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III 

 

POVZETEK 

 

 

Pravilen razvoj stopala ima pomemben vpliv na kvaliteto življenja posameznika. Od 

trenutka, ko malček naredi prve korake pa vse do pozne starosti, so stopala za večino ljudi 

edini stik s podlago, ki omogoča prosto gibanje. 

 

Prvi del diplomske naloge je teoretično obarvan z namenom predstavitve stopala, njegove 

zgradbe in možnih deformacij. Opisani so postopki pridobivanja podatkov na podlagi 

katerih je bila raziskava izvedena. Osrednja tema je pojav ploskega stopala v povezavi z 

indeksom telesne mase, predstavljeni pa so tudi rezultati dosedanjih raziskav. 

 

Eksperimentalni del vključuje 108 otrok prve triade osnovne šole Pirniče, od katerih je 

38 deklic in 70 dečkov. Na podlagi plantogramov njihovih stopal je bil opravljen izračun 

Clarkovega kota po katerem je opredeljena oblika stopala. Iz meritev za športnovzgojni 

karton so bili pridobljeni podatki o telesni teži, telesni višini in kožni gubi nadlahti, 

izračunan je bil indeks telesne mase. Ugotavljali smo pogostost ploskosti stopal glede na 

spol, povezavo med ploskostjo stopala glede na telesno težo, višino, indeks telesne mase 

in izmerjeno kožno gubo. 

 

Rezultati kažejo, da ima ploska stopala med 28,7% in 31,5% vseh merjencev, pri čemer 

prevladujejo dečki s 34,3% za leva in z 38,6% za desna stopala. Pri deklicah smo zaznali 

18,4% delež ploskosti pri obeh stopalih. Deklice imajo mejna stopala v 42,1% do 47,4%, 

dečki pa med 34,3% in 41,4%. Vpliva telesne teže, višine, kožne gube in indeksa telesne 

mase nismo dokazali. Indeks telesne mase smo razvrstili v skupine, ki opredeljujejo 

debelost in prekomerno telesno težo, vendar tudi tu nismo odkrili statistično pomembnih 

razlik.   

 

 

Ključne besede: plosko stopalo, stopalni lok, plantogram, telesna višina, telesna teža, 

indeks telesne mase, kožna guba, debelost, prekomerna telesna teža, Clarkova metoda, 

povezanost. 
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SUMMARY 

 

 

The proper development of the foot has a significant impact on the life quality of the 

individual. From the moment when the child makes his first steps through to old age, the 

feet, for majority, represent the most important contact with the ground. 

  

The first part of the thesis is theoretical representation of the foot, its structure and 

possible deformations. Methods of obtaining data on the basis of which the survey was 

conducted are represented. The central theme is the association between flat foot and body 

mass index, results of previous researches are also represented.  

 

Experimental part includes 108 children of the first triad of primary school Pirniče, of 

which are 38 girls and 70 boys. Based on plantograms of their feet the Clarke angle has 

been calculated in order to define the shape of the foot. From Physical education card the 

needed data were obtained including body weight, body height and skin fold of the upper 

arm, body mass index was calculated. We determined the frequency flatness of the feet 

with respect to gender, the link between flat foot according to body weight, height, body 

mass index and skinfold. 

 

The results show that between 28.7% and 31.5% children have flat feet. Boys dominate 

with 34.3% for the left, and with 38.6% for the right foot. Girls have flat feet in 18.4%. 

The impact of body weight, height, skin fold and body mass index could not be proved. 

Yet some insignificant differences have shown by dividing body mass index into 

categories for overweight and obesity. 

 

 

Key words: flat foot, foot arch, plantogram, body height, body weight, body mass index, 

skin fold, obesity, overweight, Clark’s method, correlation. 
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1. UVOD 

 

 

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

hrbtenico in zgornjimi okončinami, se zgradba in funkcija stopala ni spremenila že zadnje 

tri do štiri milijone let. Kljub temu pa se je, v zadnjih sto letih, opazno spremenila površina 

po kateri ljudje hodimo. Postala je ravna in veliko bolj utrjena. Današnji sodobni človek 

zato večinoma hodi po trdi površini. 

