični tonus. 

Glede na funkcijo delimo mišice goleni v tri skupine: 

a) ekstenzorje stopala – ležijo na sprednji strani goleni in dvigujejo stopalo navzgor; 

b) peronealna muskulatura – ležijo na zunanji strani goleni ob ekstenzorjih in dvigujejo 

zunanji rob stopala ter obračajo stopalo navzven;  

c) fleksorji stopala – upogibajo podplat navzdol ter omogočajo hojo po prstih. 

Upogibalke noge so priraščene na petnico z ahilovo tetivo, ki je zelo močna kita in deluje kot 

blažilka udarcev pri stiku nog s tlemi. 

Na stopalu so kratke mišice, ki omogočajo premikanje palca in mezinca, mišice podplata in 

hrbtišča. (Bunta in Popovič, 1984) 
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Slika 2.16: Mišice stopala 

(Bunta in Popovič, 1984, str. 33) 

 

V stopalu in goleni so bogato razporejene krvne žile in živci, ki so lahko tudi sedež obolenj 

(Bobič, 1957). 

 

 

2.3.3 KOŽA STOPALA 

Koža je največji organ človeškega telesa. Njena glavna naloga je zaščita pred izgubo tekočine 

ter vdorom škodljivih mikroorganizmov in nečistoč v organizem. Prav tako je tudi senzoričen 

organ, ki centralni živčni sistem obvešča o temperaturi, neenakomernosti terena, vlažnosti ter 

morebitni poškodbi, občutno pa pripomore tudi k toplotni regulaciji telesa. Z izločanjem potu 

koža porablja hlapno toploto, s katero ohlaja organizem. Nepogrešljiva je tudi njena vloga 

izločanja – znojnice izločajo vodo in soli, lojnice pa maščobo. (http://www.shoe-

learn.com/index.php?page=143) 

 

Po nastanku in grobi delitvi pri koži razlikujemo dve plasti, in sicer povrhnjico (epidermis) in 

usnjico (kutis). 
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Slika 2.17: Prerez kože 

(http://fatalna.si/2012/09/28/sestava-koze-1-del/) 

 

Na hrbtišču stopala je koža prožna in tanka, debela komaj 0,5 mm, na podplatu pa je debela 

tudi do 5 mm, še posebej na obremenjenih površinah, kot so: peta, zunanji stopalni rob in 

stopalne blazinice. (Bunta in Popovič, 1984) 

 

2.3.4 STOPALNI LOKI 

Pri stoji na ravni površini so pritisku najbolj izpostavljene tri točke (Bunta in Popovič, 1984): 

– grča petnice (nosi približno polovico teže); 

– zunanji rob stopala; 

– glavice vseh petih stopalnic (nosijo polovico teže, od tega nosi tretjino prva stopalnica). 

 

Slika 2.18: Oporne točke stopala 

(Cvjetičanin, 1993, str. 16) 
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Zaradi elastičnih blazinic podplata so te oporne točke med seboj povezane s tremi stopalnimi 

loki, ki omogočajo prožnost stopala in so eni izmed najpomembnejših dejavnikov za 

normalno hojo.  

Bunta in Popovič (1984) poimenujeta tri stopalne loke: 

– notranji vzdolžni lok, povezuje trn petnice in bazo prve stopalnice, je edini pravi lok in 

je najdaljši (lok AB); 

– zunanji vzdolžni lok, povezuje trn petnice in glavico pete stopalnice, je slabo viden (lok 

AC); 

– sprednji lok, povezuje glavici prve in pete stopalnice, je najkrajši in najnižji (lok BC). 

 

Slika 2.19: Stopalni loki 

(Bunta in Popovič, 1984, str. 121) 

 

Loki sestavljajo zvito vzmet, ki se pri obremenitvi in obtežitvi splošči, pri razbremenitvi pa se 

vrne v prvotno stanje. Prav tako omogočajo, da se stopalo prilagaja neravnim površinam. 

Učinkujejo tudi na krvne žile, in sicer kot črpalke, ki pripomorejo k boljšemu pretoku krvi v 

stopalu. (Popovič, 2010) 

Če se premalo gibljemo ali nosimo neustrezno obutev, se lahko zgodi, da se stopalni loki 

povesijo. Tako sede podplat v celoti na podlago in noga postane toga in neokretna. 

 

2.4 FUNKCIJA STOPALA 

Najstarejši in nenehno se razvijajoči del človeškega telesa je stopalo. V nasprotju z možgani, 

hrbtenico in zgornjimi okončinami se zgradba in funkcija stopala nista spremenili že zadnjih 3 

do 4 milijone let. Kljub temu je k temu treba dodati, da je v zadnjih sto letih mogoče opaziti 

spremembo v površini, po kateri se gibljejo ljudje. Postala je ravna, predvsem pa veliko bolj 
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utrjena. Današnji sodobni človek zato večinoma hodi po trdi površini, ki se ne more bistveno 

deformirati. (Bobič, 1957)   

 

Stopalo deluje kot funkcionalna enota, ki omogoča prenos teže na podlago ter služi za 

premikanje telesa po njej – hoji. Za nemoteno opravljanje omenjenih funkcij mora biti stopalo 

po eni strani elastično, da se prilagaja obliki podlage, po drugi strani pa mora delovati kot 

toga ročica pri odrivu. (Antolič in Drobnič, 2002) 

 

2.4.1 Statične in dinamične funkcije stopala 

Stopalo nosi težo telesa, vzdržuje pokončno držo, skrbi za stabilnost in ravnotežje. To breme 

je razdeljeno tako, da večja polovica pade na spodnji del stopala (peto) in le manjša polovica 

na sprednji del stopala. Prav tako je občutno bolj obremenjeno področje prstnega sklepa 

(palec) kot preostali štirje prsti na stopalu. 

Dinamična funkcija stopala izhaja iz zagotavljanja gibanja in vzdrževanja stabilnosti med 

gibanjem. (http://www.shoe-learn.com/index.php?page=143)  

 

Zagotovo je mirna stoja veliko bolj utrujajoča kot hoja, ker pri hoji sodeluje izmenoma večje 

število mišic, medtem ko ene delajo, druge počivajo. (Bobič, 1957) 

 

Hoja je ena izmed človekovih temeljnih značilnih dejavnosti. Hoja je pri ljudeh različna, ker 

je odvisna od telesne konstitucije, spola, stanja mišic, starosti, obleke in obutve, od tal, 

utrujenosti človeka in podobno. 

Človek hodi s celotnim telesom, zato je hoja precej zapletena. Pri njej sodelujejo gibanje in 

trenje v sklepih; mišice in kosti, ki delujejo kot vzvodi. Vse to nadzorujejo živčne pobude, ki 

omogočajo presojanje položaja telesa v prostoru. (Bunta in Popovič, 1984) 

 

Osnovne razlike pri hoji se običajno razdelijo na dve fazi  

(http://www.shoe-learn.com/index.php?page=143):  

 

Faza podpore/obremenitve se začenja s stikom pete s površino in postopno obremenitvijo 

ter zmanjšanjem kota, pri katerem se podplat stopala dotakne površine, in traja do trenutka 

stika celotne ploskve stopala s tlemi. Naslednja faza osrednje podpore se konča z dvigom pete 
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od površine. Najpomembnejšo fazo za nadaljnji gib pomeni aktiven odriv stopala od površine. 

Ta faza se konča s pasivnim dvigom stopala od površine (navadno v področju prstov stopala). 

 

Faza zibanja/nihanja se začne, ko se stopalo premakne naprej in ni več v stiku s površino. 

 

 

Slika 2.20: Obremenitev stopala pri hoji 

(Bunta in Popovič, 1984, str. 21) 

 

Vloga stopala pri hoji je zelo pomembna. Med hojo se človek v nobenem trenutku ne loči 

popolnoma od tal.  

 

Slika 2.21: Položaj stopala pri hoji 

(Bunta in Popovič, 1984, str. 20) 

2.4.2 Ublažitev udarcev 
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Med hojo se pojavljajo udarne sile (udarci ob podlago), ki pomenijo dodatne obremenitve za 

hrbtenico, kosti in sklepe spodnjih okončin. Mehka in prožna površina sta tisti, ki večinoma 

vplivata na ublažitev teh udarcev. Med hojo po trdih površinah (beton, ploščice, asfalt) prihaja 

do bistveno večjih udarnih sil kot pri hoji po prožnih in mehkih površinah (trava, pesek) ali po 

umetnih površinah, ki se uporabljajo zlasti za različne športne dejavnosti. 

Imamo tri različne ravni, ki nam na naraven način poskušajo preprečiti te udarne sile 

(http://www.shoe-learn.com/index.php?page=143): 

– Ublažitev nižjih vrednosti udarne sile zagotavljajo maščobne blazinice, ki so pod kostjo 

pete. Ta del stopala je nujno pomemben za gibanje človeka, saj se brez njega ta ne bi mogel 

gibati. 

– Za ublažitev srednjih vrednosti udarne sile poskrbijo stopalni loki, tako prečni kot tudi 

vzdolžni. Neprimerno izbrani čevlji lahko občutno zmanjšajo blažilno funkcijo stopalnih 

lokov, medtem ko pravilna velikost čevljev ter primerna zgradba podplata in materiala lahko 

bistveno znižata vrednosti udarne sile. 

– Za ublažitev visokih vrednosti udarne sile, ki so tipične za skakanje in udarce, zmogljivosti 

blaženja izvirajo iz okostja, mišic, tetiv in sklepov ter zagotavljajo fiziološko fleksibilne 

učinke na spodnje okončine. V osnovi je mehanizem ublažitve pravzaprav postopno obračanje 

oziroma rotiranje segmentov v sklepih, ki so blokirani s kitami – vezmi in mišicami. 

Slika 2.22: Učinek povezanosti sklepov spodnjih okončin 

(http://www.shoe-learn.com/index.php?page=143) 

 

2.4.3 OBUTEV  
Za normalen razvoj stopala je pomembno že prvo obuvalo. To mora nogi puščati polno 

svobodo gibanja in kar se da pristno ohranjati stik s podlago. Ravno občutek stika s tlemi je 

pomemben za razvoj tako hoje kot pravilnega skladnega delovanja mišic, ki sodelujejo pri 

hoji. (Brecelj, 2000)  

Prazgodovinski človek ni imel težav s stopali. Težave se pojavijo s prvo obutvijo. Danes 
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človek hodi po trdnih tleh pogosto z neprimerno obutvijo, ki prepričuje normalen razvoj 

stopala, krepitev stopalnih mišic in normalno dihanje kože. Zato prihaja do različnih 

deformacij stopala, otiščancev, potenja nog in podobno. (Bunta in Popovič, 1984) 

 

Bunta in Popovič (1984) opišeta lastnosti dobrega obuvala: 

Industrija se ne prilagaja medicini, ampak sledi modnim smernicam, zato mora biti kupec še 

toliko bolj pozoren pri nakupu ustreznega obuvala. Oblika podplata mora biti prilagojena 

obliki našega stopala, njegova vzdolžna os mora teči skozi palec, sicer lahko pride do 

deformacije, zlasti palca (valgus). Pri nakupu smo pozorni, da so čevlji dovolj veliki, in ne 

čakamo, da se bodo »uhodili«. V njih mora biti prostor, da lahko migamo s prsti.  

