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»Nobena pot ni ravna, 

nobena pot ni revna, 

a vsaka je zahtevna 

in tvoja ena sama – GLAVNA.« 

(Tone Pavček) 
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III 

IZVLEČEK 

 

V diplomski nalogi smo ugotavljali povezanost ploskega stopala in odrivne noge. 

V vzorcu merjencev je 56 študentk razrednega pouka, ki so v letu 2011/2012 obiskovale 4. 

letnik Pedagoške fakultete v Ljubljani. 

S pomočjo plantograma smo določili ploskost stopal po Čiţinovi in Clarkovi metodi. Odrivno 

nogo pa smo določili s pomočjo različnih spremenljivk: posameznikove subjektivne ocene, 

padajočega starta, skoka v daljino z mesta s pomočjo in brez pomoči rok, troskoka in visokega 

starta. 

Pridobljene podatke smo uredili s pomočjo programa Excel in jih obdelali  s programom 

SPSS. Za vse spremenljivke smo izračunali frekvence in relativne frekvence. S pomočjo hi-

kvadrat testa pa smo ugotavljali povezanost odrivne noge in boljšega stopala po Čiţinovi in 

Clarkovi metodi.  

Potrdili smo, da obstajajo razlike med ploskostjo levega in desnega stopala. 

Čeprav smo ugotovili, da je imela večina študentk odrivno desno nogo in  lepši stopalni lok 

na desnem stopalu, pa s 5 % tveganjem nismo potrdili, da bi imela odrivna noga boljše 

stopalne loke. 

 

Ključne besede: 

Plosko stopalo, stopalni lok, odrivna noga, Čiţinova metoda, Clarkova metoda, skok v 

daljino, troskok, visoki start, padajoči start, povezanost. 

 

 

 

 



 

IV 

ABSTRACT 

 

In this diploma paper we determined the connection between flat feet and pushing leg. 

56 students, who visited the Faculty of Education in Ljubljana in the year 2011/2012, were 

included in the research of the test group 

We used plantogram to determine flat feet by using Casino’s and Clark’s method. Pushing leg 

was determined by using different variables: the individual's subjective assessment, 

decreasing start, long jump with help and without helping arms, triple jump and high start. 

We edited the data obtained by using Excel and analyzed them with SPSS. For all variables 

were calculated frequencies and relative frequencies. Using the chi-square test, we determined 

the correlation between pushing leg and better feet by using Casino’s and Clark’s method. 

We have confirmed that there are differences between left flat feet and right flat feet. 

Although we found out that most students had better right pushing leg and nicer foot arch on 

the right foot, we could not confirmed with 5 % risk, that a better pushing leg has also a better 

foot arch. 

 

Key words: 

Flat feet, foot arch, pushing leg, Casino's method, Clark's method, long jump, triple jump, 

high start, decreasnig start, connection. 
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1.0 UVOD 

 

Za ljudi je gibanje prevladujoča dejavnost. Daje nam občutek zadovoljstva, svobode in 

igrivosti. Gibanje je tudi pomembno sredstvo vzgoje ţe v predšolskem obdobju, ko se pojavi 

kot eden od področji dejavnosti v javnem kurikulu in se kasneje, v obdobju šolanja, udejanja 

skozi predmet športne vzgoje. Dobra gibalna samopodoba vpliva na dobro zdravstveno stanje, 

psihično počutje in uspešnost pri delu. Z vsem tem pa tudi na našo telesno drţo in posledično 

tudi hojo. 

Po eni strani je hoja čisto enostavna in nezahtevna. A takoj, ko en del gibalnega aparata, ki ga 

človek uporablja pri hoji, odpove oziroma se deformira, postane le-ta zahtevna in zapletena. 

Pri hoji so velikega pomena tudi stopala, ki opravljajo teţko delo, saj morajo nositi teţo telesa 

in blaţiti udarce pri hoji. Zato je za dobro telesno drţo in posledično za celotno gibanje telesa 

in hojo nujno potrebno, da stopala delujejo pravilno. Pomembno je, da smo ves čas pozorni na 

njih in jih ne zanemarjamo. Velikokrat se namreč zgodi, da ljudje postanejo na stopala 

pozorni šele, ko začutijo bolečine. Ena izmed deformacij stopal so tudi ploska stopala, ki so 

tudi tema diplomske naloge. Le-ta lahko v poznem stadiju povzroča bolečine in deformacije 

sklepov. Zato je velikega pomena, da ploska stopala odkrijemo ţe zgodaj in jih začnemo s 

pomočjo vaj za utrditev stopalnih lokov odpravljati. Še boljše pa je, da jih z vajami zdravimo 

preventivno in tako preprečimo nadaljnje teţave s stopali.  

Ker o tej temi skozi šolanje nismo dajali veliko poudarka, tekom zbiranja podatkov za 

diplomsko nalogo pa videli, da ima veliko otrok, mladostnikov in tudi odraslih teţave s 

ploskim stopalom, smo se odločili, da znanje poglobimo in s tem tudi drugim pribliţamo 

pojem ploskega stopala. Zanimala nas je tudi preventiva, ki bi jo lahko uporabljali med 

poukom, saj nam vaje ne vzamejo veliko časa in jih lahko izvajamo med aktivnim odmorom, 

med minuto za zdravje, med uro športne vzgoje, otrokom pa lahko s tem pomagamo krepiti 

mišice in kite stopala. Te pa so pomembne za podporo stopalnih lokov. 

V diplomski nalogi smo se poleg ploskih stopal dotaknili še obravnave odrivne noge, ki ji v 

osnovni šoli prav tako kot ploskim stopalom, posvečamo premalo časa, pa čeprav bi morali 

biti otroci s tem pojmom seznanjeni ţe v prvi triadi. Tako kot o ploskih stopalih tudi o odrivni 

nogi tekom šolanja ni bilo velikega poudarka. Zato niti nismo vedeli, da za določanje odrivne  
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noge obstajajo določene tehnike, ki so nam lahko v pomoč. Sama odrivna noga pa je za veliko 

športnih disciplin velikega pomena. 

Oba pojma bi bilo potrebno raziskati še bolj poglobljeno, saj imata oba velik pomen. Eden za 

zdravje in pravilno drţo, drugi pa je pomemben predvsem za pravilno in uspešno izvajanje 

določenih športnih disciplin. Kljub temu da bi jih bilo smiselno raziskovati posebej, smo se 

odločili, da bomo v diplomskem delu med njima poiskali povezave. Veliko raziskav je bilo ţe 

narejenih na otrocih, zato smo se odločili, da naredimo raziskavo povezanosti ploskega 

stopala in odrivne noge na študentkah. 
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 

 

Predmet preučevanja v diplomski nalogi sta plosko stopalo in odrivna noga. Problem temelji 

predvsem na preučevanju povezanosti med ploskim stopalom in odrivno nogo.  

Najprej smo poskušali s pomočjo različnih tehnik določiti posameznikovo odrivno nogo. 

Torej tisto nogo, s katero se odrinemo od tal, preden izvedemo določen skok. 

Nato smo odvzeli odtise obeh stopal in s pomočjo Clarkove in Čiţinove metode določili, ali je 

stopalo normalno ali plosko. Ker se je ţe večkrat pokazalo, da obstajajo razlike med levo in 

desno nogo, nas je zanimalo, ali je posameznikova boljša noga, torej tista, ki je manj ploska, 

tudi posameznikova odrivna noga.  

 

2.1 Telesna drža 

 

Telesna drţa je pri vsakem posamezniku drugačna. Spreminja se glede na starost, razvoj in 

glede na razpoloţenje (Strel, 2003). 

O človeku nam lahko veliko pove. Skozi telesno drţo prepoznamo človekovo duševno in 

telesno stanje, hkrati pa je tudi odsev njegove osebnosti. Velikokrat je odvisna od poklica, ki 

ga opravljamo, našega počutja in tudi zdravja. Telesna drţa se spreminja, saj je odvisna od 

našega razpoloţenja. Tako lahko ţe preko telesne drţe vidimo, ali je človek srečen ali 

nesrečen. Človek, ki je zadovoljen s svojim ţivljenjem, se bo drţal pokončno, tisti ki ni, pa ne 

bo imel dovolj ţivčnih pobud, da bi vzdrţeval napetost mišic, zato bo deloval sključeno. Še 

posebej v osnovni šoli je drţa zelo pomembna, saj velikokrat učenci drug drugega zaradi tega 

tudi zasmehujejo. To lahko otroka privede tudi do občutkov manjvrednosti. Kadar se drţimo 

pravilno, sta medenica in stegnenica v ravni črti. Najpomembnejši za pravilno drţo je poloţaj 

kolka, saj je na njega pripeta medenica in z njo tudi hrbtenica, hkrati pa je kolk pomemben oz. 

določa tudi pravilen poloţaj nog in stopal pri hoji. Če pride do zasuka spodnjih udov, se lahko 

pojavijo teţave, ki so velikokrat povezane s ploskimi stopali (Bunta in Popovič, 1987). 
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SLABA DRŢA 

Slaba drţa navadno nastane zaradi neskladja pri razvoju mišic. Če so mišice preveč napete, 

vlečejo posamezne dele telesa v svojo smer, mišice, ki so slabotnejše, pa se temu ne morejo 

upirati in tako nastanejo nepravilnosti pri drţi. V najširšem pomenu je slaba drţa torej slabost 

in nepravilnost hrbtenice, medenice, prsnega koša, ramenskega obroča, nog in stopal. 

Nepravilna drţa je pravzaprav odstopanje od normalne drţe. To hibo lahko človek vedno 

popravi z voljo in določenimi vajami. Vedeti moramo tudi, da je pri teţavah z nepravilnostmi 

drţe redko povezan samo en del telesa. Ploska stopala so velikokrat povezana še z nepravilno 

drţo in iksastimi koleni. Zato je zelo pomembno, da ko ploska stopala odpravljamo, zraven 

zdravimo še drţo in kolena in ne samo eno stvar. Do slabe drţe poleg počutja lahko privedejo 

tudi duševne motnje. Tako lahko, še posebej pri otrocih z duševnimi motnjami, vidimo 

povezavo med telesnim in duševnim stanjem. Pri takih otrocih je zdravljene, ki temelji samo 

na eni stvari, brez uspeha, ker moramo poleg telesnih deformacij odstraniti tudi duševne ali 

obratno. Če ţelimo ugotoviti, ali je prisotna hiba telesne drţe, moramo pogledati, če ima 

oseba zvečan ali zmanjšan naklon medenice in ali je poleg tega prisotna ali odsotna tudi prsna 

izbočenost. Če ţelimo nepravilnosti v drţi odpraviti, moramo delati vaje, ki krepijo mišice, 

katere delujejo pri nepravilnosti drţe (Bunta in Popovič, 1987). 

Torej je za slabo drţo kriva utrujenost mišic, ki pa ni posledica obremenitev mišic z delom, 

ampak nastane zaradi neaktivnosti ali enostranskega raztezanja mišic. Največji poudarek pri 

kontroli in preprečevanju slabe telesne drţe moramo posvetiti otrokom v mlajši šolski dobi, 

saj takrat napačno sedenje in nošenje teţke torbe, še posebej samo na eni rami, najbolj 

vplivajo na rast in telesni razvoj učencev (Kreţmar-Petelin, 1978). 