 

Odraščala sem na podeželju, kjer je bil stik z naravo naš vsakdanjik. Že od malega sem 

poslušala babičine besede: »Otroci morajo biti čim več bosi, da se jim noge utrdijo!« In 

kaj je bilo lepšega kot bos tekati po razgreti zemlji, ko smo poleti pobirali krompir. Danes 

se zavedam, da to ni bilo le prijetno, pač pa je tudi pripomoglo k razvoju normalne oblike 

stopala. Tako reklo stare mame skušam prenesti tudi na svoja otroka. 

 

Ker je stopalo edini stik s podlago pri pokončnem gibanju človeka, je zelo pomembno v 

kakšnem stanju je. Zato je pomembno, da so tudi učitelji razrednega pouka osveščeni in 

poučeni o opažanju znakov okvare stopala že pri otrocih na razredni stopnji. Mlado 

stopalo je ob pravočasni diagnozi, s pomočjo raznih vaj in ortopedskih pripomočkov, 

možno preoblikovati, s tem pa prihraniti razne tegobe odraslemu človeku. 

 

Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in raziskovalni del. V prvem delu sem 

opredelila problem raziskovanja, opisala vzroke in znake za pojav ploskega stopala, 

navedla metode in načine ocenjevanja ploskosti, opredelila kakšne so značilnosti meritev 

in izračunov podatkov potrebnih za analizo ter navedla dosedanje raziskave na tem 

področju. V raziskovalnem delu sem želela prikazati delež pojava ploskih stopal v prvi 

triadi osnovne šole in preveriti povezanost med omenjeno deformacijo in telesno težo, 

telesno višino, indeksom telesne mase ter kožno gubo nadlahti. Glede na trend naraščanja 

prekomerno težkih in debelih otrok me je predvsem zanimalo ali ta pojav vpliva na razvoj 

oblike stopala. S pridobljenimi rezultati želim pripomoči k boljšemu poznavanju in 

indikaciji pojava ploskih stopal med učitelji razrednega pouka. 
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2.  PREDMET PREUČEVANJA 

 

2.1 STOPALO 

 

»Pravijo, da je vse v naših nogah. Delajo dan za dnem, leto za letom, nesejo nas tja, kamor 

jim velimo, ponesejo nas hitro ali počasi, nizko ali visoko, v ponedeljek ali v petek. 

Pravijo, da je vse zapisano v nogah, vse narisano na podplatu, da se da tam mnogo odkriti 

in veliko pozdraviti …« (Koščak Tivadar, 2010). 

 

Stopalo je del noge od gležnja navzdol, ki podpira težo telesa in pri hoji potiska telo 

naprej. Sestavljeno je iz narti in petih prstov, skupaj iz šestindvajsetih kosti, kar je ena 

osmina vseh kosti v človeškem telesu. Največja med njimi je petnica, ki se v sklepu stika 

z drugo po velikosti, skočnico, manjše kosti se v sklepih povezujejo s stopalnicami, te pa 

s kostmi nožnih prstov. Okoli gležnjev tečejo kite, povezane z mišicami. Spodnja 

površina stopala oblikuje lok, podprt z vezmi in mišicami (Kocjan - Barle, Ovaska, & 

Logar, 2007). 

 

 

2.1.1 Zgradba stopala 

 

Stopalu daje osnovno obliko in statično oporo 26 kosti. Zgornji del stopala tvorita 

golenica in mečnica s svojima distalnima deloma, ki sta obenem zgornji sklepni površini 

skočnega sklepa (Herman, 1998). 

 

 

Slika 2-1: Kosti človeškega stopala  

(Kuster, 2015) 
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Med mišice stopala štejemo trinajst drobnih mišic, ki uravnavajo gibe stopala. 