Podplat mora biti iz dovolj prožnega materiala, torej se lahko v predelu prstov nagne do 

pravega kota. Najbolj ustrezen podplat je iz naravnega usnja, ki je dovolj čvrsto, prožno in 

elastično, da se dobro prilagaja podlagi. Prav tako omogoča zračenje, česar številni umetni 

materiali ne omogočajo. Pomembna je tudi debelina oziroma višina podplata. Če je ta pretrd, 

oslabijo stopalne mišice, kar pomeni začetek ploskega stopala. Tudi premehak podplat je 

škodljiv zlasti za majhne otroke, ko se stopalo še razvija. 

Peta je izredno pomembna za podpiranje teže telesa pri stoji in hoji. Previsoke pete omejijo 

gibljivost skočnih sklepov in porušijo ravnotežje. Pri hoji v visokih petah moramo kolena, 

kolke in medenico potisniti naprej, ledveni del hrbtenice močneje vbočiti, prsi izbočiti in 

dvigniti glavo. Vse to se zgodi, ker telo lovi ravnotežje. Tako se pokvari drža celotnega telesa 

in mišice rok, nog in hrbtenice morajo biti stalno napete. Vse to privede do bolečin v križu in 

do deformacije stopala.  

Pomembno je tudi, da je zgornji del čevlja iz mehkega usnja. V poletnih mesecih so 

priporočeni sandali, v katerih se noge manj potijo. 

Prav tako čevlji ne smejo biti preozki. Kajti taki povzročajo razna vnetja, otiščance, vraščanje 

palčnega nohta, prav tako pa pritiskajo na žile in tako ovirajo krvni pretok, kar je lahko 

usodno še zlasti za starejše. Tudi preširoki čevlji niso primerni. Prsti imajo v njih preveč 

prostora, zato udarjajo ob čevelj. Posledice so žulji, vnetja, vraščanje nohtov ter nestabilna in 

negotova hoja. (Bunta in Popovič, 1984) 
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Slika 2.23: Oblika sprednjega dela stopala: 

a) pri opori bosih nog; b) v čevlju z ozkim in koničastim delom 

(Kaloper, 1990, str. 119) 

 

Otroška obutev 

Brecelj (2000) poudarja, da je v prvem letu življenja pomembna zaščita stopala predvsem 

pred mrazom. Ko je toplo, naj bo otrok bos, sicer pa naj ima obute tople nogavičke ali copate. 

Za prve korake je idealna bosa noga na mehki podlagi. Kot prva obutev pa so priporočene 

nogavičke s stopalnim delom, ki preprečuje drsenje. Trenje podplata na obuvalu naj bi bilo 

čim bolj podobno trenju kože na podplatu. Če se odločimo za čeveljčke, morajo ti biti mehki z 

enoplastnim mehkim usnjenim podplatom. Ti čevlji so izjemoma visoki, segajo prek gležnjev, 

da se otroku težje sezujejo. Visoki čevlji so priporočeni do starosti dveh ali treh let, potem pa 

nizki. 

 

Otroku noga hitro raste. Že ob rojstvu stopalo doseže 40 odstotkov svoje končne dolžine in v 

prvem letu se poveča za 70 odstotkov, končno velikost pa doseže kmalu okoli trinajstega leta 

starosti. Otrok mora imeti dovolj veliko obutev, ta ne sme utesnjevati sprednjega dela stopala 

po njegovi širini, saj so otroška stopala običajno relativno širša. Druga pomembna značilnost 

dobrega čevlja pa je prožnost podplata. Ta mora biti dobro upogljiv prek osnovnih členkov 

prstov in mora imeti mehak zgornji del čevlja. Čevelj naj ne sega prek gležnjev, če tega ne 

narekujejo vremenske razmere. (Brecelj, 2000) 

Nizki čevlji so bolj fiziološki, ker omogočajo skočnemu sklepu in prstom normalno gibanje. 

Za vsa obdobja velja, da mora biti čevelj narejen iz zračnega materiala, tudi zimski čevelj. 

Podplat naj bo usnjen, peta pa visoka približno centimeter. Čevlje s tako imenovano 

Thomasovo peto, notranji rob pete je dvignjen in podaljšan, priporočajo otrokom z iksastimi 

koleni ali valgusom pete. (Bunta in Popovič, 1984) 
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Slika 2.24: Thomasova peta 

(Kaloper, 1990, str. 16) 

 

Dolgo časa je veljalo prepričanje, da stopalo za normalni razvoj in dosego optimalne oblike 

potrebuje neko stalno zunanjo oporo. Otroci so tako nosili trdo obutev, starši so neutrudno 

iskali čevlje s trdimi opetniki, z oporami za stopalne loke ali gleženj, kar so s skupnim 

imenom imenovali »ortopedski čevelj«. Danes na podlagi obsežnih raziskav vemo, da takšna 

»ortopedska obutev« ni samo nepotrebna, ampak celo škodljiva za normalen razvoj stopala. 

(Brecelj, 2000)  

 

2.4.4 HIGIENA 

Koža podplatov je zgrajena iz debelega roževinastega sloja z velikim številom znojnic. Ker 

čevlji slabo prepuščajo zrak, je razpad znoja v njih hitrejši. Noge si je zato treba umiti vsak 

dan, praviloma brez mila (izjemoma pri zelo umazanih stopalih), saj to koži odvzame zaščitno 

plast maščobe, kar privede do suhe kože na stopalih. (Bunta in Popovič, 1984) 

Nohte na stopalih si je treba striči enkrat na teden. Priporočljivo je tudi odstranjevanje trde 

kože, ki se najpogosteje pojavi na petah. K higieni nog sodi tudi redna menjava nogavic. Te 

nas ne smejo preveč stiskati, saj je s tem onemogočena cirkulacija krvi. Priporočljive so 

bombažne nogavice, ker dobro vpijajo znoj, mogoče jih je prekuhati in s tem uničiti razne 

mikrobe. Ljudje, ki imajo težave z ožiljem, naj nosijo volnene nogavice, ki jih oblečejo čez 

bombažne. Volnene nogavice ohranjajo toploto in olajšajo prekrvavitev nog (Bunta in 

Popovič, 1984). 
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2.5 RAZLIKE MED MESTNIMI IN PRIMESTNIMI ŠOLAMI – 
problem proučevanja 

 

2.5.1 SLABA TELESNA DRŽA 

Kuralt (2007) je ugotavljal, ali obstajajo razlike v pojavnosti slabe telesne drže med 

šoloobveznimi otroki na podeželju in v mestu. Z raziskavo je ugotovil, da je v mestu in na 

podeželju skupaj 27,3 % otrok s slabo telesno držo. Od tega je 98,2 % mestnih osnovnošolcev, 

podeželskih osnovnošolcev pa je le 1,8 %. Iz podatkov je razvidno, da obstajajo velike razlike v 

pravilni telesni drži med mestnimi in podeželskimi otroki. Prav tako išče razloge za slabo telesno 

držo otrok. Pravi: »Glede na to, da preživijo mestni otroci v šolah popolnoma enako število ur kot 

njihovi podeželski vrstniki in da nosijo enako težke torbice, je očitno težava v kraju, kjer 

prebivajo. Vendar trditi, da je mesto, kjer je nešteto možnosti za ukvarjanje s športom, krivo za 

slabo telesno držo, bi bilo neumnost. Težava in razlika je torej v življenjskem stilu mestnih in 

podeželskih otrok.«  

 

2.5.2 VPLIV SODOBNE TEHNOLOGIJE 

Fornazarič (2011) ugotavlja, da so mestni otroci veliko več za računalnikom kot primestni. 

Prav tako kot zanimivost navaja, da je internetna varnost mestnih otrok zlasti 

visokoizobraženih mam slabša kot pri primestnih otrocih, kjer ima mama le osnovno šolo. Ta 

je veliko bolj pazljiva, kaj otrok počne na računalniku. Verjeten razlog za to je, navaja, da 

primestne matere manj zaupajo računalnikom in se tudi bolj bojijo za svoje otroke, zato ti 

preživijo tudi manj časa za računalnikom. Navadno visokoizobražene mame preživijo več 

časa v službi, zato se njihov otrok zamoti z računalnikom.  

 

2.5.3 GIBALNE SPOSOBNOSTI 

Matejek in Planinšec (2008) navajata rezultate, ki kažejo, »[…] da pri otrocih iz različnih 

bivalnih okolij obstajajo statistično značilne razlike v vseh gibalnih sposobnostih, razen pri 

sposobnosti ravnotežja. Raven gibalnih sposobnosti je najvišja pri mestnih otrocih, medtem 

ko je pri otrocih iz primestja in podeželja nekoliko nižja. Razlike so verjetno posledica 

številnih dejavnikov, med najpomembnejšimi so zagotovo še obstoječe socialno-ekonomske 

in kulturne razlike med mestnim, primestnim in podeželskim okoljem.« Prav tako je v 

mestnih šolah izbira nadstandardnega programa športne vzgoje pogostejša in pestrejša. Mestni 
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starši naj bi bili bolj ozaveščeni o pomenu športne dejavnosti in so zato pripravljeni 

nadstandardne programe tudi plačati. Tudi drugi raziskovalci so ugotovili podobno (Planinšec 

in Pišot, 2006; Pišot, Turk, Riga in Trbižan, 2002). S svojimi ugotovitvami potrjujejo, da se 

mestni otroci v primerjavi s podeželskimi bolj vključujejo v organizirane športne dejavnosti, 

prav tako so vključeni v različna športna društva, v mestih pa je tudi pestrejša ponudba 

športnih programov ter večja izbira in dostopnost do različnih športnih objektov. 

 

Zajškova (2010) pa je prišla do nekoliko drugačnih ugotovitev, in sicer, da med podeželskimi 

in mestnimi otroki ni statistično značilnih razlik glede gibalne dejavnosti. Prav tako ni 

ugotovila statistično značilnih razlik glede indeksa telesne mase in gibalne dejavnosti. 

 

2.5.4 TELESNA SAMOPODOBA 

Amanovićeva (2011) v svojem delu ugotavlja gibalno učinkovitost mestnih in podeželskih 

otrok in vpliv te na telesno samopodobo. »Rezultati kažejo, da je korelacija med telesno 

samopodobo in gibalnimi sposobnostmi statistično značilna pri dečkih iz vseh bivalnih okolij 

(mesta, primestna in podeželja), in sicer se ta kaže pri aerobni vzdržljivosti in koordinaciji 

gibanja celotnega telesa.« Aerobna vzdržljivost najbolj vpliva na telesno samopodobo 

primestnih in podeželskih dečkov, pri mestnih dečkih pa koordinacija celotnega telesa. 

Ugotovila je tudi korelacijo med telesno samopodobo in gibalnimi sposobnostmi pri deklicah 

iz predmestja, na katero naj bi vplivala eksplozivna moč.  