 

2.2 Hoja 

 

Skozi evolucijo je človek ţivel v različnih razmerah. Velikokrat se je moral boriti tudi za 

obstanek in ravno to je povzročilo, da se je naše telo vseskozi prilagajalo na spremembe. 

Najznačilnejši prilagoditvi sta bili tudi razvoj pokončne drţe in hoje, saj ju je človek nujno 

potreboval za preţivetje (Bird in Reynolds, 2002). 

Ena najbolj značilnih dejavnosti človeka je zato zagotovo tudi hoja.  Preko hoje lahko 

opazimo veliko značilnosti, ki so značilne za posameznika. Odvisna je od človekove telesne 
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zgradbe, spola, mišičnega stanja, obleke, obutve, tal, človekovega počutja, itn. Zato tudi 

večkrat pravimo, da človeka prepoznamo po hoji (Bunta in Popovič, 1987).  

Človek za hojo ne uporablja samo nog, ampak pri tem sodeluje celotno telo. Glavna enota 

hoje pa je korak. Med hojo se noge nikoli popolnoma ne ločijo od tal. Faza hoje ob 

opazovanju enega stopala izgleda tako: najprej se sprednja noga tal dotika s peto, zadnja pa se 

tal dotika s prsti; nato se stopalo sprednje noge začne spuščati, hkrati pa se obremenitev 

prenese na glavice stopalnic; v naslednji fazi sta obremenjena tako sprednji kot tudi zadnji del 

stopala in prsti. Rečemo lahko, da je obremenjeno celotno stopalo. Nato se začne peta dvigati, 

zveča pa se pritisk na sprednji del stopala. Ko se peta še bolj dvigne, sta obremenjena samo še 

glavica prve stopalnice in palec. V nadaljevanju koraka pa obremenitev izgine in se celotna 

teţa telesa prenese na drugo nogo, kjer pa se faza koraka ponovi (Bunta in Popovič, 1987). 

Kremţar-Petelin (1978) v svoji knjigi zapiše, da se pri hoji drţimo pokonci tako, da telo 

nagnemo naprej, glavo drţimo pokonci, prsni koš pomaknemo naprej, ramena pa rahlo 

potegnemo nazaj. Korak naredimo tako, da se najprej s peto dotaknemo tal, nato preko 

zunanjega roba stopal prenesemo teţo telesa, prsti pa opravijo končni odriv stopala. 

 

2.3 Stopalo 

 

Stopalo je anatomski del spodnjega uda in zato pomemben del človekovega gibalnega 

sistema. Človeku sluţi za vzdrţevanje pokončne drţe pa tudi za gibanje in hojo (Kaloper, 

2011). 

Nemoteno delovanje organskega sistema človeku omogočajo normalna oblika, struktura in 

funkcija stopal. Če so te tri stvari zagotovljene, potem lahko človek nemoteno izvaja naravne 

oblike gibanja, kot so hoja, tek in stoja. Za ţivljenje je velikega pomena funkcija stopala, zato 

je pomembno, da stopalo negujemo celo ţivljenje, še posebej pa v otroštvu, saj se tako lahko 

izognemo povešenemu stopalnemu loku in ostalim teţavam s stopali v kasnejših letih (Strel, 

2003).  

Stopalo je tudi končni del noge, v sami funkciji pa zelo pomemben del gibalnega aparata, tako 

v mirujočem stanju kot tudi v stanju gibanja (Kaloper, 2011). 
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ZGRADBA STOPALA 

Stopalo je sestavljeno iz 26 kosti. Delimo jih v tri večje skupine, ki jih navajam spodaj. 

- Nartnice. V stopalu imamo 7 nartnic, od tega sta na zunanji strani stopala petnica in 

kocka, na notranji pa skočnica, čolniček in trije klini. 

- Stopalnice. Teh je 5. Označujemo jih od palca do mezinca s števili od ena do pet. 

- Prstnice. V stopalu imamo 14 prstnic. Palec ima dve, ostali prsti pa imajo po tri 

prstnice (Bunta in Popovič, 1987). 

 

Slika 2.1: Kosti stopala 

(Bunta in Popović, 1987, str. 25) 

 

Bunta in Popovič (1987) v knjigi opisujeta tudi delovanje mišic, ki pa so pomembne za 

delovanje stopala. Mišice pomagajo telesu pri gibanju in sicer tako, da so vpete na kosti in jih 

s krčenjem ali raztezanjem potezajo kot vzvode. Os vzvoda poteka skozi sklep, skozi katerega 

poteka tudi sama mišica. Mišice so vseskozi malo napete, tudi ko smo v fazi mirovanja. Tej 

nenehni napetosti pravimo mišični tonus. Mišice spodnjega uda (noge) delimo na mišice 

medenice, stegna, goleni in stopala.  

Mišice, ki delujejo na stopalo, najdemo tako v goleni kot tudi v stopalu. Bunta in Popovič 

(1987) mišice goleni, ki delujejo na premike v stopalu razdelita na sprednje in zadnje. 

Sprednje mišice upogibajo nogo na hrbtno stran in iztezajo prste. Zadnje mišice pa nogo 
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upogibajo na podplatno stran, hkrati pa upogibajo tudi prste. Te mišice so priraščene na 

petnico in Ahilovo tetivo.  

Bodie (2009) nam v svojem članku pove, da prav ta zadnja mišica, ki nogo upogiba na 

podplatno stran, s pomočjo mečnih mišic dvigne peto od tal. Ta dvig pete pa je pomemben za 

vsak začetek odriva. 

Prav tako pa najdemo drobne mišice, ki uravnavajo natančne gibe tudi v stopalu. 

»Na hrbtišču stopala so: 

- kratka iztezalka prstov, ki izteza in odmika prve štiri prste. 

Na podplatu pa so: 

- palčna odmikalka, ki upogiba in odmika palec, 

- kratka palčna upogibalka, ki upogiba palec, 

- palčna primikalka, ki upogiba in primika palec, 

- kratka upogibalka prstov, katera upogiba drugo prstnico drugega do petega prsta, 

- četveroglava podplatna mišica, ki pomaga dolgi upogibalki pri upogibanju končnih 

prstnic, 

- glistice, katere upogibajo prve in iztezajo druge ter tretje prstnice, 

- medkostne mišice upogibajo in iztezajo prstnice, hkrati pa tudi primikajo ali odmikajo 

prste, 

- mezinčna odmikalka pa upogiba in odmika mezinec.« (Bunta in Popovič, 1987, str. 

38) 
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Slika 2.2: Mišice stopala 

(Bunta in Popović, 1987, str. 32) 

 

STOPALNI LOKI 

Kosti narta in stopala so med sabo povezane z vezmi in mišicami. Le-te sestavljajo obok, ki se 

ob tla opira s petnico z zunanjim robom stopala in glavicami stopalnic. Zaradi te obokanosti 

oziroma stopalnega loka je stopalo pri hoji proţno (Pocajt in Širca, 1996). 

Stopalni loki nastanejo, kadar so kosti stopala pravilno razporejene. Te kosti so med seboj 

povezane z vezmi. Vezi so nekakšna proţna tvorba, ki se med obremenitvijo stopala povesijo, 

pri razbremenitvi pa ponovno dobijo začetno obliko. Prav tako so proţne vezi, ki tvorijo 

stopalne loke zelo pomembne pri hoji na neravni površini, saj stopalu pomagajo pri 

prilagoditvi, da se teţa na stopala prenaša na najbolj ugoden način. Najpomembnejše pa je, da 

stopalu pri hoji dajejo proţnost, saj je to izrednega pomena za normalno hojo (Bunta in 

Popovič, 1987).  

Pri stoji lahko na stopalu določimo tri točke, ki so najbolj izpostavljene. Te tri točke so: trn 

petnice, sprednja notranja stran stopala (to je glavica prve stopalnice) in zunanja sprednja 
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stran stopala (glavica pete stopalnice). Te tri točke lahko med sabo poveţemo in tako dobimo 

tri stopalne loke. 

- Notranji vzdolžni lok (AB). Ta lok je najdaljši in edini pravi lok. Povezuje trn petnice 

in glavico prve stopalnice. 

- Zunanji vzdolžni lok (AC). Je slabše viden. Povezuje pa prav tako trn petnice in 

glavico pete stopalnice. 

- Sprednji lok (BC). Je najniţji in najkrajši. Povezuje glavico prve stopalnice z glavico 

pete stopalnice. Ko stopalo obremenimo, lok po navadi popolnoma izgine, saj se telo 

takrat naslanja na glavice vseh petih stopalnic. Vendar kljub temu prva in peta 

stopalnica nosita največ obremenitve (Bunta in Popovič, 1987). 

 

Slika 2.3: Stopalni loki 

(Bunta in Popovič, 1987, str. 121) 

 

OBLIKE STOPAL IN OBUTEV 

»Po obliki stopala delimo: 

- Grško stopalo. Pri tem stopalu je najdaljši prst kazalec. 

- Kvadratasto stopalo. Pri njem so prvi trije ali štirje prsti enako dolgi. 

- Egiptovsko stopalo. Palec je najdaljši, mezinec pa najkrajši. Ta oblika je 

najpogostejša.« (Bunta in Popović, 1987, str. 121) 
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Slika 2.4: Oblike stopal 

(Bunta in Popović, 1987, str. 120) 

 

Te podatke je dobro poznati pri kupovanju čevljev, saj se tako lahko izognemo teţavam pri 

nakupovanju in kasneje nošenju čevljev. 

Preko mišic stopala in noge naše telesno mišičje dobiva pobude za premike, zato je zelo 

pomembno, da stopala in noge delujejo pravilno. Le tako bo našemu telesu omogočena 

pravilna telesna drţa. Najbolj pomembno za pravilno delovanje stopal je pravilna obutev, na 

katero moramo biti pozorni ţe od otroštva dalje. Naše noge z vsakim korakom stopajo na trdo 

in neelastično podlago, zato je potrebno, da so čevlji proţni, mehki, dovolj široki in dolgi. 

Prav tako pa morajo biti tudi nogavice mehke in proţne, da lahko v njih normalno premikamo 

prste (Bunta in Popovič, 1987).  

 

NEPRAVILNOSTI STOPAL 

Vzroki za nepravilnosti stopal so lahko prirojeni ali pridobljeni. Pridobimo jih lahko zaradi 

bolezni ali poškodb. Na deformacijo stopala po navadi vpliva več dejavnikov, kot so 

nepravilnosti pri stoji in hoji. Če ne ukrepamo pravočasno, pride do vse večjih nepravilnosti 

in posledično tudi do deformacij, ki pa s časoma lahko postanejo tudi zatrdele (rigidne). Zato 

je pravočasno zdravljenje izrednega pomena. Poznamo različne nepravilnosti stopal. Delimo 

jih na prirojene in pridobljene (Kaloper, 2001). 
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Ena od nepravilnosti stopal pa je tudi plosko stopalo, ki je tudi problem moje diplomske 

naloge. 