 

2.5.5 PLOSKO STOPALO IN ORTOPEDSKO ZDRAVLJENJE TEGA 
Garcı ́a-Rodrı ́guez et al. (1999) proučujejo plosko stopalo v podeželski provinci Malaga v 

Španiji. V raziskavo je bilo vključenih 1.181 učencev, starih od 4 do 13 let. Ugotovili so, da 

ima 2,7 % otrok plosko stopalo. Od tega je imelo plosko stopalo 75 % učencev starostne 

skupine od 4 do 5 let, preostalih 25 % pa je pripadalo starostni skupini od 8 do 9 ter od 12 do 

13 let. Ugotovili so tudi, da imajo učenci nižjega in nižjega srednjega razreda družin manj 

težav s ploskim stopalom, prav tako pa v obeh skupinah prevladujejo moški s ploskimi 

stopali. Z raziskavo so ugotovili, da teža (glede na indeks telesne mase) ne vpliva na plosko 

stopalo. Se je pa izkazalo, da v nižji starostni skupini, v kateri je tudi več ploskih stopal, ta 

pripadajo otrokom z višjim indeksom telesne mase. Dokopali so se tudi do zanimive 

ugotovitve, in sicer, da 14,2 % otrok v tej provinci prejema ortopedsko zdravljenje (nosijo 

škornje s podprtimi stopalnimi loki), kar je pretirano, saj so ugotovili, da ima le 2,7 % otrok 
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plosko stopalo. Prav tako je zanimivo, da je samo 9 od 32 otrok, pri katerih so potrdili plosko 

stopalo, predpisano nošenje ortopedskih vložkov. Njihova raziskava je potrdila, da je v 

provinci Malaga čezmerno število mladih šolarjev, ki prejemajo ortopedsko obravnavo. Pri 

tem poudarjajo, da Staheli pravi, da se mora plosko stopalo pozdraviti samo od sebe in da pri 

tem ne pomagajo nobeni ortopedski vložki. Ortopedska obutev omejuje stopalo v tog model, s 

tem so odstranjeni običajni dražljaji, prav tako pa je omejena tudi normalna funkcija stopalnih 

mišic.  

 

2.6 DOSEDANJE RAZISKAVE O PLOSKOSTI STOPAL 
 

2.6.1 POGOSTOST PLOSKIH STOPAL 
Vsako leto nam prinese nekaj novega predvsem na področju tehnologije in zdravstva. Zato bi 

bilo pričakovati, da so otroške noge čedalje bolj zdrave, saj zdravstvo vse bolj poglablja svoje 

znanje o anatomiji človeka. Prav tako pa je na trgu čedalje več različne obutve, ki je 

namenjena za takšne in drugačne dejavnosti in se tako prilagaja našemu gibalnemu načinu. 

Toda po drugi strani nam prav ta sodobni življenjski slog ponuja, naj svoje aktivnosti 

prenesemo pred računalnik in jih opravljamo kar od doma. Prav tako so se spremenila tudi tla 

pod našimi nogami. Čedalje več je asfaltiranih in trdnih površin, ki pa niso najbolj primerne 

za pravilen razvoj naših stopal. 

 

Preglednica 2.1: Pogostost ploskih stopal pri različnih raziskavah 

Ime 
raziskovalca 

 

Ploskost stopal Metoda 
ugotavljanja 

Razred 
 
 

Osnovna šola 

Klavs,  
2006 

30,9 % Clarkova  1. triada OŠ Vodice 

Bukovec, 
2007 

13,1 % Čižinova 4. razred osnovne šole v 
Ljubljani 

Potočnik, 
2008 

12,75 % Čižinova 1. triada OŠ Ivana Groharja v 
Škofji Loki 

Brvar,  
2009 

15,5 % 
22,4 % 

Čižinova 
Clarkova  

1. triada OŠ Zgornji Tuhelj 

Kočevar,  
2011 

22,45 % Clarkova 1.–8. razred OŠ Pirniče 

Bobnar,  
2012 

24,35 %  Clarkova 2.–9. razred 
(največ iz 2. triade) 

OŠ Pirniče 
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Iz preglednice je razvidno, da se ploskost stopal, če gledamo Clarkovo metodo, sprva 

zmanjšuje, nato pa se v zadnjih letih spet začne povečevati. Vidimo lahko tudi, da je ploskost 

stopal, zmerjena s Clarkovo metodo, višja od Čižinove, torej je ena izmed metod bolj 

učinkovita za merjenje ploskosti stopal.  

 

Seveda pa na podlagi zgornje tabele težko govorimo o nekih sklepih, saj so raziskave 

vključevale različne šole in različne razrede, prav tako se frekvenca razlikuje tudi glede na 

metodo, ki je bila uporabljena v raziskavi. Iz podatkov tudi ne izvemo, ali je avtor mejna 

stopala štel k ploskim ali ne. 

 
2.6.2 PLOSKA STOPALA IN POVEZAVA S STAROSTJO 
Vsak človek se rodi s ploskimi stopali. Ta naravna deformacija pa začne počasi izginjati, ko 

se začnemo postavljati na noge. Z aktiviranjem spodnjih okončin spodbudimo delovanje 

stopalnih mišic, ki so odgovorne za pravilno oblikovanje stopalnih lokov. Seveda pa kljub 

gibanju ni nujno, da se bodo naša stopala pravilno razvila, saj je njihovo oblikovanje odvisno 

od številnih dejavnikov. Nanje vpliva stopnja deformacije pa tudi različne pridobljene in 

prirojene napake stopal.  

 
Preglednica 2.2: Delež otrok s ploskimi stopali po razredih (Klavs, 2006) 

Razred Delež ploskih stopal po 
Clarkovi metodi (%) 

1. 51,5 

2. 53 

3. 16,2 

4. 16,2 

 

Klavsova (2006) je ugotovila, da se ploska stopala s starostjo zmanjšujejo. Pri tem 

upoštevamo dejstvo, da se z višjim razredom povečuje tudi starost učencev. Tudi Brvarjeva 

(2009) je ugotovila podobno. 
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Preglednica 2.3: Delež otrok s ploskimi stopali po razredih (Brvar, 2009) 

Razred Delež ploskih stopal po 
Clarkovi metodi (%) 

Delež ploskih stopal po 
Čižinovi metodi (%) 

Levo 
stopalo 

Desno stopalo Levo stopalo Desno stopalo 

1. 37,5 40 40 50 

2. 37,5 40 40 25 

3. 12,5 0 20 0 

4. 12,5 20 0 25 

 

Glede na obe vrsti metode, ki jih je Brvarjeva (2009) uporabila v svoji raziskavi, lahko 

vidimo, da se s starostjo delež ploskosti stopal manjša. Vidimo lahko tudi, da so indeksi, 

pridobljeni po Čižinovi metodi, višji kot pri Clarkovi. Razlog je verjetno ta, da se indeksi za 

določanje ploskosti stopal razlikujejo, kot se tudi razlikuje meja za uvrščanje v določeno 

kategorijo (normalno, mejno, plosko).  

 

Preglednica 2.4: Delež otrok s ploskimi stopali glede na triletja (Kočevar, 2011) 

Triletje Delež ploskih stopal po 
Clarkovi metodi (%) 

1. 53,5 

2. 34,9 

3. 11,6 

 

Tudi Kočevarjeva (2011) je potrdila svojo hipotezo, da se s starostjo delež ploskih stopal 

manjša, kajti vsako triletje zavzema višjo starostno skupino otrok. 

 

2.6.3 PLOSKA STOPALA IN POVEZAVA S SPOLOM 
Glede na to, da obstajajo razlike med dečki in deklicami, nas je zanimalo, ali se te kažejo tudi 

v ploskosti stopala.  
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Preglednica 2.5: Pogostost ploskih stopal pri dečkih in deklicah  

 Dečki Deklice 

Levo stopalo Desno stopalo Levo stopalo Desno stopalo 

Bukovec, 2007 

(Čižinova metoda) 

12,4 9,5 7,9 7,9 

Brvar, 2009 

(Čižinova metoda) 

7 10 5 5 

Kočevar, 2011 

(Clarkova metoda) 

32,1 30,9 16,2 14,3 

 

Bukovčeva (2007) in Brvarjeva (2009) sta ugotovili, da imajo deklice boljša stopala od 

dečkov, saj imajo dečki nekoliko pogosteje ploska stopala, vendar je kljub razlikam njun 

izračun Ӽ2 pokazal, da med spoloma ni statistično značilnih razlik. Tudi Kočevarjeva (2011) 

je ugotovila podobno, in sicer, da imajo deklice boljša stopala od dečkov, kar pa je potrdila 

tudi z F-vrednostjo in tako dokazala, da so med spoloma razlike v ploskosti stopal. 

 

2.6.4 RAZLIKE V PLOSKOSTI STOPALA MED LEVIM IN DESNIM 
STOPALOM 
Človeško telo ni v simetriji, med levo in desno polovico je mogoče zaznati manjša 

odstopanja. Navadno ima človek tudi eno stopalo daljše od drugega. 

 
Preglednica 2.6: Razlike v ploskosti stopala med levim in desnim stopalom 

 Levo stopalo Desno stopalo 

Bukovec, 2007 

(Čižinova metoda) 

10,2 8,7 

Brvar, 2009 

(Čižinova metoda) 

5 4 

Kočevar, 2011 

(Clarkova metoda) 

23,1 21,8 

 

Bukovčeva (2007), Brvarjeva (2009) in Kočevarjeva (2011) so ugotovile, da je delež ploskega 

desnega stopala manjši kot pri levem, kar kaže na to, da naj bi bilo levo stopalo manj 

deformirano od desnega. Torej obstajajo razlike med levim in desnim stopalom, vendar 

nobena od avtoric teh ni mogla statistično potrditi. Kočevarjeva (2011) je sicer z računom Ӽ2 
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dokazala, da obstajajo statistično pomembne razlike med levim in desnim stopalom, toda 

z analizo variance tega ni mogla potrditi. 

Brvarjeva (2009) je tudi proučevala povezavo med odrivno nogo in ploskostjo stopal. 

Navadno imajo desničarji levo odrivno nogo, levičarji pa ravno nasprotno. Ugotovila je, da 

med odrivno in neodrivno nogo ni nobenih bistvenih razlik v ploskosti stopal. Drugačne 

rezultate pa je dobila Turkova (2002), ki je ugotovila, da je odrivna noga manj ploska od 

neodrivne, saj naj bi bile mišice odrivne noge bolje razvite. Tudi Filipičeva (2008) je 

ugotavljala povezavo med odrivno nogo in ploskim stopalom. Mišice odrivne noge so 

aktivnejše in bolj razvite, zato so tudi stopalni loki bolj utrjeni. Torej je stopalo odrivne noge 

manj plosko od zamašne in zaradi razvitejših stopalnih lokov tudi bolj vbočeno. Iz tega je 

Filipičeva (2008) sklepala, da je zaradi vbočenosti odrivne noge to stopalo posledično tudi 

krajše. Njeno ugotovitev so potrdili tudi v podjetju Alpina na podlagi opažanj. Dokazala je, da 

sta dolžina stopala in odrivna noga povezani s ploskostjo stopala, odrivna noga je praviloma 

krajša in ni ploska. 