 

2.4 Plosko stopalo 

 

Plosko stopalo je stanje, katero ne ogroţa našega ţivljenja, vendar močno vpliva na kvaliteto 

našega ţivljenja, saj nam onemogoča, da bi dolgo stali ali hodili. Zaradi stalnega vpliva raznih 

zunanjih dejavnikov, kot je obremenitev pri daljšem stanju, sedenju, hoji po ravnih in trdih 

tleh, posameznih športnih aktivnostih, se pospeši deformacija stopala. Opazno je, da se plosko 

stopalo pogosteje pojavlja pri debelejših otrocih in mladini, saj prekomerna telesna teţa 

obremenjuje podporne strukture, zmanjšuje gibanje in fizično aktivnost in pospešuje 

utrujenost. Zaradi zmanjšane gibljivosti pride do zmanjšanja mišične mase, katera privede do 

zmanjšanja delovanja podpornega tkiva. Rezultat tega pa je nastanek ploskih stopal (Kosinac, 

1995). 

Kremţar-Petelin (1978) navaja, da se otrok rodi s ploskim stopalom in da so v njem le 

zametki stopalnih lokov. Ti se oblikujejo, ko otrok začne prestopati z noge na nogo, se 

dvigovati na prste in delati prve korake.  

Plosko stopalo torej nastane, ko noţni obok, ki ga sestavljajo trije stopalni loki, popusti. 

Takrat se podplat ne opira več le na tri točke, ampak s celotno površino leţi na tleh. S tem 

stopalo izgubi svojo proţnost (Bunta in Popovič, 1987). 

 

Slika 2.5: Normalno in plosko stopalo 

(Bunta in Popovič, 1987, str. 66) 
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Samo po sebi plosko stopalo ni boleče, lahko pa se bolečine pojavijo kasneje, ko se zaradi 

nepravilnega poloţaja stopala poškodujejo sklepi (Bunta in Popovič, 1987). 

Po navadi plosko stopalo nastane zaradi slabe drţe, pojavi pa se skupaj z okastimi koleni in 

prirojeno navpično skočnico. Povzroča ga tudi zvitost golenice navznoter, poševen skočni 

sklep ali prekratka Ahilova tetiva. Teţave se lahko pojavijo tudi zaradi ohromelosti ali krča 

mišic. Pogosto pa nastane tudi takrat, ko se otrok začne postavljati na noge. Navadno se tako 

stopalo hitro popravi, včasih pa se zgodi, da do izboljšav pride šele okrog sedmega leta 

starosti (Bunta in Popovič, 1987). 

V svoji knjigi Koturović in Jeričević (1983) prideta do ugotovitve, da plosko stopalo nastaja 

skozi tri stopnje. 

- Pri 1. stopnji, imenovani  PES VALGUS, najprej oslabijo mišice stopala. Le-te so 

pomembne za vzdrţevanje vzdolţnega loka. Zaradi tega se petnica rahlo nagne 

navzven. Stopalni lok je niţji, vendar še viden. 

 

Slika 2.6: Pes valgus 

(Koturović in Jeričević, 1983, str. 131) 

- Pri 2. stopnji, imenovani PES PLANO-VALGUS, pride do večjega popuščanja 

stopalnih mišic. Zaradi tega pa se peta ţe močno nagne navzven. Posledično se 

začnemo nagibati na notranjo stran stopalnega loka, ki popusti in se začne dotikati tal. 
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Slika 2.7: Pes plano-valgus 

(Koturović in Jeričević, 1983, str. 132) 

- Pri 3. stopnji, imenovani PES PLANUS, pa se površina stopala močno poveča. Ta 

stopnja je najteţja in se zato z njo ukvarja tudi vse več strokovnjakov, saj lahko 

pripelje do sprememb kosti v stopalu. Pri tej stopnji stopalnih lokov ni mogoče zaznati 

tudi v primeru, ko stopalo ni obremenjeno.  

 

Slika 2.8: Pes planus 

(Koturović in Jeričević, 1983, str. 133) 

 

Kot smo ţe omenili, govorimo o ploskem stopalu takrat, kadar se med obremenitvijo stopalni 

loki zniţajo ali izginejo. Ločimo dve vrsti ploskih stopal: fleksibilno in rigidno. Kadar 

govorimo o fleksibilnem ploskem stopalu, se stopalni loki pri obremenitvi povrnejo, pri 

rigidnem pa se to ne zgodi. Praktično ni razlik med obremenitvijo in razbremenitvijo stopala. 

Najpogostejši vzrok za fleksibilno plosko stopalo je šibkost vezivnega tkiva. Ker je opazno ţe 

v zgodnjem otroštvu, lahko rečemo, da je to stopalo prirojeno. Po navadi tako stopalo ne 

povzroča teţav. Seveda pa se lahko pojavi tudi v kasnejšem obdobju ţivljenja. Takrat se 

največkrat pojavi zaradi večje obremenjenosti stopal, katera pa je največkrat povezana s 

povečano telesno teţo in manj aktivnim načinom ţivljenja. Pri rigidnem, lahko ga imenujemo 
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tudi trdem ploskem stopalu, pa so poškodbe pridobljene ali prirojene. To stopalo nam lahko 

povzroča veliko več teţav, saj lahko zaradi nepravilnih obremenitev na stopalo pride do 

trajnih sprememb na sklepih nog, še posebej na sredini stopala. Zaradi takega stanja prizadete 

s to obliko ploskega stopala večkrat spremljajo tudi bolečine. Velikokrat pa je vzrok trdega 

ploskega stopala tudi v poškodbah, zlasti kadar pride do zloma petnice ali kosti v stopalu. 

Tudi če imamo prirojeno rigidno stopalo ni nujno, da se bodo teţave pokazale takoj, ko otrok 

shodi. Velikokrat se zgodi, da se pojavijo šele med odraščanjem (Popovič, 2010). 

 

DOLOČANJE SPUŠČENOSTI STOPALNIH LOKOV 

Cvjetičanin (1993) v svojem priročniku opisuje naslednje pripomočke za ugotovitev 

normalnega ali spuščenega stopalnega loka. 

- Inšpekcija. Pri tej metodi opazujemo boso nogo. Enkrat med obremenitvijo in drugič 

po njej. Pri opazovanju moramo biti pozorni na spremembo koţe (barva, zadebelitev, 

otekline) in na stanje stopalnih lokov. Ne smemo pa pozabiti tudi na pacientovo 

obutev. Pozorni moramo biti na obrabljeno notranjo stran pete čevlja, saj ta kaţe na to, 

da ima bolnik abnormalno stopalo. 

- Palpacija. Gre za otip stopala, s katerim ocenimo poloţaj stopalnih kosti, mišični 

tonus, temperaturo in vlaţnost koţe ter ugotovimo moţna boleča mesta. Pacientovo 

stopalo pregledamo tudi v sedečem poloţaju. S tem preverimo pasivno gibljivost 

stopala. 

- Plantogram. Z njim odtisnemo stopalo v membrano. Ta način je poceni in preprost, 

zato ga največkrat uporabljamo v šolah. Z njim ne moremo določati teţjih deformacij. 

Namenjen je le tistim laţjim deformacijam, saj z njim pregledujemo oporno površino 

stopala. Ta naprava vsebuje v okvir vgrajeno membrano, katero moramo pred uporabo 

na spodnji strani namazati s tušem. Pod membrano nato poloţimo list. Nato počasi 

stopimo na membrano in nekaj časa vzravnano stojimo. Odtis, ki ga dobimo, nam 

pokaţe negativ oporne površine stopala, s pomočjo katerega lahko potem pridobimo 

podatke o ploskosti stopala. 
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Slika 2.9: Postopek pridobivanja plantograma 

(Kosinac, 1995, str. 22) 

- Odtis v mavcu. Ta način je primeren za večje deformacije stopal. Pacient stopi v 

posodo s plastelinom, da se v plastelinu pojavi odtis stopala. Ta odtis nato zalijejo z 

mavcem. Tako dobijo odlitek stopala, ki ga kasneje lahko uporabijo za izdelavo 

ortopedskega vloţka ali čevlja. 

- Pedoskop. Ta priprava je sestavljena iz prozornega stekla, ogledala, ki mora biti 

postavljeno poševno, električne osvetlitve in ohišja. Ko pacient stopi na stekleno 

ploščo, v ogledalu lahko vidimo obliko in površino stopala, ki pobledi na področju, 

kjer je stopalo obremenjeno.  

- Rentgenska slika. Tukaj lahko vidimo tako poloţaj kosti in sklepov. Vendar pa 

rentgensko sliko lahko uporabljajo samo zdravniki. 

- Računalniški pogled. Ta naprava vsebuje gumijasto podlago, v kateri so nameščene 

elektrode, ki so povezane z računalnikom. Pacient se nato po tej podlagi sprehodi, 

računalnik pa s pomočjo pritiska stopala na podlago izriše površino podplata, točke 

obremenjenosti in posebnosti. 

Kosinac (1995) pa poleg omenjenih načinov predlaga še klinični pregled, kjer stopalo 

pregledamo iz vseh strani. Stopalo najprej opazujemo v mirovanju in nato še v gibanju. 

Največ pozornosti pa pri tem pregledu namenimo obliki in smeri Ahilove tetive. Vsa opaţanja 

nato primerjamo z normalnim stopalom. 

Obstajajo pa tudi novejše metode, ki se uporabljajo predvsem v športnih trgovinah za izbiro 

pravilne športne obutve. Ena takih je tudi naprava imenovana »Foot Scan«, ki na podlagi 

posnetka stopala natančno določi njegove lastnosti. Skener deluje s pomočjo osmih kamer in  
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treh laserjev, ki stopalo posnamejo z vseh strani. Na zaslonu se nato izriše tridimenzionalna 

slika stopala, zraven pa se izpišejo tudi lastnosti posameznega stopala (Jeraj, 2013). 

 

UPORABLJENE METODE ODKRIVANJA PLOSKIH STOPAL 

Ko s pomočjo določene naprave (npr. plantograma) pridobimo odtis stopala, je potrebno to 

stopalo še analizirati. Pri analizi si lahko pomagamo s številnimi metodami.  

Metodi, ki smo ju uporabili pri naši diplomski, sta bili Čiţinova metoda in Clarkova metoda. 

- Čižinova metoda 

Na odtisu stopala potegnemo tri črte. Črta AB zdruţuje notranjosti sprednjega prsta in petnega 

dela stopala. Črta CD pa zdruţuje drugi prst in sredino zunanjega loka pete. Črto CD 

razpolovimo s pravokotnico FE in presečišča označimo s točkami a, b in e. Črka a je na 

zunanjem delu stopala, b na notranjem delu, e pa predstavlja presek pravokotnice FE s črto 

AB.  

Indeks stopalnega loka izračunamo po fomuli: I = ab/be. 

Vrednosti indeksa pa nam povedo, kakšno je naše stopalo. Indeks: 

I = 0–1; normalno stopalo, 

I = 1–2; mejno stopalo, 

I = 2 in več; plosko stopalo (Koturović in Jeričević, 1983).  

 

Slika 2.10: Določanje ploskosti stopala po Čiţinovi metodi 

(Koturović in Jeričević, 1983, str. 136) 
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- Clarkova metoda 

Najprej narišemo tangento AC, ki povezuje točki notranje strani stopala. Nato določimo točko 

B, ki označuje presečišče vzdolţnega in prečnega loka stopala. Točko A in B nato poveţemo. 

Tako nastane med njima kot α. S pomočjo njega po merilni lestvici določimo stanje ploskosti 

stopala. 

Merila so: 

α = večji od 42°; normalno stopalo, 

α = med 32° in 42°; mejno stopalo, 

α = manjši od 32°; plosko stopalo (Koturović in Jeričević, 1983).  

 

Slika 2.11: Določanje ploskosti stopala po Clarkovi metodi 

(Juras in Stanić, 1979, str. 25) 

 

ZDRAVLJENJE PLOSKIH STOPAL 

Bunta in Popović (1987) pravita, da so za zdravljenje ploskih stopal najpomembnejše vaje 

proti ploskim stopalom. Pozornost pa moramo hkrati nameniti tudi vajam proti slabi drţi 

telesa. Če izvajamo to dvoje, naj vloţki v čevljih ne bi bili potrebni. Prav tako po njunem 

mnenju niso potrebni posebni čevlji, saj le-ti ploskega stopala ne morejo popraviti. V svoji 

knjigi še navajata, da v primeru, če se plosko stopalo ne popravi, lahko pride v poštev tudi 

operativno zdravljenje, pri katerem zdravniki popravijo poloţaj petnice in skočnice ali pa 

prestavijo kito sprednje golenske mišice nazaj tako, da podpre stopalni lok.  

Primerna obutev, v kombinaciji z vloţki, naj bi bila velikega pomena tudi pri zdravljenju 

fleksibilnega ploskega stopala, predvsem za oporo vzdolţnemu stopalnemu loku.  Prav tako 

naj bi bila obutev pomembna tudi za zdravljenje rigidnega ploskega stopala. Ker pa je tu 
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stopalo bolj deformirano, kot pri fleksibilnem, moramo včasih poseči tudi po operativnem 

zdravljenju (Popovič, 2010). 

O pomembnosti telovadbe in preventivnega zdravljenja v svoji knjigi govori tudi Rajtmajer 

(1990). Poimenuje jo preventivna in korektivna gimnastika. Pod pojmom preventivna 

gimnastika razumemo sistematično vadbo otrok s specifičnimi telesnimi vajami, z namenom 

preprečevanja deformacij v telesni drţi, predvsem v stopalu in hrbtenici. Pravi, da je 

pomembno preprečevanje deformacij ţe v predšolskem obdobju, ko se največkrat pojavijo 

prav deformacije stopal. Ker pa preventivno delovanje ni vedno dovolj, je nujno, da delujemo 

tudi korektivno. S korektivnim delovanjem ţelimo obnoviti funkcije organov, ki so ţe 

oslabeli, saj so nekatere mišice spremenile svojo funkcijo. To pa kasneje privede do 

deformacij. Zato Rajtmajer za laţje izvajanje korektive poda tudi kompleks gimnastičnih vaj 

za stopala in hkrati spodbudi vse predšolske delavce, da čim prej začnejo izvajati korektivno 

vadbo. Otroke je potrebno spodbujati, da čim več hodijo bosi po neravni podlagi, kot je hoja 

po pesku, kamenčkih, travniku, zemlji ali po robu pločnika. Z vsem tem se laţje aktivirajo 

mišice stopalnega loka.  

Tudi Koturović in Jeričević (1983) poudarjata, da je zelo pomembna preventiva, saj le tako 

lahko preprečimo, da pride do teţjih deformacij, katere je teţko odpraviti. Predvsem tudi 

onadva priporočata hojo z bosimi nogami po neravni površini, saj se s tem aktivirajo mišice 

stopalnega loka. 

Veliko k odpravljanju in preprečevanju ploskih stopal po mnenju Kremţar-Petelin (1978) 

lahko pripomorejo predvsem učitelji. Pomembno je, da smo pozorni na učenčevo hojo in 

gibanje, saj je to prvi pokazatelj, da je s stopali nekaj narobe. Kasneje pa lahko s pomočjo 

odtisa stopala bolj konkretno ugotovimo stanje stopala. Če ugotovimo nepravilnosti, še 

posebej v začetni fazi, je pomembno, da s pomočjo vaj okrepimo mišice stopala in tako 

preprečimo nadaljnje okvare. 

 

2.5 Odrivna noga 

 

V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (1995) piše, da je odrivna noga tista, s katero se 

skakalec odrine od podlage v višino ali daljino. 
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Faza odriva je po mnenju Čoha (1992) sestavljena iz treh faz: faze postavljanja odrivne noge, 

faze amortizacije in ekstenzije. 

 

Slika 2.12: Faze odrivne akcije 

(Čoh, 1992, str. 205) 

 

Pogosto pa določanje odrivne noge posameznikom dela velike teţave. Čoh (1992) pravi, da je 

največkrat odrivna noga leva. Odrivna desna pa se praviloma pokaţe pri levičarjih. 

Pomembno je, da otrok pri določevanju ne usmerjamo, ampak jih pustimo, da sami ugotovijo 

svojo odrivno nogo. 

V svoji knjigi nam zato Škof idr. (2006) priporočajo nekaj načinov, ki so nam lahko v pomoč 

pri določanju odrivne noge: 

- padec naprej iz stoje (pri tem načinu naj bi bila odrivna tista noga, s katero smo stopili 

naprej), 

 

Slika 2.13: Padajoči start oz. padec naprej iz stoje 

(Čoh, 1992, str. 81) 
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- skakanje (tu moramo biti pozorni predvsem na občutek učenca, ko se le-ta odrine z 

levo in nato še z desno), 

- start iz nestandardnih poloţajev (noga, s katero naredimo prvi korak je odrivna). 

Rosenbaum (2012) pa navede še nekaj načinov: 

- za določitev odrivne noge pri skoku v višino pravi, da lahko poskusimo kar z obema 

nogama in s pomočjo tega ugotovimo, s katero odrivno nogo boljše skočimo, 

-  v pomoč nam je lahko tudi ţoga, ki jo poloţimo na tla in brcnemo; tista noga, ki je 

med brcanjem ţoge ostala na tleh, je odrivna, 

- kot tretji način pa tudi on navede padec iz stoje naprej. 

Tudi Tome (1971) se je ukvarjal z odrivom. Predlagal je, da učenci svojo odrivno nogo 

ugotovijo tako, da skačejo čim višje in zraven štejejo, s katero nogo se bodo večkrat odrinili. 

Ta noga je po njegovem mnenju odrivna. Če se učenec ne more odločiti, katera noga je 

njegova odrivna, pa predlaga, da se za odrivno nogo določi leva, saj se večina ljudi odriva z 

levo nogo. Za izboljšanje odriva pa predlagal tehniko teka s poudarjenim odrivom. Ta tehnika 

je v pomoč pri izboljšanju tehnike odriva, pripomore pa tudi k skladnosti gibanja odrivne 

noge, zamašne noge in rok ter izboljšuje odrivno moč. 

Sluga (1981) še pravi, da je zelo pomembno, da se pedagogi zavedajo pomembnosti odrivne 

noge in poskušajo otroke čim prej usmeriti v to, da ugotovijo, katera je njihova odrivna noga, 

saj je le-ta velikega pomena za enonoţni odriv pri skokih. 

Tome (1971) v svoji knjigi zapiše, da morajo učenci čim prej ugotoviti in si zapomniti 

njihovo odrivno nogo, saj le učenec, ki odrivno nogo odkrije, lahko v skoku (predvsem v 

višino) hitreje napreduje. 

Pomembno je tudi, da je naš odriv dober, zato nam Novak (1999) v knjigi poda nekaj vaj za 

izboljšanje odriva: skoki z zaletom v loku in odrivom z eno nogo; poskoki po stopnicah 

navzgor in navzdol, naravnost in poševno; poskoki prek nizkih ovir; poskoki vzdolţ švedske 

klopi; naskoki in seskoki; mnogoskoki z doskokom v jamo; meti medicink ali krogle; 

izometrične vaje ob letveniku in vaje z odporom brez gibanja; krepilne vaje z laţjimi bremeni; 

krepilne vaje na fitnes napravah; krepilne vaje z laţjimi uteţmi (do 50 kg); skakanje z 

različnimi tehnikami pod različnimi koti in z različno dolgim zaletom. 
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SKOKI 

Černe (1947) pravi, da je skok premestitev telesa. Pri tem se telo s pomočjo lastne moči 

dvigne od tal in poţene v določeno smer. Da skok lahko izvedemo, potrebujemo trdno oporo, 

od katere se lahko odrinemo. Razlikuje tri vrste skokov: skoki z mesta, skoki z zaletom in 

skoki s palico. 

Vsak skok po mnenju Čoha (1992) sestavljajo tri faze: faza odriva, leta in doskoka. 

Odriv in odrivna noga sta pomembna za izvedbo različnih skokov. V nadaljevanju pa bom 

navedla samo tiste, ki sem jih uporabila v raziskavi. 

- Skok v daljino z mesta. Pri izvedbi je pomembno, da ramena in roke potegnemo 

navzgor. Nato izvedemo zamašni gib, istočasno malo upognemo kolena in trup in nato 

iztegnemo roke ter noge nazaj in navzdol. V zadnjem trenutku preden odskočimo 

usmerimo telo in s tem teţišče v ţeleno smer skoka. Nato odskočimo tako, da 

iztegnemo telo, ramena in roke pa poţenemo navzgor. V najvišji fazi leta kolena in 

goleni poţenemo naprej in navzgor, ramena in roke pa istočasno potegnemo nazaj in 

navzdol. Trup mora biti v predklonu, saj s tem onemogočimo padec na hrbet. Sam 

doskok je enak kot pri skoku v daljino z zaletom (pristanemo z obema nogama, roke 

se povesijo, trup nagnemo nad stegna). Ko pristanemo, telo z močnim pogonom rok 

naprej zopet vzravnamo (Černe, 1947). 

 

 

Slika 2.14: Skok v daljino z mesta 

(Tome, 1971, str. 58) 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                      Kaja Kos; diplomsko delo 

22 

- Troskok. Prvi skok (hop) mora biti izveden kot nekakšen poskok. Skok mora biti bolj 

nizek, saj po skoku pristanemo na eni nogi, s katero se moramo potem tudi odriniti za 

naslednji, drugi skok. Dolţina tega skoka je odvisna od hitrosti, ki jo dobimo pri zaletu. 

Za drugi skok (step) potrebujemo več moči kot za prvega, dolţina skoka pa mora biti 

dolga vsaj dve tretjini prvega skoka. Pri tretjem skoku (jump) se mora skakalec močno 

pognati v zrak. Izveden mora biti kot skok v daljino. Vendar je to za marsikoga preteţko, 

zato je zadnji, tretji skok, večkrat izveden narobe, saj skakajočemu zmanjka moči. Zelo 

pomembno pri troskoku je, da skakalec po prvem skoku pristane na svojo odrivno nogo, 

saj mora ta noga opraviti dvojno delo (Černe, 1947).  

V diplomski nalogi pa smo troskok poenostavili, saj tehnika troskoka v našem primeru ni bila 

pomembna in smo zato troskok izvedli tako, da smo se od podlage trikrat odrinili z isto nogo.  

V svoji raziskavi diplomske naloge sem uporabila tudi tek na 600 m, saj moramo tudi tu za 

uspešen start vedeti, katera je naša odrivna noga. Pri teku na 600 m smo uporabili visoki start. 

- Visoki start. Na startni znak »na mesta« posameznik stopi z odrivno nogo do črte in s 

tem zavzame poloţaj preţe. Teţa telesa se prenese na sprednjo nogo, koleno upogne, 

trup nagne naprej, roke postavi tako, da je sprednja roka tista, ki je nasprotna sprednji 

nogi. Tako potem počaka na štartni strel. Prvi koraki po startu morajo biti hitri, 

njihova dolţina pa naj postopno narašča (Čoh, 1992). 