 

2.6.5 POVEZANOST TELESNE VIŠINE IN TEŽE S PLOSKOSTJO 
STOPALA 
Človek v obdobju adolescence raste in se razvija. Tako naj bi bil učenec na razredni stopnji 

vsako leto nekoliko višji in sorazmerno s tem tudi težji. 

 
Različni avtorji so se dokopali do različnih ugotovitev. Potočnikova (2008) navaja, da med 

telesno težo in višino glede ploskosti stopal ni povezanosti, podobno pa sta ugotovili tudi 

Kovačeva (2006) in Brvarjeva (2009). Povsem do drugačnih sklepov pa se je dokopala 

Klavsova (2006). Ugotovila je, da telesna teža vpliva na ploskost stopal, prav tako pa tudi 

telesna višina. Razlog za to je, navaja, da so višji otroci po navadi tudi težji, s tem pa so 

stopalni loki dodatno obremenjeni, torej so stopala bolj ploska.  

 

Če bi se izkazalo, da imajo učenci, ki so nižji, več težav s ploskostjo stopala, bi lahko trdili, 

da nižji so otroci, bolj so podvrženi čezmerni telesni teži, saj zaužijejo več kalorij, kot jih 

njihovo telo potrebuje. Razlog, zakaj imajo nižji otroci bolj ploska stopala, bi bil lahko tudi ta, 

da ima nižji otrok tudi krajše stopalo od višjega in se zato telesna teža ne razporedi tako 

enakomerno kot pri višjih otrocih, zato je stopalo bolj obremenjeno, kar privede do 

deformacije stopala. Prav tako imajo nižji otroci manj težav z ravnotežjem kot višji. Pri 
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ohranjanju pravilnega ravnotežja pa se ves čas obremenjujejo stopalni loki, in to ne samo na 

eni točki. To je še eden od razlogov, zakaj bi lahko imeli nižji otroci več težav s spuščenim 

stopalnim lokom. 

 

3.0 CILJI RAZISKAVE  
Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

– ugotoviti razlike v pogostosti ploskosti stopal glede na različno vrsto šole 

(mestna/primestna); 

– ugotoviti pogostosti ploskih stopal pri učencih iz našega vzorca; 

– ugotoviti razlike v ploskosti stopal glede na starost učencev iz našega vzorca; 

– ugotoviti razlike v ploskosti stopal glede na spol pri učencih iz našega vzorca; 

– ugotoviti razlike med ploskostjo levega in desnega stopala pri učencih iz našega 

vzorca; 

– ugotoviti povezanost ploskosti stopal s telesno težo pri učencih iz našega vzorca; 

– ugotoviti povezanost ploskosti stopal s telesno višino pri učencih iz našega vzorca. 

 

4.0 HIPOTEZA 
Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

– med primestno in mestno šolo glede pogostosti ploskosti stopal ni razlik; 

– pogostost ploskih stopal pri učencih iz našega vzorca ne odstopa od predhodnih 

raziskav na našem področju; 

– s starostjo se ploskost stopala pri učencih iz našega vzorca ne razlikuje; 

– ploskost stopal se ne razlikuje glede na spol; 

– med ploskostjo levega in desnega stopala pri učencih iz našega vzorca ni razlik; 

– telesna višina ne vpliva na ploskost stopala; 

– telesna teža ne vpliva na ploskost stopala. 

Hipoteze smo sprejeli s 5% napako. 
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5.0 METODA DELA 
5.1 VZOREC MERJENCEV 
V raziskavo je bilo vključenih 267 učencev, 133 jih je bilo iz OŠ narodnega heroja Maksa 

Pečarja (Črnuče – mestna šola) in 134 iz OŠ Davorina Jenka (Cerklje na Gorenjskem – 

primestna šola). 

 

Preglednica 5.1: Število učencev glede na posamezno šolo 

 
 
 
 
 
 
 

 

Raziskovalni populacijski vzorec je vključeval dečke in deklice, in sicer 134 dečkov in 133 

deklic. 

 

Preglednica 5.2: Število učencev glede na spol 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
V raziskavo je bilo vključenih največ učencev iz 6. razreda in najmanj učencev iz 1. razreda. 

Šola Število učencev  Delež (%) 

OŠ n. h. Maksa Pečarja 133 49,8 

OŠ Davorina Jenka 134 50,2 

Skupaj 267 100,0 

Spol Število učencev Delež (%) 

Dečki 
 

134 49,8 

Deklice 
 

133 50,2 

Skupaj 267 100,0 
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Grafikon 5.1: Delež vseh učencev po razredih 

 
 
5.2 VZOREC SPREMENLJIVK 

V raziskavi smo upoštevali naslednje spremenljivke: 

– razred, 

– vrsta šole, 

– spol, 

– izračunani indeks levega stopala (po Čižinovi metodi), 

– izračunani indeks desnega stopala (po Čižinovi metodi), 

– stopnja ploskosti levega stopala po Čižinovi metodi (normalno, mejno, plosko), 

– stopnja ploskosti desnega stopala po Čižinovi metodi (normalno, mejno, plosko), 

– telesna teža učencev, 

– telesna višina učencev. 

 
5.3 ORGANIZACIJA MERITEV 
Meritve smo izvedli oktobra 2012 na OŠ n. h. Maksa Pečarja in novembra 2012 na OŠ 

Davorina Jenka. Posamezno šolo smo predhodno prosili za sodelovanje in jo seznanili z našo 

raziskavo. Nadaljnja komunikacija je nato potekala prek športnih pedagogov.  

Meritve smo izvedli med urami športne vzgoje. Ura je potekala tako, kot si jo je učitelj 

zamislil, z manjšimi posebnostmi zaradi naše meritve. Pred začetkom ure smo učencem 

razložili, kdo smo in kaj bomo to uro počeli z njihovimi stopali. Pogovorili smo se tudi o tem, 

kaj je plosko stopalo, pri tem smo poudarili, da to ni nič skrb zbujajočega, vendar je 

pomembno, da posameznik, ki ima plosko stopalo, izvaja določene vaje. S tem smo želeli 

doseči, da se učenci ne bi ustrašili, se med seboj zbadali, ko bi izvedeli, da je z njihovim 

stopalom nekaj narobe. Vaje smo tudi demonstrirali. Učenci so po določenem ključu prihajali 

do nas, mi pa smo jim povedali, kaj morajo storiti. Preostali učenci so medtem imeli športno 

vzgojo. 

4. razred

25 %

5. razred

28 %

6. razred

47 %

RAZRED
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Z napravo, imenovano Beckemann, smo od učencev pridobili po dva plantograma, torej levi 

in desni odtis stopala. Prednost te naprave je, da je zelo preprosta za uporabo, merjenec pa si 

pri tem ne umaže nog. Učenec je z boso nogo stopil na mehko podlago, ki je bila spodaj 

prepojena s črnilom, pod njo pa je bil položen bel list papirja, na katerem se je pozneje poznal 

odtis stopala. Uporabili smo dve napravi, ki smo ju postavili drugo pod drugo, v širini koraka, 

prek katerih je učenec naredil korak. Mehki podlagi smo nato dvignili in tako na papirju 

pridobili odtis učenčevih stopal – plantogram. Na list smo podpisali učenca ter zapisali razred, 

izključno za našo evidenco.  

Na koncu smo še nekaj besed namenili ploski nogi in našemu merjenju. Povedali smo jim, da 

tudi če zdaj nimajo nobenih težav, čeprav imajo plosko nogo, se te med njihovim odraščanjem 

lahko pokažejo, predvsem kot bolečina v določenih predelih telesa.  

 

Slika 5.1: Postopek za pridobivanje plantograma 

(Kosinac, 1995, str. 22) 

 

Na podlagi dobljenih odtisov smo po Čižinovi metodi ugotovili stopnjo ploskosti stopal. Pri 

tem smo uporabili naslednja merila za določanje stanja stopala: 

– I = od 0 do 1; normalno stopalo; 

– I = od 1 do 2; mejno stopalo; 

– I = 2 ali več; plosko stopalo. 

 

Telesno težo in višino smo izmerili v sklopu testiranja za športnovzgojni karton. Uporabili 

smo napravo, kjer se višina in teža le odčitata. Pri merjenju višine smo učence opozorili na 

pravilno držo in postavitev na napravi. 

 

5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 
Na podlagi pridobljenih plantogramov smo po Čižinovi metodi (glej poglavje 2.5.2) 

izračunali indekse in ugotovili stopnjo ploskosti stopal učencev. 

Vse pridobljene podatke smo vnesli v Excelovo matriko. Nato smo s statističnim programom 

SPSS izračunali naslednje podatke: 
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– deskriptivno statistiko za numerične spremenljivke (povprečje, standardni odklon, 

minimalni in maksimalni odklon) in frekvenco ter relativno frekvenco za nominalne 

spremenljivke; 

– korelacijo (Pearsonov koeficient) za ugotavljanje povezanosti med levim in desnim 

stopalom ter med indeksi ploskosti stopal učencev in telesno težo ter višino; 

– analizo variance za razliko med razredi, šolama in spoloma; 

– test hi-kvadrat za razliko med razredi, spoloma, šolama ter razliko med levim in 

desnim stopalom. 

Hipoteze smo sprejeli s 5% tveganjem. 

 

6.0 REZULTATI IN RAZPRAVA 
V tem poglavju si bomo podrobneje pogledali deleže ploskih stopal, razlike v ploskosti stopal 

med mestno in primestno šolo, razlike med levim in desnim stopalom, razlike v ploskosti 

stopal med spoloma, med razredi, povezanost ploskosti stopal s telesno težo ter telesno višino. 

 

 6.1 POGOSTOST PLOSKIH STOPAL 
Pri izmerjenih indeksih desnih in levih stopal smo učence razvrstili v tri skupine: 

– I = od 0 do 1; normalno stopalo; 

– I = od 1 do 2; mejno stopalo; 

– I = 2 ali več; plosko stopalo. 

 

Preglednica 6.1: Število in delež ploskih stopal pri učencih 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica 6.1 predstavlja rezultate, pridobljene s Čižinovo metodo. Iz preglednice lahko 

vidimo, da je imelo obe stopali mejni 53 učencev, 178 pa jih je imelo obe stopali normalni. 

 
Levo stopalo Desno stopalo 

F % F % 

Mejno stopalo 53 19,9 55 20,6 

Normalno 

stopalo 
178 66,7 180 67,4 

Plosko stopalo 36 13,5 32 12,0 

Skupaj 267 100,0 267 100,0 
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Dva učenca sta imela mejno le desno stopalo, prav tako sta imela dva učenca normalno le 

desno stopalo. 32 učencev je imelo obe stopali ploski, dva učenca pa sta imela plosko le levo 

stopalo. Število ploskih, mejnih in normalnih stopal se glede na levo in desno stopalo bistveno 

ne spreminja. 