 

 

Slika 2.15: Tehnika visokega starta 

(Čoh, 1992, str. 79) 
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2.6 Povezanost odrivne noge in ploskosti stopal 

 

Povezanost odrivne noge in ploskosti stopal je leta 1969 v svojem diplomskem delu raziskala 

Drakslerjeva. Ploskost stopal je ocenila na podlagi Mayerjeve in Clarkove metode. Odrivno 

nogo pa je določila na podlagi sonoţnih skokov v daljino in višino z mesta ter s poskoki po 

levi in desni nogi. V raziskavo je vključila učenke. Pri večini učenk je bila odrivna noga leva. 

Ugotovila je tudi, da pri sonoţnem odrivu, s katerim je testirala odrivno moč, oslabelost 

stopal, zniţan stopalni lok in manjša sposobnost stopalnih mišic ne pridejo toliko do izraza. 

Pri enonoţnem odrivu pa je prišla do ugotovitve, da so se učenke s ploskimi stopali prej 

utrudile kot tiste z normalnimi. Zaradi tega ni mogla potrditi, da imajo boljšo odrivno moč 

tiste učenke, ki imajo normalna stopala. Lahko je samo sklepala, da imajo te učenke boljšo 

osnovo za uspeh, vendar pa bi lahko do enakih rezultatov prišle tudi tiste učenke, ki bi bile 

aktivne, skrbele za higieno in vzdrţevanje stopalnih mišic.  

Turkova (2002) je za oceno ploskosti stopal uporabila Clarkovo metodo. V raziskavo je 

vključila tako dečke in deklice. Odrivno nogo je določila na podlagi povprečja treh enonoţnih 

skokov. Najprej so učenci naprej stopili z desno nogo in nato še z levo. Izmerila je tudi obseg 

in koţno gubo goleni. V raziskavi je naredila tudi primerjavo po spolu. Ugotovila je, da imajo 

deklice manjši obseg goleni in večjo koţno gubo kot dečki. Tudi stopala deklic so boljša kot 

stopala dečkov, saj v povprečju stopala dečkov uvršča med mejna ploska stopala. V raziskavi 

je tudi ugotovila, da obstaja povezanost med odrivno nogo, ki je bila pri večini leva, s 

stopalom, ki je bilo na tej nogi manj plosko. 

Filipičeva (2008) je podatke dobila na podlagi Čiţinove metode. Odrivno nogo je določila na 

podlagi dolţine stopal in predpostavila, da bo stopalo odrivne noge krajše od stopala 

neodrivne. Predpostavila pa je tudi, da je stopalo, ki je krajše, manj pogosto plosko. Rezultate 

je primerjala z raziskavo Premkove (2004), ki pa je odrivno nogo določila na podlagi 

povprečja skokov, z odrivom ene noge v daljino z mesta in na podlagi dolţine skokov 

določila za odrivno nogo tisto, ki je imela večje povprečje treh skokov. Njena ugotovitev pa je 

bila, da določanje odrivne noge na podlagi dolţine stopala ni primerljivo z določanjem 

odrivne noge na podlagi skokov v daljino z mesta. Potrdila je hipotezo, da sta odrivna noga in 

manj plosko stopalo povezana. 
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Tudi Pirševa (2007) je ploskost stopal določala na podlagi Čiţinove metode, odrivno nogo pa 

je določila z izračunom povprečja treh skokov, ki so jih učenci opravili najprej z eno in nato 

še z drugo nogo. Postavila je hipotezo, da se ploskost stopal ne razlikuje glede na odrivno 

nogo. Prišla je do zaključka, da se večina učencev odriva z desno nogo. Ko je iskala 

povezave, je ugotovila, da so desna stopala bolj zdrava od levih. Vendar vse razlike niso bile 

statistično značilne, zato je lahko potrdila svojo hipotezo. 

Bobnar (2012) je v diplomskem delu raziskovala povezanost med ploskim stopalom in 

odrivno nogo. V raziskavo je vključila učence od drugega do devetega razreda osnovne šole. 

Odrivno nogo je določala s pomočjo skokov in troskokov z in brez pomoči rok. Ugotovila je, 

da ima večina sodelujočih odrivno desno nogo, kar je privedlo do tega, da je morala zavrniti 

eno od hipotez, da je odrivna noga večine sodelujočih leva. V raziskavi je tudi dokazala, da 

prihaja do razlik med ploskostjo leve in desne noge. Izkazalo se je, da ima desna noga lepše 

oblikovan stopalni lok in je manj pogosto ploska kot leva. Kljub temu pa hipoteze, da ima 

odrivna noga boljši stopalni lok, ni mogla sto odstotno potrditi.  
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3.0 CILJI RAZISKAVE 

 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

- ugotoviti, katera je odrivna noga študentk, 

- ugotoviti povezavo med odrivno nogo in boljšo nogo po Clarkovi metodi, 

- ugotoviti povezavo med odrivno nogo in boljšo nogo po Čiţinovi metodi. 

 

4.0 HIPOTEZE 

 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze. 

1. Odrivna noga večine našega vzorca je desna. 

2. Odrivna noga ima ugodnejši Clarkov kot. 

3. Odrivna noga ima ugodnejši Čiţinov indeks. 
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5.0 METODE DELA 

 

5.1 Vzorec merjencev 

 

V raziskavo so bile vključene študentke Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Razredni pouk. 

Študentke so v letu 2011/2012 obiskovale 4. letnik. Pri raziskavi je sodelovalo 56 študentk. 

Študentke smo zaradi varstva osebnih podatkov označili s številkami.  

Ker nekaj študentk ni imelo vseh podatkov, smo jih zaradi boljših končnih rezultatov tekom 

raziskave izločili. Takih študentk je bilo 10.  

 

5.2 Vzorec spremenljivk 

 

Spodaj navajamo spremenljivke, ki smo potrebovali za raziskavo. 

a) Spremenljivke za določanje odrivne noge: 

- posameznikova subjektivna ocena odrivne noge,  

- padajoči start s pomočjo partnerja,  

- skok v daljino z mesta z odrivno desno nogo,  

- skok v daljino z mesta z odrivno levo nogo,  

- skok v daljino z mesta brez pomoči rok z odrivno desno nogo,  

- skok v daljino z mesta brez pomoči rok z odrivno levo nogo,  

- troskok z odrivno desno nogo,  

- troskok z odrivno levo nogo,  

- visoki start, 

- odrivna noga – upoštevanje vseh spremenljivk za odrivno nogo. 
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b) Spremenljivke za določanje ploskosti stopal: 

- stopnja ploskosti desnega stopala po Čiţinovi metodi, 

- stopnja ploskosti levega stopala po Čiţinovi metodi, 

- Clarkov kot desne noge, 

- Clarkov kot leve noge.  

 

Pri določanju odrivne noge s subjektivno oceno posameznika smo vsako študentko vprašali, 

katera je po njenem mnenju njena odrivna noga in njeno predvidevanje zabeleţili. 

Nato smo izvedli padajoči start s pomočjo partnerja. Vsaka študentka je imela moţnost 

poskusiti trikrat. Za odrivno nogo pa smo določili tisto, s katero je študentka večkrat stopila 

naprej. Pri visokem startu smo odrivno nogo določili na enak način (glej preglednico 5.1). 

 

Preglednica 5.1: Primer določanja odrivne noge pri padajočem startu in pri visokem startu 

Število  

poskusov 

Odrivna noga pri  

padajočem startu 

Odrivna noga pri  

visokem startu 

1. L D 

2. D D 

3. L L 

Odrivna noga L D 

 

 

Nato smo na podlagi skokov v daljino z mesta s pomočjo in brez pomoči rok z izvedbo 

troskokov in visokega starta določili odrivno nogo. 

Pri skokih v daljino z mesta s pomočjo in brez pomoči rok je imela vsaka študentka moţnost 

treh poizkusov. Pri določanju odrivne noge pa smo upoštevali najdaljši izveden skok (glej 

preglednico 5.2).  
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Preglednica 5.2: Primer določanja odrivne noge pri skoku z in brez pomoči rok 

Skok z 

desno nogo 

(najdaljši) 

Skok z 

levo nogo 

(najdaljši) 

 

Odrivna noga 

z rokami brez rok z rokami brez rok z rokami brez rok 

125,5 95 101,0 92 desna desna 

 

Prav tako so imele študentke tri poskuse pri troskoku, kjer smo nato določili za odrivno tisto 

nogo, s katero so skočile dlje (glej preglednico 5.3). 

 

Preglednica 5.3: Primer določanja odrivne noge pri troskoku 

Število 

poizkusov 

Dolžina troskoka z 

začetno desno nogo 

Dolžina troskoka z 

začetno levo nogo 

Odrivna 

 noga 

1. 321,0 309,5 desna 

2. 319,5 302,0 desna 

3. 318,0 310,0 desna 

Najdaljši 

skok 

321,0 310,0 desna 

 

Za odrivno nogo smo na koncu izbrali tisto, ki se je pojavila večkrat. Pri nekaterih študentkah 

se je pokazalo, da je bila frekvenca levih odrivnih enaka frekvenci desnih. V teh primerih smo 

določili, da je odrivna noga neopredeljena.  

V preglednici 5.4 je primer določanja odrivne noge. Iz preglednice lahko razberemo, da se je 

v dveh spremenljivkah za odrivno nogo pokazala leva, v štirih pa desna. Zato smo za odrivno 

nogo te študentke izbrali desno nogo. 
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Preglednica 5.4: Primer dokončnega določanja odrivne noge 

Sub. 

ocena 

odrivne 

noge 

Odrivna 

noga 

pri 

padajočem 

startu 

Odrivna 

noga 

pri 

visokem 

startu 

Odrivna 

noga 

pri 

troskoku 

Odrivna noga 

pri skoku 

Odrivna 

noga 

Brez 

rok 

S pomočjo 

rok 

leva leva desna desna desna desna desna 

 

Ko smo dobili odrivno nogo, smo vsaki študentki s pomočjo plantograma odvzeli še odtis 

noge in s pomočjo tega določili boljše stopalo po Čiţinovi in Clarkovi metodi. V preglednici 

5.5 so primeri določanja boljšega stopala glede na Čiţinov indeks. V preglednici 5.6 pa so 

primeri določanja boljšega stopala glede na Clarkov kot.  

 

 

Preglednica 5.5: Primeri določanja boljšega stopalnega loka glede na Čiţinov indeks 

Različni 

primeri 

Čižinov 

indeks 

desne 

noge 

Čižinov 

indeks 

leve 

noge 

Boljše 

stopalo 

glede na 

Čižinov 

indeks 

1. študentka 0,80 1,06 desno 

2. študentka 0,71 0,43 levo 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                      Kaja Kos; diplomsko delo 

30 

Preglednica 5.6: Primeri določanja boljšega stopalnega loka glede na Clarkov kot 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Pridobivanje spremenljivk 

 

Podatke smo zbirali skozi celo študijsko leto 2011/2012 v telovadnici Pedagoške fakultete.  

Podatke smo zbirali med vajami predmeta Didaktika športa, saj smo večino teh podatkov 

potrebovali tudi na samih vajah. Odtise nog za določitev odrivne noge po Clarku in Čiţinu pa 

smo zbrali junija 2012.   