 

Nekaj učencev je že pred meritvijo vedelo, da imajo ploska stopala. Eden je izvedel od 

fizioterapevta, ki mu je nato predpisal določene vaje. Pri treh učencih je ploskost stopala 

odkril zdravnik. Eden se je tako vpisal k ortopedu, drugemu pa je kar zdravnik predpisal 

določene vaje, ki pa so mu pomagale, saj zdaj nima več težav s ploskim stopalom. Med 

meritvijo smo lahko opazili, da je bilo kar nekaj učencev, ki je imelo težave s ploskim 

stopalom, imelo tudi čezmerno telesno težo. Toda v našem nadaljnjem raziskovanju, ali 

telesna teža vpliva na ploskost stopala, tega nismo potrdili. Zanimivo je bilo, da je neki 

fantek, ko smo mu vzeli odtis stopala in izvedeli, da ima obe stopali ploski, sam dejal, da ve, 

da mora shujšati. Prav tako je bila neka deklica zelo razočarana, da ima mejni stopali, saj je 

rekla, da zato trenira balet, da ne bi imela težav s stopali. Sami lahko predvidevamo, da bi bila 

njena stopala morda bistveno bolj deformirana, če se ne bi ukvarjala z baletom. 

 

Preglednica 6.2: Osnovna statistika za indeks levega in desnega stopala 

 Minimum Maksimum Povprečje Standardni odklon 

IND-L 0,13 71,00 2,2753 5,87050 

IND-D 0,13 35,50 1,7523 3,56625 

  

Iz preglednice 6.2 je razvidno, da v zajeti skupini merjencev obstaja huda ploskost levega 

stopala, maksimalna vrednost je 71. To sovpada s preglednico 1, saj smo pri merjenju 

ploskosti stopal našteli 36 levih ploskih stopal. Maksimalna vrednost desnega stopala je 35,5, 

kar je za polovico manj od levega. Toda kljub temu lahko govorimo tudi o hudi ploskosti 

desnega stopala, kar je razvidno tudi iz preglednice 1, kjer vidimo, da je izmed 267 učencev 

32 takih, ki imajo desno stopalo plosko. Leva stopala se bolj razlikujejo med seboj, kar nam 

pove tudi visok standardni odklon, ki je 5,87050; medtem ko so si desna stopala bolj podobna 

med seboj, standardni odklon je 3,56625. Povprečje levih stopal (2,2753) nam prav tako pove, 

da je večina stopal ploskih, medtem ko je povprečje desnih nekoliko nižje (1,7523) in kaže na 

manjše deformacije desnih stopal. 
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Vseh ploskih stopal je 12,75 %, mejnih 20,25 % in normalnih 67,05 %. Torej je vseh stopal, 

ki kažejo na deformacijo, skupaj 33 %. Na podlagi teh rezultatov lahko vidimo, da je delež 

otrok z zdravimi stopali večji od deleža otrok, ki imajo deformacije stopal. 

 

Če primerjamo frekvenco ploskosti stopal pri naši raziskavi (12,75 %), lahko vidimo, da je 

dosti podobna z že pridobljenimi frekvencami iz prejšnjih let (glej poglavje 2.6.1). Seveda pa 

na podlagi predhodnih raziskav težko govorimo o nekih sklepih, saj so raziskave vključevale 

različne šole in različne razrede, prav tako pa smo lahko videli, da se frekvenca razlikuje tudi 

glede na metodo, ki je bila uporabljen v raziskavi. Razlog, zakaj se je število ploskih stopal v 

zadnjih letih začelo povečevati, bi bil lahko ta, da učenci čedalje več časa preživijo pred 

računalniki. Tudi z vrstniki komunicirajo le prek teh, prav tako pa jim internetno medmrežje 

omogoča tudi različne oblike iger kar od doma. Tudi šola čedalje bolj spodbuja učence k 

uporabi računalnika, kajti naloge so vse bolj vezane na uporabo interneta, namesto da bi 

učence spodbujale, da bi jih opravljali zunaj, v naravi. Še eden izmed razlogov pa je lahko, da 

so starši danes čedalje bolj v finančni krizi, prav tako jih služba čedalje dlje zadržuje od doma 

in tako nimajo ne časa in tudi ne sredstev, da bi svoje otroke vključevali v takšne in drugačne 

dejavnosti.  

 

Hipotezo, da pogostost ploskih stopal pri učencih iz našega vzorca ne odstopa od predhodnih 

raziskav, lahko na podlagi pridobljenih podatkov potrdimo. 
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6.2 POGOSTOST IN PRIMERJAVA PLOSKIH STOPAL GLEDE NA 
RAZRED 

Preglednica 6.3: Primerjava frekvenc med ploskostjo levega in desnega stopala glede na 
razred  

 LEVO STOPALO DESNO STOPALO 

PLOSKOST  

STOPALA 

RAZRED Skupaj RAZRED Skupaj 

4. 5. 6. 4. 5. 6. 

 Mejno 

Število 15 15 23 53 20 11 24 55 

Pričakovano 

število 
13,3 14,7 25,0 53,0 13,8 15,2 26,0 55,0 

% kategorija 28,3 % 28,3 % 43,4 % 100,0 % 36,4 % 20,0 % 43,6 % 100,0 % 

% razred 22,4 % 20,3 % 18,3 % 19,9 % 29,9 % 14,9 % 19,0 % 20,6 % 

Normalno 

Število 38 50 90 178 37 51 92 180 

Pričakovano 

število 
44,7 49,3 84,0 178,0 45,2 49,9 84,9 180,0 

% kategorija 21,3 % 28,1 % 50,6 % 100,0 % 20,6 % 28,3 % 51,1 % 100,0 % 

% razred 56,7 % 67,6 % 71,4 % 66,7 % 55,2 % 68,9 % 73,0 % 67,4 % 

Plosko 

Število 14 9 13 36 10 12 10 32 

Pričakovano 

število 
9,0 10,0 17,0 36,0 8,0 8,9 15,1 32,0 

% kategorija 38,9 % 25,0 % 36,1 % 100,0 % 31,2 % 37,5 % 31,2 % 100,0 % 

% razred 20,9 % 12,2 % 10,3 % 13,5 % 14,9 % 16,2 % 7,9 % 12,0 % 

Skupaj 

Število 67 74 126 267 67 74 126 267 

Pričakovano 

število 
67,0 74,0 126,0 267,0 67,0 74,0 126,0 267,0 

% kategorija 25,1 % 27,7 % 47,2 % 100,0 % 25,1 % 27,7 % 47,2 % 100,0 % 

% razred 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Ӽ2 = 5,581 (levo stopalo) in 9,512 (desno stopalo) 

P (značilnost) = 0,233 (levo stopalo) in 0,049 (desno stopalo) 

 

Preglednica 6.4 prikazuje število mejnih, normalnih in ploskih stopal glede na razred. 

Izračunano je tudi pričakovano število, ki nam pove, kolikšno vrednost lahko pričakujemo, če 

ni nobenega vpliva. Viden je tudi odstotek znotraj razreda in kategorije. Te podatke smo 

uporabili pri primerjavi.  

 

Opazimo lahko, da se število normalnih stopal z višjim razredom povečuje. V četrtem razredu 

ima 21,3 % učencev normalno levo stopalo, v petem 28,1 % in šestem razredu 50,6 %. Prav 

tako ima 20,6 % učencev v četrtem razredu normalno desno stopalo, 28,3 % v petem in 51,1 
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% v šestem razredu. Pri levem stopalu se povečuje tudi mejnost stopala, in sicer v četrtem in 

petem razredu je 28,3 % učencev z mejnim stopalom, v šestem pa 43,4 %. Mejnost stopala se 

poveča tudi pri desnem stopalu, le da tu v petem razredu (20 %) nekoliko upade glede na 

četrti razred (36,4 %), nato pa se v šestem spet dvigne na 51,1 %. V četrtem razredu ima 38,9 

% učencev plosko levo stopalo, ta delež se v petem zmanjša, in sicer na 25 %, v šestem pa se 

spet dvigne na 36,1 %, a je še vedno manjši kot v četrtem razredu. Ploskost desnega stopala je 

v četrtem in šestem razredu enaka (31,2 %), vmes, v petem razredu, pa se zviša na 37,5 %. 

 

S starostjo se število ploskih stopal ni zmanjšalo. Od vseh levih in desnih stopal je bilo največ 

normalnih v šestem razredu, najmanj pa v četrtem. Nasprotno bi moralo veljati za ploska in 

mejna stopala, saj bi se morala s starostjo zmanjševati, če upoštevamo dejstvo, da se z razredi 

povečuje tudi starost učencev. Torej bi jih moralo biti največ v četrtem in najmanj v šestem, 

vendar tega nismo dokazali. Na podlagi dobljenih rezultatov našo hipotezo ovržemo, torej se s 

starostjo učencev ploskost stopal ne zmanjšuje. 

Bunta in Popovič (1984) navajata, da se stopalni loki pravilno razvijejo šele približno pri 

sedmih letih. Naša predpostavka je bila, da se s starostjo manjša ploskost stopal. Hipoteza se 

ni izkazala za pravilno, saj smo jo z raziskavo ovrgli.  

Vrednost preizkusa hi-kvadrat hipoteze neodvisnosti (Ӽ2 = 5,581) ni statistično značilna na 

ravni α = 0,233. Ničelno hipotezo obdržimo. Razlike med ploskim stopalom glede na razred v 

vzorcu niso tako velike, da bi bile statistično značilne. 

 

Preglednica 6.4: Statistične razlike med razredi – primerjava indeksov 

STOPALO Razred Število Povprečje Standardni 

odklon 

Minimum Maksimum F Sig. 

IND-L 

4. 67 3,3760 9,32728 0,13 71,00 

2,014 ,136 
5. 74 2,4068 5,64146 0,13 31,00 

6. 126 1,6128 2,77727 0,13 15,40 

Skupaj 267 2,2753 5,87050 0,13 71,00 

IND-D 

4. 67 2,0081 4,54781 0,26 35,50 

,972 ,380 
5. 74 2,0674 3,58813 0,13 17,25 

6. 126 1,4313 2,90298 0,13 29,00 

Skupaj 267 1,7523 3,56625 0,13 35,50 
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Preglednica nam prikazuje statistično pomembnost razlik med razredi za levo in desno stopalo 

po Čižinovi metodi. Vidimo lahko, da se povprečje indeksov pri levem stopalu sorazmerno 

niža z razredi, in sicer v četrtem razredu je indeks 3,3760, v petem 2,4068 in šestem 1,6128. 

Tudi standardni odklon enakomerno upada, kar pomeni, da je razlika med indeksi stopal 

čedalje manjša. Lahko bi rekli, da stopala pridobivajo neko končno obliko in da med njimi ni 

več tako velikih nihanj, kar zadeva njihovo deformacijo. Prav tako je maksimalna vrednost 

stopal z razredi čedalje nižja. Podobno se dogaja tudi z desnim stopalom, le da je maksimum 

v petem razredu nižji kot v šestem. Razlog za to je lahko tudi prirojena ploskost stopala, ki jo 

je kljub vajam in gibanju težje odpraviti. Kljub temu pa s Čižinovo metodo nismo ugotovili 

statistično pomembnih razlik med razredi. 