Najprej smo vsako študentko povprašali, katera noga je po njenem mnenju odrivna in 

zabeleţili predvidevanja.  

Nato so študentke izvedle padajoči start s pomočjo partnerja. To so storile v parih. Ena od njih 

je stopila za hrbet druge in jo rahlo potisnila naprej. Študentka, ki je stala pred njo, je morala 

stati sonoţno in hkrati opazovati, s katero nogo je začela refleksni korak. Vsaka študentka je 

to poskusila trikrat. Tisto nogo, ki je prvo postavila naprej, smo določili za odrivno nogo. 

Nato pa so se v paru zamenjale in postopek ponovile.  

Zaradi  večje sigurnosti v določitvi odrivne noge smo poleg ţe omenjenih načinov uporabili 

še naslednje spremenljivke: skok v daljino z mesta s pomočjo rok, skok v daljino z mesta brez 

pomoči rok, troskok in tek na 600 m (pri katerem je bil poglaviten visoki start).  

Skok v daljino z mesta s pomočjo in brez pomoči rok smo izvedli tako, da smo na tla narisali 

črto in zraven nje poloţili meter.  

Različni 

primeri 

Clarkov 

kot desne 

noge 

Clarkov 

kot leve 

noge 

Boljše 

stopalo glede 

na Clarkov 

kot 

1. študentka 46 43 desno 

2. študentka 54 56 levo 

3. študentka 49 49 neopredeljeno 
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Pri skoku v daljino s pomočjo rok so študentke najprej skočile tako, da je bila odrivna noga 

desna in to ponovile trikrat. Najboljši rezultat skoka smo zabeleţili. Nato so skočile tako, da 

je bila odrivna noga leva in to prav tako ponovile trikrat. Tudi tu smo najboljši rezultat 

zabeleţili. Za odrivno nogo smo določili tisto, pri kateri je bil rezultat skoka najdaljši. 

Ugotovitev smo zabeleţili v preglednico in zraven zapisali, pri kateri nogi (levi ali desni) je 

bil skok daljši. 

Enako smo ponovili pri skoku v daljino brez pomoči rok. Študentke so roke dale za hrbet in 

skočile najprej z desno nogo in nato še z levo. Na podlagi rezultatov smo določili odrivno 

nogo. 

Troskok smo opravili samo s pomočjo rok. Na tla smo narisali dve črti. Začetno črto in črto, 

ki je bila od te oddaljena dva metra. Od dveh metrov naprej je bila merilna skala. Študentke so 

pokrčile eno nogo, saj smo tako zagotovili enonoţen odriv in s tem pristanek na odrivni nogi 

ali na obeh nogah. Najprej so skočile tako, da je bila odrivna noga desna in to ponovile trikrat. 

V razpredelnico smo zabeleţili najdaljši skok. Nato so postopek ponovile še z odrivno levo 

nogo. Najboljši rezultat smo zopet zapisali v razpredelnico. Na koncu smo primerjali dolţini 

skoka pri odrivni desni in odrivni levi nogi. V razpredelnico smo zapisali, za koliko je bil 

boljši skok daljši, za odrivno nogo pa določili tisto, pri kateri je bil zabeleţen boljši skok.  

Nato smo odrivno nogo poskušali določiti še s pomočjo starta iz visokega poloţaja. Študentke 

so tekle na 600m. Tisto nogo, katero so pri startu postavile pred seboj in se z njo odrinile, smo 

določili za odrivno nogo. Vsaka študentka je poskusila startati trikrat.  

Nazadnje smo pridobili še odtise stopal za določitev Čiţinovega indeksa in Clarkovega kota. 

Za to smo potrebovali odtise levega in desnega stopala. Odtise smo pobrali s pomočjo 

Bekemannove naprave, s plantogramom. Študentke so morale stopiti na mehko podlago. Na 

spodnji strani te podlage je črnilo, pod njo pa je vsaka študentka poloţila podpisan list papirja. 

Ko je posamezna študentka stopila na mehko podlago, se je odtis stopala poznal na listu. Tako 

smo pridobili odtise stopal, ki smo jih kasneje uporabili za določitev boljše noge po Čiţinu in 

Clarku ter za primerjavo stopnje ploskosti stopala s posameznikovo odrivno nogo. 
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5.4 Metode obdelave podatkov 

 

Za določitev stopnje ploskosti stopala smo uporabili dve metodi in sicer Čiţinovo in 

Clarkovo. Na podlagi kriterijev posamezne metode smo nato določili, ali je stopalo normalno, 

mejno ali plosko.  

Za določitev odrivne noge smo s pomočjo različnih tehnik zbrali podatke in nato za odrivno 

nogo določili tisto, katera se je največkrat pojavila kot odrivna. 

Podatke smo nato vnesli v tabele s pomočjo programa Microsoft Excel. Statistično smo jih 

obdelali z računalniškim programom SPSS 20.0. Predstavili smo jih s frekvenco in z 

odstotkom. Za primerjavo odrivne noge in ploskosti stopala pa smo uporabili Persanov hi-

kvadrat test. Rezultate smo sprejeli s 5 odstotnim tveganjem. 
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6.0 REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

6.1 Odrivna noga pri subjektivni oceni, padajočem in visokem startu 

 

Preglednica 6 1: Boljša noga pri subjektivni oceni, padajočem in visokem startu 

 Boljša noga pri 

sub. oceni 

Boljša noga pri 

padajočem startu 

Boljša noga pri 

visokem startu 

Boljša noga Frekvence Frekvence 

(%) 

Frekvence Frekvence 

(%) 

Frekvence Frekvence 

(%) 

Brez podatka 1 1,8 5 8,9 9 16,1 

Desna 24 42,9 32 57,1 30 53,6 

Leva 30 53,6 19 33,9 17 30,4 

Neopredeljena 1 1,8 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 56 100,0 56 100,0 56 100,0 

 

Iz preglednice 6.1 je razvidno, da se je pri subjektivni oceni največ študentk odločilo za 

odrivno levo nogo. Takih je bilo 53,6 %. Pri padajočem in visokem startu pa rezultati 

pokaţejo, da ima večina študentk odrivno desno nogo. Pri padajočem startu je teh študentk 

57,1 %, pri visokem startu pa 53,6 %. Iz tega lahko sklepamo, da je večina študentk mislila, 

da je njihova odrivna noga leva, saj tudi v teoriji tako Tome (1971) kot tudi Čoh (1992) 

pravita, da je odrivna noga večine ljudi leva in da, če se ne moremo odločiti, katera noga je 

naša odrivna, naj za njo določimo levo. Na to temo je bilo narejenih tudi ţe veliko raziskav, ki 

pa so sedaj ţe večkrat pokazale, da temu ni tako.  

Poleg Bobnarjeve (2012) so rezultati tudi pri Karničnikovi (2013) pokazali, da je odrivna 

noga večine sodelujočih leva. Zato sta morali svojo hipotezo ovreči.  
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Iz preglednice lahko razberemo še en zanimiv podatek in sicer ta, da si pri subjektivni oceni 

ena študentka, to je 1,8 %, svoje odrivne noge ni znala določiti. Pri tem se mi postavi 

vprašanje, ali je mogoče, da je to edina študentka, ki je bila odkrita in je povedala po resnici, 

da ne ve, katera je njena odrivna noga, ostale pa so v odgovorih sledile druga drugi, saj kot se 

je tekom raziskave pokazalo, veliko študentk ni vedelo, kaj točno se skriva pod pojmom 

odrivna noga in kako si jo pomagamo določiti.  

Zanimivo je tudi, da je podoben odstotek pri določanju odrivnih nog pri vseh treh načinih, le 

da je pri subjektivni oceni boljši odstotek namenjen levi nogi, pri padajočem in visokem startu 

pa desni. Ugotovimo lahko, da prevladuje desna noga, saj subjektivne ocene ne moremo vzeti 

kot relevantne.  

Zaradi večje zanesljivosti smo nato izvedli še tehnike skokov za določanje odrivne noge in s 

tem dobili naslednje rezultate. 

 

6.2 Odrivna noga pri skokih 

 

Preglednica 6.2: Boljša noga pri skokih 

 Boljša noga pri 

skoku v daljino s 

pomočjo rok 

Boljša noga pri 

skoku v daljino brez 

pomoči rok 

Boljša noga pri 

troskoku 

Boljša noga Frekvence Frekvence 

(%) 

Frekvence Frekvence 

(%) 

Frekvence Frekvence 

(%) 

Brez podatka 6 10,7 9 16,1 7 12,5 

Desna 30 53,6 31 55,4 30 53,6 

Leva 18 32,1 15 26,8 18 32,1 

Neopredeljena 2 3,6 1 1,8 1 1,8 

Skupaj 56 100,0 56 100,0 56 100,0 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                      Kaja Kos; diplomsko delo 

35 

Iz preglednice 6.2 je razvidno, da je pri skoku v daljino s pomočjo rok več kot polovico 

študentk, 53,6 %, dlje skočilo z odrivno desno nogo. Prav tako se je pri skoku brez pomoči 

rok za boljšo odrivno nogo pri 55,4 % študentk izkazala desna noga. Tudi pri troskoku se je 

kot boljša odrivna noga večkrat pokazala desna noga in sicer pri 53,6 % študentk. Iz teh 

podatkov lahko vidimo, da prevladuje desna noga, saj je višji odstotek študentk z desno 

odrivno nogo.  

Iz razpredelnice lahko tudi razberemo, da ni velikih odstopanj med skoki, saj s pribliţno 

enakim odstotkom študentk pri vseh treh skokih prevladuje odrivna desna noga. Tudi 

Karničnikova (2013) je v svoji raziskavi pri skokih prišla do enakih rezultatov, ki so ji 

pokazali,da ima večina sodelujočih odrivno desno nogo, katera pa je tudi pri njej bila v vseh 

treh skokih procentualno zelo blizu leve noge.  

Pri pregledu preglednic 6.1 in 6.2 lahko vidimo, da v vseh primerih, razen pri subjektivni 

oceni študentk, kot boljša odrivna noga prevladuje desna. To je sicer v neskladju s teorijo, 

kjer Čoh (1992) in pred njim tudi Tome (1971) trdita, da ima večina odrivno nogo levo, desna 

pa se kot odrivna po navadi pojavi pri levičarjih. Toda tudi v raziskavi Bobnarjeve (2012) in 

Karničnikove (2013) lahko vidimo, da je imela večina sodelujočih odrivno nogo desno, zato 

sta morali onidve svojo hipotezo, s katero sta predpostavljali, da je odrivna noga večine 

sodelujočih leva, ovreči. 

Po naših meritvah je v večini primerov odrivna noga desna, razen pri subjektivni oceni 

posameznice, ki pa je le ocena študentk in je nismo pridobili z nobeno metodo določanja 

odrivne noge, zato lahko svojo prvo hipotezo, ki pravi, da je odrivna noga večine našega 

vzorca desna, potrdim.  
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6.3 Boljša noga glede na ploskost stopal 

 

Preglednica 6.3: Boljše stopalo glede na Čiţinov indeks in Clarkov kot 

 Boljša noga 

 glede na Čižinov indeks 

Boljša noga 

glede na Clarkov kot 

 Frekvence Frekvence (%) Frekvence Frekvence (%) 

Brez podatka 4 7,1 4 7,1 

Desna 31 55,4 30 53,6 

Leva 21 37,5 15 26,8 

Neopredeljena 0 0,0 7 12,5 

Skupaj 56 100,0 56 100,0 

 

Pri določanju ploskosti stopal po Čiţinovi metodi se je za boljšo, se pravi manj plosko, 

izkazala desna noga, in sicer  pri 55,4 % študentk. Prav tako je iz preglednice razvidno, da je 

tudi pri Clarkovi metodi, pri 53,6 % študentk, boljša desna noga. Če pogledamo raziskavi 

Kočevarjeve (2011) in Bobnarjeve (2012), sta obe boljšo nogo določali samo s pomočjo 

Clarkove metode. Pri obeh pa se je pokazalo, da je boljša noga desna. Pri Kočevarjevi (2011) 

je bil procent normalne leve noge po Clarku 47,8 %, desne pa 49,5 %. Pri Bobnarjevi (2012) 

pa se je pokazalo, da je levo stopalo glede na Clarkov kot boljše pri 44,9 % študentk, desno pa 

pri 46,8 % študentk. Pri Turkovi (2002) se med nogama pri deklicah ni pokazalo bistvenih 

razlik. Minimalna razlika med stopalom desne in leve noge se je pokazala pri dečkih, kateri so 

imeli boljše desno stopalo. 

Filipič (2008) in Pirš (2007) sta boljšo nogo določali na podlagi Čiţinove metode. Pirševa 

(2007) je ugotovila, da so desna stopala bolj zdrava kot leva. Prav tako pa so tudi rezultati pri 

Filipičevi (2008) pokazali na boljše stanje desne noge. 
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Iz naših rezultatov lahko vidimo, da sta nam obe metodi dali precej enotne podatke. Kljub 

temu smo raziskavo naredili z obema metodama, saj je večina raziskav, ki raziskujejo 

povezavo med odrivno nogo in boljšo nogo narejena na podlagi ene izmed metod. Zaradi 

večje sigurnosti smo zato uporabili obe metodi, saj se nam je zdelo, da je Čiţinova metoda 

bolj zanesljiva od Clarkove. Vendar se to tekom raziskave ni pokazalo, saj so nam obe metodi 

dali pribliţno enake rezultate. Kljub vsemu pa smo več zanesljivih podatkov dobili s pomočjo 

Čiţinove metode, saj tu ni bilo nobene študentke, kateri ne bi mogli določiti boljše noge. Pri 

Clarkovi metodi je bilo takih študentk 12,5 % in smo jih zato označili za neopredeljene.  

Ker pa je nekaj študentk imelo premalo podatkov, smo jih izključili iz raziskave in pri ostalih 

študentkah zaradi točnosti podatkov še enkrat preverili, katera noga ima boljši stopalni lok po 

Čiţinovi in Clarkovi metodi (glej preglednico 6.4). Izključili smo vse študentke, ki niso imele 

podatkov za Čiţinovo in Clarkovo metodo ter nekaj študentk, ki niso imele dovolj podatkov 

pri določanju odrivne noge. Tako smo za 46 študentk še enkrat določili manj plosko nogo. 

 

Preglednica 6.4: Boljše stopalo glede na Čiţinov indeks in Clarkov kot po izločitvi študentk 

 Boljša noga 

 glede na Čižinov indeks 

Boljša noga 

glede na Clarkov kot 

 Frekvence Frekvence (%) Frekvence Frekvence (%) 

Desna 29 63,0 28 60,9 

Leva 17 37,0 11 23,9 

Neopredeljena 0 0,0 7 15,2 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 

 

Kljub manjšemu številu študentk, vseh je bilo 46, smo tudi tu dobili nazorne rezultate, ki se 

ujemajo z rezultati iz tabele 6.3, kjer je bilo vključenih 56 študentk. 
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Tako lahko iz tabele 6.4 razberemo, da tudi pri manjšem vzorcu študentk velja, da je boljše 

stopalo po Čiţinovi metodi stopalo desne noge. To se je pokazalo pri 63,0 % študentk. Pri  

Clarkovi metodi pa se je prav tako s 60,9 % za boljšo izkazala desna noga.  

15,2 % študentk pa boljšega stopala nismo mogli določiti, saj je bil Clarkov kot leve noge 

enak Clarkovemu kotu desne. Teh študentk nismo izključili iz raziskave zato, ker so imele vse 

zanesljive rezultate pri Čiţinovi metodi. 

 

6.4 Povezava med odrivno nogo in boljšo nogo po Čižinovi in Clarkovi 

metodi 

 

Preglednica 6. 5: Primerjava boljše odrivne noge in boljše noge po Čiţinovi metodi 

 Boljša noga po Čižinovi metodi 

Odrivna noga desna leva skupno 

desna 15 11 26 

leva 10 6 16 

skupno 25 17 42 

Hi-kvadrat 0,095 

Značilnost 0,758 

 

Vseh sodelujočih v raziskavi je bilo 42, saj smo študentke, ki niso imele dovolj podatkov iz 

raziskave, izključili.  

Iz preglednice 6.5 lahko vidimo, da je študentk, ki se jim odrivna noga in boljše stopalo po 

Čiţinovi metodi ujame, 21. Tistih, ki se jim odrivna noga in boljše stopalo ne ujame, pa prav 

tako 21. Iz tega lahko vidimo, da so rezultati popolnoma izenačeni.  

Če bi pogledali samo rezultate desne noge, bi lahko rekli, da sta odrivna noga in boljše 

stopalo po Čiţinu povezana, vendar nam rezultati leve noge to trditev izničijo, saj je samo 6 
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študentk imelo boljše rezultate po Čiţinovi metodi na levi nogi in hkrati tudi odrivno levo 

nogo. 10 pa je bilo takih, ki se jim odrivna in boljša noga nista ujeli. 

S pomočjo teh rezultatov in hi-kvadrat testa (x² = 0,095), ki je statistično značilna na ravni α = 

0,758, smo dokazali, da ne obstajajo statistično pomembne razlike, ki bi kazale na povezanost 

odrivne noge in boljše noge po Čiţinu.  

Prav tako kot mi, tudi Pirševa (2007) v svoji raziskavi ni ugotovila povezanosti med boljšo 

nogo po Čiţinu in odrivno nogo. Za razliko od nas in Pirševe pa so pri Filipičevi (2008) 

rezultati pokazali povezavo med odrivno nogo in boljšo nogo po Čiţinu. 

 

Preglednica 6.6: Primerjava boljše odrivne noge in boljše noge po Clarkovi metodi 

 Boljša noga po Clarkovi metodi 

Odrivna noga desna leva enako skupno 

desna 17 7 2 26 

leva 9 5 2 16 

skupno 26 12 4 42 

Hi-kvadrat 0,439 

Značilnost 0,803 

 

Iz preglednice 6.6 vidimo, da je študentk, ki se jim odrivna noga in boljše stopalo po Clarkovi 

metodi ujame, 22. Tistih, ki se jim odrivna noga in boljše stopalo ne ujame, pa 16. Pri 

Clarkovi metodi se je sicer pokazalo, da je za malenkost boljša noga tista, ki je odrivna, 

vendar moramo vedeti, da so tu 4 študentke, ki jim zaradi enakih rezultatov po Clarku boljše 

noge nismo mogli določiti, zato ne moremo vedeti ali se njihova boljša noga ujema z odrivno 

ali ne. 
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Če pogledamo samo rezultate desne noge, bi lahko rekli, da se boljša noga glede na Clarkov 

kot in odrivna noga ujameta, vendar se nam pri pregledu rezultatov leve noge ta trditev izniči, 

saj ni res, da je leva boljša noga glede na Clarkov kot tudi leva odrivna noga. 

Prav tako izračun hi-kvadrata ni pokazal statistično pomembnih razlik. Tudi tu je bilo vseh 

sodelujočih študentk 42. S pomočjo rezultatov in hi-kvadrat testa (x² = 0,439), ki je statistično 

značilna na ravni α = 0,803, pa smo dokazali, da ne obstajajo statistično pomembne razlike na 

ravni, ki kaţejo na povezanost odrivne noge in boljše noge po Clarku.  

Tudi Bobnarjeva (2012) je v svoji raziskavi ugotovila, da ni povezave med odrivno nogo in 

boljšo nogo po Clarkovi metodi. Rezultati desne noge so ji sicer pokazali povezanost odrivne 

noge in boljše noge po Clarkovi metodi, vendar so rezultati leve noge to izničili. Prav tako 

statistično med odrivno nogo in boljšo nogo po Clarku tudi pri njej ni bilo pomembnih razlik. 

Zaradi zgornjih rezultatov povezanosti odrivne noge in boljših stopalnih lokov po Čiţinovem 

indeksu ter Clarkovem kotu smo še enkrat podrobneje z rezultati 46 študentk naredili 

primerjavo med odrivno nogo in boljšo nogo po Čiţinu in nato še Clarku ter tako še enkrat 

preverili drugo in tretjo hipotezo. 
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Preglednica 6.7: Ujemanje odrivne noge in boljše noge po Čiţinovi in Clarkovi metod 

 Čižinova metoda Clarkova metoda 

Odrivna-

ploska 

Frekvence Frekvence 

(%) 

Frekvence Frekvence 

(%) 

D-odr-D-

manj ploska 

14 30,4 15 32,6 

D-odr-Enako 

ploski 

0 0 2 4,3 

D-odr-L-

manj ploska 

8 17,4 5 10,9 

Enaki odr-D-

manj ploska 

5 10,9 4 8,7 

Enaki odr-

Enako ploski 

0 0 3 6,5 

Enaki odr-L-

manj ploska 

4 8,7 2 4,3 

L-odr-D-

manj ploska 

10 21,7 9 19,6 

L-odr-Enako 

ploski 

0 0 2 4,3 

L-odr-L-manj 

ploska 

5 10,9 4 8,7 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 

 

V preglednici 6.7 vidimo, da se desna odrivna noga in hkrati tudi boljša desna noga po 

Čiţinovi metodi pojavita pri 30,4 % študentk. Leva odrivna noga in boljša leva noga prav 

tako po Čiţinovi metodi pa se pojavita pri 10,9 % študentk. Torej lahko za 41,3 % študentk 

rečemo, da se odrivna noga in boljša noga po Clarkovi metodi ujemajo. 

Študentk, pri katerih je bila desna noga odrivna, leva pa je imela po Čiţinovi metodi boljši 

stopalni lok, je bilo 17,4 %. Takih, ki so imele odrivno levo nogo, desna pa je imela boljši 
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stopalni lok, pa je bilo 21,7 %. Torej je bilo vseh študentk, pri katerih se odrivna noga in 

boljša noga po Čiţinovi metodi nista ujemali, 39,1 %. 

Študentk, katerim nismo mogli določiti odrivne noge, imele pa so boljši stopalni lok desne 

noge, je bilo 10,9 %. Študentk, ki jim odrivne noge prav tako nismo mogli določiti, boljši 

stopalni lok po Čiţinovi metodi pa je bil lok leve noge, je bilo 8,7 %. Vseh takih študentk 

skupaj je bilo 19,6 %. 

Enako smo primerjali tudi rezultate odrivne noge in boljše noge po Clarkovi metodi. 