Torej hipotezo, da se s starostjo manjša ploskost stopal, ovržemo. Predhodne raziskave, ki so 

bile narejene na tem področju, so prinesle nasprotne ugotovitve, in sicer, da se s starostjo 

zmanjšuje ploskost stopal (Brvar, 2009; Klavs, 2006). Kočevarjeva (2011) prihaja do malo 

drugačnih sklepov, in sicer pri levem stopalu res ugotavlja, da se ploskost z leti zmanjšuje, 

česar pa pri desnem ni mogla dokazati.  

Razlogi, zakaj nismo prišli do podobnih ugotovitev kot naši predhodniki, so lahko različni. 

Eden od razlogov je lahko ta, da se zaradi slabih ekonomskih statusov, ki v zadnjem letu 

pestijo našo državo, starši vse manj odločajo, da bi svoje otroke vpisali na takšne in drugačne 

športne dejavnosti. Vsak šport zahteva primerno opremo, ki pa ni nujno poceni. Starši pa ne 

da nimajo denarja, tudi časa čedalje bolj primanjkuje, zato težko uskladijo svoj urnik z vožnjo 

svojih otrok na določene zunajšolske dejavnosti. Dobro pa vemo, da vsak šport pripomore k 

pravilnemu razvoju stopalnega loka, kajti več ko se gibljemo, bolj čvrste so naše stopalne 

mišice in s tem je manjša verjetnost pojava ploskosti stopala. Otroci tudi čedalje več časa 

presedijo bodisi pred televizijskimi zasloni bodisi pred računalnikom. Pouk v višjih razredih 

je tudi bolj strukturiran in bolj obremenjen s šolskim delom, ki pa dopušča manj gibanja kot v 

nižjih razredih. Izbira interesnih dejavnosti je vezana predvsem na šolsko pismenost in na 

razvoje kompetenc na tem področju, zato tudi številni otroci obiskujejo obšolske dejavnosti, 

ki niso gibalne/športne narave. (Šimunič, 2008) 
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6.3 RAZLIKE V PLOSKOSTI STOPAL MED SPOLOMA 
Preglednica 6.5: Primerjava frekvenc med ploskostjo levega in desnega stopala glede na spol  

 LEVO STOPALO DESNO STOPALO 

PLOSKOST  

STOPALA 

SPOL Skupaj SPOL Skupaj 

dečki deklice dečki deklice 

 Mejno 

Število 22 31 53 25 30 55 

Pričakovano 

število 
26,6 26,4 53,0 27,6 27,4 55,0 

% kategorije 41,5 % 58,5 % 100,0 % 45,5 % 54,5 % 100,0 % 

% spola 16,4 % 23,3 % 19,9 % 18,7 % 22,6 % 20,6 % 

Normalno 

Število 92 86 178 90 90 180 

Pričakovano 

število 
89,3 88,7 178,0 90,3 89,7 180,0 

% kategorije 51,7 % 48,3 % 100,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

% spola 68,7 % 64,7 % 66,7 % 67,2 % 67,7 % 67,4 % 

Plosko 

Število 20 16 36 19 13 32 

Pričakovano 

število 
18,1 17,9 36,0 16,1 15,9 32,0 

% kategorije 55,6 % 44,4 % 100,0 % 59,4 % 40,6 % 100,0 % 

% spola 14,9 % 12,0 % 13,5 % 14,2 % 9,8 % 12,0 % 

Skupaj 

Število 134 133 267 134 133 267 

Pričakovano 

število 
134,0 133,0 267,0 134,0 133,0 267,0 

% kategorije 50,2 % 49,8 % 100,0 % 50,2 % 49,8 % 100,0 % 

% spola 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Ӽ2 = 2,171 (levo stopalo) in 1,576 (desno stopalo) 

P (značilnost) = 0,338 (levo stopalo) in 0,455 (desno stopalo) 

 

Preglednica 6.6 prikazuje razporejenost mejnih, normalnih in ploskih stopal za dečke in 

deklice po Čižinovi metodi. Od 134 dečkov, ki so sodelovali v raziskavi, jih ima 68,7 % 

normalno levo stopalo, 16,4 % mejno in 14,9 % plosko levo stopalo. Pri desnih stopalih se 

deleži razporejajo precej podobno (67,2 % normalnih, 18,7 % mejnih in 14,2 % ploskih). Od 

133 deklic jih ima 64,7 % normalno levo stopalo, 23,3 % mejno in 12 % plosko levo stopalo. 

Pri desnih stopalih se deleži razporejajo precej podobno (67,7 % normalnih, 22,6 % mejnih in 

9,8 % ploskih). Pričakovane vrednosti so precej podobne dejanskemu izračunu. Znotraj 

levega in desnega stopala po Čižinovi metodi tudi ni statistično pomembnih razlik med 

spoloma. 
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Ploskost stopal za dečke in deklice po Čižinovi metodi 

e primerjamo rezultate med dečki in deklicami, ugotovimo, da ima več

%) normalno levo stopalo. 50 % dečkov in deklic pa ima normalno desno 

stopalo, torej med njimi ni razlik. Pri deklicah je delež mejnih stopal ve

glede na obe stopali, je pa zato manjši delež ploskih stopal, in sicer 55,6 % ploskih levih 

kom, prav tako jim pripada 59,4 % ploskih desnih stopal.

e bi združili podatke za mejna in ploska stopala, bi težko rekli, da ima nek

deformacije stopal od drugega, zato ne moremo govoriti o razlikah med de

Preglednica 6.6: Statistične razlike med spoloma – primerjava indeksov 

levo stopalo 
desno stopalo 

(dečki) levo stopalo 

(deklice) desno stopalo 

(deklice)

levo stopalo (dečki)
desno stopalo 

(dečki)

levo stopalo 

(deklice)

14,9 14,2 12

16,4 18,7 23,3

68,7 67,2 64,7

Število Povprečje Standardni 

odklon 

Minimum Maksimum

 2,5601 7,22567 0,13 71,00

 1,9883 4,08368 0,13 31,00

 2,2753 5,87050 0,13 71,00

 1,9884 4,34643 0,13 35,50

 1,5145 2,54576 0,13 17,25

 1,7523 3,56625 0,13 35,50
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Čižinova metoda je pokazala, da imajo deklice v povprečju pravilnejšo obliko stopal od 

dečkov, razlog za to pa so nekatere visoke vrednosti ploskih stopal, ki so se pokazale pri 

dečkih in tako zvišale njihovo povprečje. 

Preglednica 6.7 prikazuje, da med spoloma ni statistično pomembnih razlik. To pomeni, da ne 

moremo trditi, da so dečki oziroma deklice bolj izpostavljene k deformaciji stopal. Hipotezo 

lahko s tem potrdimo, saj velja, da se ploskost stopal ne razlikuje glede na spol. Tudi 

Brvarjeva (2009) je ugotovila, da med spoloma ni bistvenih razlik. 

Številne raziskave so dokazale, da imajo deklice bolj zdrava stopala od dečkov, za kar pa ne 

najdejo utemeljenega razloga. Smakova (2012) pravi: »Med dečki je veliko pikničnih, 

ginoidnih oblik telesa (žensko oblikovanih, imajo nakazane dojke, ženski tip razporeditve 

maščob). Zlasti pri fantih, ki spijejo velike količine kole, vidimo te hruškaste oblike telesa. 

[…] Vse to vpliva tudi na delovanje drugih žlez in organov, kaskadno na delovanje celotnega 

telesa. Velikokrat pri teh otrocih in mladostnikih opazimo ploska stopala …« Po njenem 

mnenju je način prehranjevanja pogojen z nastankom določenih deformacij, prav tako pa tudi 

pomanjkanje gibanja. 

Kočevarjeva (2011) je ugotovila, da od vseh ploskih stopal dečkov in deklic 60,5 % levih 

stopal pripada dečkom, prav tako tudi 62,5 % desnih stopal pripada le tej skupini. Torej so 

dečki bolj podvrženi ploskosti stopal kot deklice. Poleg podedovanih vzrokov nekateri kot 

vzrok za večjo ploskost stopal pri dečkih omenjajo pomanjkanje gibanja. Dečki navadno več 

časa presedijo pred računalniki in igrajo igrice kot deklice. Toda danes, ko je svet obnorel 

tako imenovani Facebook, bi lahko trdili, da oboji presedijo podobno količino časa.  
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6.4 RAZLIKE V PLOSKOSTI MED LEVIM IN DESNIM STOPALOM 
Preglednica 6.7: Razlike v porazdelitvi frekvenc ploskosti med levim in desnim stopalom 

 PLOSKOST DESNEGA 

STOPALA 

Skupaj 

Mejno Normalno Plosko 

P
L

O
SK

O
ST

 L
E

V
E

G
A

 S
T

O
P

A
L

A
 Mejno 

Število 28 20 5 53 

Pričakovano število 10,9 35,7 6,4 53,0 

% kategorije 52,8 % 37,7 % 9,4 % 100,0 % 

% stopala 50,9 % 11,1 % 15,6 % 19,9 % 

Normalno 

Število 16 156 6 178 

Pričakovano število 36,7 120,0 21,3 178,0 

% kategorije 9,0 % 87,6 % 3,4 % 100,0 % 

% stopala 29,1 % 86,7 % 18,8 % 66,7 % 

Plosko 

Število 11 4 21 36 

Pričakovano število 7,4 24,3 4,3 36,0 

% kategorije 30,6 % 11,1 % 58,3 % 100,0 % 

% stopala 20,0 % 2,2 % 65,6 % 13,5 % 

Skupaj 

Število 55 180 32 267 

Pričakovano število 55,0 180,0 32,0 267,0 

% kategorije 20,6 % 67,4 % 12,0 % 100,0 % 

% stopala 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Ӽ2 = 150,598        

P (statistična značilnost) = 0,000 

 

Preglednica 6.8 predstavlja razlike v porazdelitvi frekvenc med levim in desnim stopalom. Iz 

te lahko razberemo, da je izmed 178 učencev z normalnimi levimi stopali 78,7 % učencev 

takih, ki ima normalno tudi desno stopalo, 29,1 % učencev ima mejno desno stopalo in 7,4 % 

učencev plosko desno stopalo. Od 53 učencev v naši raziskavi, ki je imelo mejno levo stopalo, 

je bilo 52,8 % takih, ki so imeli hkrati mejno tudi desno stopalo, 37,7 % normalno in 9,4 % 

plosko desno stopalo. Vseh ploskih levih stopal je bilo 36, od tega je bilo tudi 58,3 % učencev 

s ploskim tudi desnim stopalom, 30,6 % z mejnim in 11,1 % z normalnim desnim stopalom. 

 

Vrednost preizkusa hi-kvadrat hipoteze neodvisnosti (Ӽ2 = 150,598) je statistično značilna na 

ravni α = 0,000. S tem zavrnemo hipotezo neodvisnosti. Sprejmemo nasprotno hipotezo. 

Dokazali smo, da so razlike v ploskosti levega in desnega stopala pri učencih. 
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Preglednica 6.8: Razlike v vrednostih indeksa ploskosti med levim in desnim stopalom 

 Povprečje T značilnost 

IND-L 2,2753 
2,362 0,019 

IND-D 1,7523 

 

Povprečje levih stopal (2,2753) kaže na to, da je večina stopal ploskih, medtem ko pri desnih 

(1,7523) kaže na mejnost stopal. T-test nam je pokazal, da obstajajo razlike v ploskosti med 

levim in desnim stopalom, kar smo že dokazali s testom hi-kvadrat. 

 

Preglednica 6.9: Povezanost levega in desnega stopala 

 LEVO STOPALO DESNO STOPALO 

LEVO 

STOPALO 

Pearsonov koeficient 1 0,814 

Statistična značilnost  0,000 

DESNO 

STOPALO 

Pearsonov koeficient 0,814 1 

Statistična značilnost 0,000  

 

S Pearsonovim koeficientom pridemo do drugačnih ugotovitev, kot smo prišli s t-testom in 

testom hi-kvadrat. Opazimo lahko, da obstaja velika povezanost med levim in desnim 

stopalom, pojavljajo se tudi statistično značilne razlike.  

 

Hipotezo, da med levim in desnim stopalom ni razlik, lahko na podlagi rezultatov zavrnemo, 

saj test hi-kvadrat in t-test kažeta na to, da so razlike med levim in desnim stopalom. S 

Pearsonovim koeficientom pa smo tudi dokazali, da med levim in desnim stopalom obstaja 

visoko stopnja povezanosti. 

 

Preostali raziskovalci, ki so prav tako primerjali levo in desno stopalo, so ugotovili podobno. 

Potočnik (2008) je delno potrdil svojo hipotezo, da v ploskosti stopal ni razlik med levim in 

desnim stopalom. Tudi Kočevarjeva (2011) svoje hipoteze ni mogla niti potrditi niti zavreči. 

Brvarjeva (2009) je sicer ugotovila, da je levo stopalo bolj plosko od desnega, a pri normalnih 

in mejnih stopalih ni odkrila pomembnih razlik med njima. 

 

Med stopali zagotovo prihaja do manjših razlik, saj je že z vidika anatomije vidno, da je 

človeško telo asimetrično. Človek razliko stopal lahko opazi pri nakupu čevljev, saj se lahko 
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zgodi, da nam je en čevelj povsem prav, drugi pa nas tišči. Prav tako ljudje tudi različno 

obremenjujemo stopali, kar privede do tega, da se med seboj razlikujeta. Navadno ima človek 

eno nogo, ki je prednostna, tej rečemo odrivna noga. Bobnarjeva (2012) je ugotovila, da 

obstajajo razlike v ploskosti stopal in s tem oblikovanega stopalnega loka glede na našo 

odrivno nogo. 

 

6.5 POGOSTOST IN PRIMERJAVA PLOSKIH STOPAL GLEDE NA ŠOLO 
Preglednica 6.10: Primerjava frekvenc med ploskostjo levega in desnega stopala glede na 

šolo  

 LEVO STOPALO DESNO STOPALO 

PLOSKOST  

STOPALA 

ŠOLA Skupaj ŠOLA Skupaj 

mestna primestna mestna primestna 

 Mejno 

Število 29 24 53 29 26 55 

Pričakovano 

število 
26,4 26,6 53,0 27,4 27,6 55,0 

% kategorije 54,7 % 45,3 % 100,0 % 52,7 % 47,3 % 100,0 % 

% šole 21,8 % 17,9 % 19,9 % 21,8 % 19,4 % 20,6 % 

Normalno 

Število 84 94 178 86 94 180 

Pričakovano 

število 
88,7 89,3 178,0 89,7 90,3 180,0 

% kategorije 47,2 % 52,8 % 100,0 % 47,8 % 52,2 % 100,0 % 

% šole 63,2 % 70,1 % 66,7 % 64,7 % 70,1 % 67,4 % 

Plosko 

Število 20 16 36 18 14 32 

Pričakovano 

število 
17,9 18,1 36,0 15,9 16,1 32,0 

% kategorije 55,6 % 44,4 % 100,0 % 56,2 % 43,8 % 100,0 % 

% šole 15,0 % 11,9 % 13,5 % 13,5 % 10,4 % 12,0 % 

Skupaj 

Število 133 134 267 133 134 267 

Pričakovano 

število 
133,0 134,0 267,0 133,0 134,0 267,0 

% kategorije 49,8 % 50,2 % 100,0 % 49,8 % 50,2 % 100,0 % 

% šole 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Ӽ2 = 1,474 (levo stopalo) in 1,015 (desno stopalo) 

P (značilnost) = 0,478 (levo stopalo) in 0,602 (desno stopalo) 

 

Iz preglednice 6.5 lahko razberemo, kakšna je frekvenca ploskosti stopal glede na posamezno 

vrsto šole. Za mestno šolo smo vzeli OŠ n. h. Maksa Pečarja, za primestno pa OŠ Davorina 
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Jenka. Na mestni šoli ima 63,2 % u

na primestni šoli pa je delež u

učencev, ki imajo normalno desno stopalo. 21,8 % u

stopalo, prav tolikšen delež u

primestni šoli 17,9 % učencev mejno levo stopalo in 19,4 % desno. Levih ploskih stopal na 

mestni šoli je 15 % in 13,5 % ploskih desnih stopal, na primestni šoli pa je 11,9 % u

ploskim levim stopalom in 10,4 % takšnih, ki imajo plosko desno stopalo.

 

Grafikon 6.2: Ploskost stopal za mestno in primestno šolo po 

Vidimo lahko, da se frekvence, kar 

posamezno šolo, bistveno ne razlikujejo. To smo že ugotovili v predhodnem poglavju (6.5), 

kjer smo ugotovili, da v ploskosti med levim in desnim stopalom ni razlik. Opazimo pa 

razlike med ploskostjo stopal v primerjavi s šolama. Na primestni šoli je delež zdravih stopal 

za 6 % večji kot na mestni šoli, delež u

Prav toliko je manjši delež u

učencev z zdravimi stopali in manj takšnih, ki imajo deformacije stopal.
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Jenka. Na mestni šoli ima 63,2 % učencev normalno desno stopalo in 64,7 % normalno levo, 

je delež učencev, ki ima normalno levo stopalo, 70,1 % in je enak deležu 

encev, ki imajo normalno desno stopalo. 21,8 % učencev na mesni šoli ima mejno levo 

delež učencev pa ima tudi mejno desno stopalo, medtem ko ima na 

čencev mejno levo stopalo in 19,4 % desno. Levih ploskih stopal na 

mestni šoli je 15 % in 13,5 % ploskih desnih stopal, na primestni šoli pa je 11,9 % u

ploskim levim stopalom in 10,4 % takšnih, ki imajo plosko desno stopalo.

Ploskost stopal za mestno in primestno šolo po Čižinovi metodi 

Vidimo lahko, da se frekvence, kar zadeva ploskost med levim in desnim stopalom za 

posamezno šolo, bistveno ne razlikujejo. To smo že ugotovili v predhodnem poglavju (6.5), 

, da v ploskosti med levim in desnim stopalom ni razlik. Opazimo pa 

razlike med ploskostjo stopal v primerjavi s šolama. Na primestni šoli je delež zdravih stopal 

ji kot na mestni šoli, delež učencev, ki ima mejno stopalo,

delež učencev, ki imajo plosko stopalo. Torej je na primestni šoli ve

encev z zdravimi stopali in manj takšnih, ki imajo deformacije stopal.

levo stopalo 
desno 
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Jerman Petra; diplomsko delo 

encev normalno desno stopalo in 64,7 % normalno levo, 

70,1 % in je enak deležu 

encev na mesni šoli ima mejno levo 

encev pa ima tudi mejno desno stopalo, medtem ko ima na 

encev mejno levo stopalo in 19,4 % desno. Levih ploskih stopal na 

mestni šoli je 15 % in 13,5 % ploskih desnih stopal, na primestni šoli pa je 11,9 % učencev s 

ploskim levim stopalom in 10,4 % takšnih, ki imajo plosko desno stopalo. 

ižinovi metodi  

 

ploskost med levim in desnim stopalom za 

posamezno šolo, bistveno ne razlikujejo. To smo že ugotovili v predhodnem poglavju (6.5), 

, da v ploskosti med levim in desnim stopalom ni razlik. Opazimo pa 

razlike med ploskostjo stopal v primerjavi s šolama. Na primestni šoli je delež zdravih stopal 

, pa je za 3 % manjši. 

plosko stopalo. Torej je na primestni šoli več 

encev z zdravimi stopali in manj takšnih, ki imajo deformacije stopal.  
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Toda vrednost preizkusa hi-kvadrat hipoteze neodvisnosti (Ӽ2 = 1,474 za levo stopalo in 1,015 

za desno stopalo) ni statistično značilna na ravni α = 0,478 za levo stopalo ter 0,602 za desno. 

Ničelno hipotezo potrdimo. Razlike med ploskim stopalom glede na šolo v vzorcu niso tako 

velike, da bi bile statistično značilne.  

 

Preglednica 6.11: Statistične razlike med šolama – primerjava indeksov  

Šola Število Povprečje 

 

Standardni odklon Minimum Maksimum F Sig. 

IND-L 

mestna 133 2,0247 3,77061 0,13 22,67 

,482 ,488 primestna 134 2,5240 7,39526 0,13 71,00 

skupaj 267 2,2753 5,87050 0,13 71,00 

IND-D 

mestna 133 1,6124 2,98102 0,18 29,00 

,407 ,524 primestna 134 1,8912 4,07156 0,13 35,50 

skupaj 267 1,7523 3,56625 0,13 35,50 

VIŠINA 

mestna 126 1440,85 80,782 1260 1651 

,961 ,328 primestna 128 1450,54 76,731 1254 1670 

skupaj 254 1445,73 78,760 1254 1670 

TEŽA 

mestna 126 371,33 83,881 185 730 

1,668 ,198 primestna 128 385,88 95,203 244 725 

skupaj 254 378,67 89,884 185 730 

 

Čižinova metoda je pokazala, da imajo mestni otroci v povprečju boljša stopala od 
primestnih, razlog za to pa so nekatere visoke vrednosti ploskih stopal, ki so se pokazala pri 
primestnih otrocih in tako zvišala njihovo povprečje. Iz preglednice 6.11 lahko tudi 
razberemo, da so primestni učenci v povprečju (1450,54) višji od mestnih učencev (1440,85), 
in sicer za približno centimeter. Prav tako so primestni učenci tudi težji (385,88) kot mestni 
(371,33) za približno 1,6 kilograma. Ostermanova (2009) je prišla do podobnih rezultatov. Z 
raziskavo je ugotovila, da so primestni dečki za 1,4 centimetra višji in 0,7 kilograma težji od 
mestnih. Tudi primestne deklice so za 0,1 centimetra višje, a so za 1,8 kilograma lažje od 
mestnih. Zajškova (2010) je prišla do nekoliko drugačnih ugotovitev, in sicer, da naj bi bili 
mestni otroci za centimeter višji ter nekoliko lažji od primestnih. Razlog za večjo telesno težo 
primestnih otrok je lahko tudi to, da se je maksimalna vrednost primestnih otrok razlikovala 
za 25 kilogramov v prid teh. V športnih telesnih dejavnostih je ugotovila, da obstajajo 
statistično značilne razlike med mestno in primestno šolo. Mestni otroci naj bi bili gibalno 
dejavnejši v športnih telesnih dejavnostih kot primestni. Razlog bi lahko iskali v tem, da 
imajo mestni otroci širšo ponudbo kakovostih športnih dejavnosti kot primestni. Plosko 
stopalo je proučeval tudi Garcı ́a-Rodrı ́guez s sodelavci (1999) v podeželski provinci Malaga v 
Španiji. Ugotovili so, da imajo učenci nižjega in nižjega srednjega razreda družin manj težav s 
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ploskim stopalom. Eden od razlogov za takšen rezultat bi bil lahko, da so otroci iz nižjega 
socialnega razreda pogosteje vključeni k domačim opravilom in pomoči. 