Študentk, ki so imele odrivno nogo desno in prav tako boljši stopalni lok desne noge po 

Clarkovi metodi, je bilo 34,8 %. Študentke, ki so imele odrivno levo nogo in prav tako boljšo 

levo nogo po Clarkovi metodi, pa je bilo 8,7 %. Torej lahko pri 43,5 % študentk rečemo, da se 

odrivna noga in boljša noga po Clarkovi metodi ujemajo.  

Študentk, ki so imele desno odrivno nogo za boljšo nogo, po Clarkovi metodi pa se je izkazala 

leva, je bilo 10,9 %. Takih, ki so imele odrivno nogo levo, boljši stopalni lok pa je bil lok 

desne noge,je bilo 19,6 %. Torej lahko za 30,4 % študentk rečemo, da se njihova odrivna noga 

in boljša noga po Clarkovi metodi ne ujemajo. 

4,3 % študentk je imelo odrivno desno nogo, po Clarkovi metodi pa sta bila stopalna loka leve 

in desne noge enaka. Prav tako je imelo 4,3 % študentk odrivno levo nogo, stopalni lok leve 

in desne noge pa je bil enak. 

8,7 % študentk odrivne noge nismo mogli določiti, njihov stopalni lok po Clarkovi metodi pa 

je bil boljši na desni nogi. Pri 4,3 % študentk prav tako nismo mogli določiti odrivne noge, 

imeli pa sta boljši stopalni lok leve noge. 

Pri 6,5 % študentk so rezultati pokazali, da kljub temu da nismo mogli določiti odrivne noge, 

ni bilo razlik med boljšo levo ali desno nogo po Clarkovi metodi. 

Nato smo podatke zaradi večje preglednosti  zdruţili (glej preglednico 6.8). Tiste študentke, 

katerim se odrivna noga in boljša noga po Clarku in Čiţinu ujameta, smo razvrstili pod DA, 

tiste, katerim se nogi ne ujameta, pod NE. Kjer pa je bil eden od rezultatov nedoločljiv, torej 

ni bilo razlik med desno in levo odrivno ali desnim in levim stanjem stopala po Clarku ali 

Čiţinu, smo študentke razvrstili pod neopredeljene. 
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Preglednica 6.8: Ujemanje odrivne noge in boljše noge po Čiţinovi in Clarkovi metodi z 

zdruţenimi podatki 

 Čižinova metoda Clarkova metoda 

Ujemanje odrivne  

noge in boljše noge 

Frekvence Frekvence (%) Frekvence Frekvence (%) 

da 19 41,3 19 41,3 

ne 18 39,1 14 30,4 

neopredeljeno 9 19,6 13 28,3 

skupaj 46 100,0 46 100,0 

 

Iz teh rezultatov lahko bolje vidimo, da sta se pri več študentkah odrivna noga in boljša noga 

po Čiţinovi metodi ter prav tako na rezultatih ujemanja odrivne noge in boljšega stopala po 

Clarkovi metodi, nogi ujeli. Vendar so razlike med tistimi študentkami, pri katerih se odrivna 

noga in manj plosko stopalo ujameta, majhne. Pri Čiţinovi metodi se je samo za eno 

študentko več pokazalo ujemanje, s tem da je bilo hkrati še devet študentk, katere smo 

razvrstili pod neopredeljene. Tudi pri Clarkovi metodi se je sicer pokazalo, da se pri več 

študentkah odrivna noga in manj plosko stopalo ujameta, vendar kljub temu ni bilo velikih 

razlik, saj je bilo tistih, katerim se odrivna noga in manj plosko stopalo nista ujela, le pet 

manj. Prav tako pa je bilo tu še več študentk, katere smo uvrstili med neopredeljene. Takih je 

bilo kar 13.  

Zato lahko tudi iz teh dveh preglednic 6.7 in 6.8 vidimo, da ne moremo z gotovostjo trditi, da 

obstaja povezava med manj ploskim stopalom in odrivno nogo. Če pa zraven dodamo še 

ugotovitve iz preglednic 6.5 in 6.6, ki niso pokazale statistično pomembnih razlik med 

povezanostjo manj ploskega stopala tako po Čiţinovi kot tudi po Clarkovi metodi ter odrivno 

nogo, lahko drugo hipotezo, ki pravi, da ima odrivna noga ugodnejši Clarkov kot, ovrţemo. 

Prav tako pa lahko naredimo tudi s tretjo hipotezo, ki pravi, da ima odrivna noga ugodnejši 

Čiţinov indeks.  

Tako kot Pirševa (2007) tudi mi nismo ugotovili povezav med odrivno nogo in manj ploskim 

stopalom. Kljub nezmoţnosti statistične potrditve hipoteze se je pokazalo, da je za malenkost 

bolj zdrava oz. manj ploska desna noga, ki pa je hkrati tudi odrivna noga večine sodelujočih. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                      Kaja Kos; diplomsko delo 

44 

Do te ugotovitve je prišla tudi Bobnarjeva (2012), ki je ugotovila, da ima desno stopalo lepše 

oblikovan stopalni lok in je zato manj plosko. Kljub temu pa tudi ona statistično teh 

ugotovitev ni mogla dokazati. 
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7.0 SKLEP 

 

V diplomskem delu smo ugotavljali posameznikovo odrivno nogo in poskušali ugotoviti 

povezavo med odrivno nogo in manj ploskim stopalom glede na Čiţinov indeks in Clarkov 

kot. Vzporedno smo morali ugotoviti tudi razlike med ploskostjo levega in desnega stopala. 

V raziskavo je bilo vključenih 56 študentk Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki so v letu 

2011/2012 obiskovale smer Razredni pouk. Najprej smo s pomočjo plantograma pridobili 

odtise levega in desnega stopala ter s pomočjo različnih spremenljivk: posameznikove 

subjektivne ocene, padajočega starta, skoka v daljino z mesta s pomočjo in brez pomoči rok, 

troskoka in visokega starta, glede na višjo frekvenco ponavljanja določili odrivno nogo. Nato 

smo na podlagi dobljenih odtisov po Čiţinovi in Clarkovi metodi določili ploskost levega in 

desnega stopala za vsako študentko posebej. 

Podatke, ki smo jih pridobili, smo najprej vnesli v Excelove tabele in jih nato obdelali s 

statističnim programom SPSS. Za vse spremenljivke smo izračunali frekvence in relativne 

frekvence. S pomočjo hi-kvadrat testa pa smo ugotavljali še povezavo med odrivno nogo in 

manj ploskim stopalom po Čiţinovi in Clarkovi metodi. 

Z raziskavo smo ugotovili, da je odrivna noga večine vzorca desna. To se je pokazalo pri vseh 

spremenljivkah, razen pri subjektivni oceni odrivne noge, kjer so študentke predvidevale, da 

je njihova odrivna noga leva. Ker je šlo za subjektivno oceno, smo ta podatek zanemarili, saj 

je moţno, da večina študentk ni vedela, katera je njihova odrivna noga. To predstavlja velik 

problem, saj bi ta pojem morali spoznati ţe v osnovni šoli. Zato je velikega pomena, da se 

odrivni nogi v šoli začne posvečati več pozornosti, saj je le ta pomembna pri veliko športnih 

disciplinah in pripomore k boljšim rezultatom. Kar nekaj teţav pri določanju odrivne noge 

smo imeli tudi z upoštevanjem različnih spremenljivk, saj je pri nekaterih študentkah rezultat 

pokazal, da sta tako leva kot desna noga izenačeni. Kljub temu je pri večini sodelujočih 

obveljala desna noga, zato smo potrdili prvo hipotezo, ki pravi, da je odrivna noga večine 

sodelujočih desna. 

Med pridobivanjem podatkov za manj plosko nogo po Čiţinovi in po Clarkovi metodi, smo v 

obeh primerih ugotovili, da so razlike med ploskostjo levega in desnega stopala. Pri vseh 

študentkah so po Čiţinovi metodi rezultati pokazali, da so razlike v ploskosti med desnim in 

levim stopalom, prav tako smo pri večini študentk take rezultate dobili pri obdelavi podatkov 
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po Clarkovi metodi. Le pri sedmih študentkah so rezultati pokazali, da sta stopali leve in 

desne noge enaki.  

Pri ugotavljanju povezav med odrivno nogo in manj ploskim stopalom se je pri obeh 

metodah, tako Čiţinovi kot tudi Clarkovi pokazala rahla tendenca povezanosti med odrivno 

desno nogo in manj ploskim stopalom desne noge. Pri levi je frekvenc, ki imajo odrivno levo 

nogo in  boljše levo stopalo, še manj.  

Primerjali smo rezultate med odrivno nogo in manj ploskim stopalom po Čiţinovi metodi. 

Ugotovili smo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med njima, in zato smo morali 

zavrniti tretjo hipotezo, ki pravi, da ima odrivna noga ugodnejši Čiţinov indeks. Nato smo 

primerjali še odrivno nogo in manj plosko stopalo po Clarkovi metodi in tudi tu nam rezultati 

niso pokazali statistično pomembnih razlik, zato smo morali tudi drugo hipotezo, ki pravi, da 

ima odrivna noga ugodnejši Clarkov kot, zavrniti. 

Morda bi bilo za naslednjo raziskavo boljše, če bi podatke o ploskosti stopal pridobili s 

skeniranjem, saj bi bili rezultati verjetno bolj natančni. Prav tako bi bilo boljše, da bi bil 

vzorec merjencev večji, saj bi tako lahko z večjo gotovostjo potrdili oziroma ovrgli hipoteze. 

Pojavil se je tudi problem, ker smo zaradi različnih terminov zbiranja podatkov izgubili 

določeno število merjencev, saj so jim manjkali določeni ključni podatki, zato bi bilo bolje, da 

bi drugič vse meritve izvedli v enem dnevu.  

Dobro bi bilo tudi premisliti, s katero metodo bi dobili najbolj relevantne podatke o ploskosti 

stopala, saj niso vse enako natančne. Po mojem mnenju je veliko bolj natančna Čiţinova 

metoda, saj moramo pri Clarkovi točko B določiti na podlagi naše ocene. Zato pa lahko hitro 

pridobimo napačne podatke. Prav tako smo pri Čiţinovi metodi vsem merjenkam lahko 

določili manj plosko stopalo, medtem ko pri Clarkovi metodi pri štirih študentkah manj 

ploskega stopala nismo mogli določiti. 

Plosko stopalo je tema, o kateri je bilo ţe veliko napisanega, vendar se kljub temu premalo 

ljudi zaveda problematike le-tega, zato bi bilo dobro, da bi tej temi in predvsem preventivnim 

vajam več časa namenjali ţe v osnovni šoli in s tem seznanjali vse več ljudi o problematiki 

ploskih stopal, ki pa je s pravilnim in pravočasnim ukrepanjem sploh ne bi bilo. Prav tako bi 

bilo potrebno več časa nameniti seznanjanju s pojmom odrivna noga, saj je le-ta zelo 

pomemben, hkrati pa si veliko ljudi niti ne zna določiti oz. ne uspe določiti svoje odrivne 

noge.  
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Za naprej bi bilo zanimivo in smiselno narediti raziskavo tako, da bi spremljali oba pojma 

(tako pojem odrivne noge kot tudi ploskega stopala) skozi različne generacije in tako 

ugotavljali, ali so z leti učenci kaj bolj ozaveščeni s tema dvema pojmoma in do kakšnih 

sprememb v ploskosti stopala ter posledično tudi v povezavi manj ploskega stopala z odrivno 

nogo bi prišlo skozi določeno obdobje. 
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