Preglednica 6.11 prikazuje tudi, da med šolama ni statistično značilnih razlik. To pomeni, da 
našo hipotezo potrdimo, saj med mestno in primestno šolo ni razlik, kar zadeva deformacijo 
stopal.  

 

6.6 POVEZANOST PLOSKOSTI S TELESNO TEŽO IN VIŠINO 
Preglednica 6.12: Povezanost ploskosti stopal s telesno višino in telesno težo 

 

 

 

 

 

 

Povezanost ploskosti stopal s telesno višino in telesno težo smo ugotavljali z računanjem 

Pearsonovega korelacijskega koeficienta. Iz podatkov lahko razberemo, da telesna višina in 

telesna teža nista povezani s stopali, torej nanje ne vplivata. Hipotezi, da telesna višina in 

telesna teža ne vplivata na ploskost stopal, potrdimo.  

 

V raziskavi smo ugotovili, da sta telesna teža in višina med seboj povezani. Gre za logično 

povezavo, da je višji otrok tudi težji. Ugotovili smo, da med telesno težo in ploskostjo stopal 

ni povezanosti, medtem ko med telesno višino in ploskostjo stopal obstaja povezanost. 

 

Garcı ́a-Rodrı ́guez in sodelavci (1999) so z raziskavo ugotovili, da teža (glede na indeks 

telesne mase) ne vpliva na plosko stopalo. Se je pa izkazalo, da v nižji starostni skupini, v 

kateri je tudi več ploskih stopal, ta pripadajo otrokom z višjim indeksom telesne mase. 

 

  

 Levo stopalo Desno stopalo 

VIŠINA 
Pearsonov koeficient -0,041 -0,057 

značilnost 0,517 0,368 

TEŽA 
Pearsonov koeficient 0,044 0,015 

značilnost 0,484 0,807 
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7. ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi smo ugotavljali razlike v ploskosti stopal med učenci mestne in primestne 

šole. Ugotovili smo tudi razlike v ploskosti stopal glede na razred in spol. Ugotavljali smo, ali 

obstajajo razlike med levim in desnim stopalom ter povezanost ploskosti stopal s telesno težo 

in višino. 

V raziskavo je bilo vključenih 267 učencev – 133 jih je bilo iz OŠ narodnega heroja Maksa 

Pečarja (Črnuče – mestna šola) in 134 iz OŠ Davorina Jenka (Cerklje na Gorenjskem – 

primestna šola). Dečkov je bilo 134, deklic pa 133. Merjenje je potekalo oktobra in novembra 

2012. 

Učenci so bili iz druge triade, torej četrti, peti in šesti razred. Stopnjo ploskosti smo 

ugotavljali s plantogramom, ki smo ga pridobili z napravo, imenovano Berkeman, ki temelji 

na grafični osnovi. Telesno težo in višino smo izmerili v sklopu testiranja za športnovzgojni 

karton. Uporabili smo napravo, kjer se višina in teža le odčitata. Na podlagi pridobljenih 

plantogramov smo po Čižinovi metodi izračunali indeks in ocenili stopnjo ploskosti stopal 

učencev. 

Vse pridobljene podatke smo vnesli v matriko v programu Excel. Nato smo s statističnim 

programom SPSS izračunali deskriptivno statistiko za numerične spremenljivke (povprečje, 

standardni odklon, minimalni in maksimalni odklon) in frekvenco ter relativno frekvenco za 

normalne spremenljivke; korelacijo (Pearsonov koeficient) za ugotavljanje povezanosti med 

levim in desnim stopalom ter med indeksi ploskosti stopal učencev in telesno težo ter višino; 

analizo variance za razliko med razredi, šolama in spoloma in test hi-kvadrat za razliko med 

razredi, spoloma, šolama ter razliko med levim in desnim stopalom. 

Z raziskavo smo ugotovili, da je vseh ploskih stopal 12,75 %, mejnih 20,25 % in normalnih 

67,05 %. Torej je vseh stopal, ki kažejo na deformacijo, skupaj 33 %. Na podlagi teh 

rezultatov lahko vidimo, da je delež otrok z zdravimi stopali večji od deleža otrok, ki imajo 

deformacije stopal. Hipotezo, da pogostost ploskih stopal pri učencih iz našega vzorca ne 

odstopa od predhodnih raziskav, smo na podlagi pridobljenih podatkov potrdili. 

Bunta in Popovič (1984) navajata, da se stopalni loki pravilno razvijejo približno pri sedmih 

letih. Naša predpostavka je bila, da se s starostjo manjša ploskost stopal. Hipoteza se ni 

izkazala za pravilno, saj smo jo z raziskavo ovrgli. Vrednost preizkusa hi-kvadrat hipoteze 

neodvisnosti (Ӽ2 = 5,581) ni statistično značilna na ravni α = 0,233. Ničelno hipotezo smo 

potrdili. Razlike med ploskim stopalom glede na razred v vzorcu niso tako velike, da bi bile 

statistično značilne. 
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Razlike v ploskosti stopal med spoloma smo ugotavljali z računanjem hi-kvadrata in analizo 

variance. Čižinova metoda je pokazala, da imajo deklice v povprečju boljša stopala od 

dečkov, razlog za to pa so nekatere visoke vrednosti ploskih stopal, ki so se pokazale pri 

dečkih in tako zvišale njihovo povprečje. Z analizo variance smo ugotovili, da med spoloma 

ni statistično značilnih razlik. To pomeni, da ne moremo trditi, da so dečki oziroma deklice 

bolj izpostavljene k deformaciji stopal. Hipotezo lahko s tem potrdimo, saj velja, da se 

ploskost stopal ne razlikuje glede na spol učencev. 

Ugotavljali smo tudi povezanost med levim in desnim stopalom. Povprečje levih stopal 

(2,2753) kaže na to, da je večina stopal ploskih, medtem ko pri desnih (1,7523) kaže na 

mejnost stopal. T-test nam je pokazal, da obstajajo razlike v ploskosti med levim in desnim 

stopalom, kar smo dokazali tudi s testom hi-kvadrat. Hipotezo, da med levim in desnim 

stopalom ni razlik, lahko na podlagi rezultatov zavrnemo, saj test hi-kvadrat in t-test kažeta na 

to, da so razlike med levim in desnim stopalom. S Pearsonovim koeficientom pa smo tudi 

dokazali, da med levim in desnim stopalom obstaja visoka stopnja povezanosti. 

Zanimalo nas je tudi, na kateri šoli, primestni ali mestni, imajo učenci več težav s ploskimi 

stopali. Ugotovili smo, da je na primestni šoli delež zdravih stopal za 6 % večji kot na mestni 

šoli, delež učencev, ki imajo mejno stopalo, pa je za 3 % manjši. Prav toliko je manjši delež 

učencev, ki imajo plosko stopalo. Torej je na primestni šoli več učencev z zdravimi stopali in 

manj takšnih, ki imajo deformacije stopal. Toda vrednost preizkusa hi-kvadrat hipoteze 

neodvisnosti (Ӽ2 = 1,474 za levo stopalo in 1,015 za desno stopalo) ni statistično značilna na 

ravni α = 0,478 za levo stopalo ter 0,602 za desno. Ničelno hipotezo potrdimo. Razlike med 

ploskim stopalom glede na šolo v vzorcu niso tako velike, da bi bile statistično značilne.  

Povezanost ploskosti stopal s telesno višino in telesno težo smo ugotavljali z računanjem 

Pearsonovega korelacijskega koeficienta. Iz podatkov lahko razberemo, da telesna višina in 

telesna teža nista povezani s ploskostjo stopal. Smo pa ugotovili, da sta telesna teža in višina 

med seboj povezani. Gre za logično povezavo, da je višji otrok tudi težji. Ugotovili smo, da 

med telesno težo in ploskostjo stopal ni povezanosti, medtem ko med telesno višino in 

ploskostjo stopal obstaja visoka stopnja povezanosti. 

Z raziskavo smo prišli do zanimivih ugotovitev. Ugotovili smo, da se odstotek ploskih stopal 

v primerjavi z drugimi raziskavami bistveno ne razlikuje. Presenetil pa nas je podatek o 

razlikah v ploskosti stopal glede na razred, saj se te niso izkazale za statistično značilne. To 

nas je privedlo do sklepa, da se s starostjo ploskost stopal ne razlikuje, čeprav so številni 

raziskovalci (Brvar, 2009; Klavs, 2006) ugotovili drugače. Razlogi, zakaj nismo prišli do 

podobnih ugotovitev kot naši predhodniki, so lahko različni. Eden izmed teh je lahko, da se 
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zaradi slabih ekonomskih statusov, ki v zadnjem letu pestijo našo državo, starši vse manj 

odločajo, da bi svoje otroke vpisali na takšne in drugačne športne dejavnosti. Otroci tudi 

čedalje več časa presedijo bodisi pred televizijskimi zasloni bodisi pred računalnikom. Pouk v 

višjih razredih je tudi bolj strukturiran in bolj obremenjen s šolskim delom, ki pa dopušča 

manj gibanja kot v nižjih razredih. Izkazalo se je tudi, da med spoloma ni razlik v ploskosti 

stopal, kot tudi ni razlik med mestno in primestno šolo. Na podlagi našega vzorca, ki je 

vključeval le eno mestno in eno primestno šolo, težko posplošujemo, da med mestno in 

primestno šolo ni razlik, saj je vzorec premajhen. Obstajajo pa razlike v ploskosti stopala med 

levim in desnim stopalom. Med stopali zagotovo prihaja do manjših razlik, saj je že z vidika 

anatomije vidno, da je človeško telo asimetrično. Nismo pa ugotovili povezanosti telesne teže 

in višine s ploskostjo stopal. Če bi želeli vpliv teže na ploskost stopal natančneje raziskati, bi 

bilo smiselno, da bi izračunali indeks telesne mase učencev in te indekse primerjali s 

ploskostjo stopal. 
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