Razporejene so v štirih mišičnih skupinah, eni na hrbtišču stopala in treh na podplatu 

(Brumec & Vučetić - Zavrnik, 1989). Omogočajo ne le hojo, temveč tudi tek, plezanje ter 

nešteto drugih aktivnosti. 

 

Kosti stopala in goleni so medsebojno gibljivo povezane s 57 sklepi in vezmi. Kljub 

številnim sklepom je mehanika noge sorazmerno enostavna. Večji gibi so možni 

predvsem v zgornjem in spodnjem skočnem sklepu. V zgornjem skočnem sklepu se 

stikajo golenica, mečnica in skočnica. V tem sklepu je možno upogibanje stopala navzgor 

in navzdol. Spodnji skočni sklep ima sprednji in zadnji del. V zadnjem delu se stikata 

skočnica in petnica, v sprednjem pa skočnica, čolniček in petnica. V spodnjem skočnem 

sklepu obračamo stopalo navznoter in navzven.  

 

Skočni sklep obdaja sklepna ovojnica, za večjo čvrstost skrbi več vezi. Med 

najpomembnejšimi so vezi na zunanji in notranji strani gležnja. Na zunanji strani so tri: 

sprednja in zadnja vez, ki povezujeta mečnico s skočnico ter srednja vez, ki povezuje 

mečnico s petnico. Funkcija sprednje vezi je omejevanje pretiranega giba stopala 

navznoter in navzdol, srednja vez skrbi za omejevanje pretiranega giba stopala navznoter 

in zadnja vez za omejevanje pretiranega giba stopala predvsem navzgor. Na notranji strani 

gležnja je močna vez, sestavljena iz površinskega in globinskega dela. Notranja vez je 

bistveno močnejša od zunanjih. Njena naloga je omejevanje pretiranega giba stopala 

navzven. Kosti, vezi in sklepna ovojnica so skočnemu sklepu v statično oporo. Mišice, ki 

obdajajo sklep, mu dajejo dinamično oporo (Grum, 2003). 

 

 

2.1.2 Stopalni loki 

 

Stopalni loki predstavljajo zavito vzmet, ki se pri obremenitvi in obtežitvi splošči, pri 

razbremenitvi pa se vrne v prvotni položaj. Loki stopalu omogočajo, da se prilagaja na 

vse naravne površine, dajejo mu elastičnost in prožnost, ki je pomembna za naravno hojo 

(Bunta & Popovič, 1984). 
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Kremžar in Petelin (1978) navajata, da je običajno stopalo grajeno tako, da se opira na tri 

osnovne točke: na palec, mezinec in petno kost. Te tri opore dajejo telesu največjo trdnost. 

Med seboj so povezane z mišicami in vezmi in tvorijo loke: 

- Najdaljši, najmočnejši in edini pravi lok stopala je notranji vzdolžni lok, ki poteka 

od 15 do 18 mm od podlage ter se nahaja med petnico in glavico prve stopalnice. 

- Zunanji vzdolžni lok med petnico in glavico pete stopalnice je krajši in komaj 

opazen. Meri okrog 3,5 mm. 

- Najkrajši in najnižji med njimi je sprednji lok med glavico prve in pete stopalnice. 

 

Mnogi ortopedi pravijo, da slednji sploh ne obstaja (Bunta & Popovič, 1984). Tivković 

(1998), Keros in Pećina (1971) ter Juras in Stanić (1979) pa v svojih knjigah opisujejo 

štiri stopalne loke, dva vzdolžna (medialnega in lateralnega) ter dva prečna (sprednjega 

in zadnjega). Vsi našteti viri opišejo zadnji prečni stopalni lok kot lok, ki povezuje tri 

klinaste kosti in kvadratno kost. Keros in Pećina (1971) še dodajata, da medialni in 

lateralni lok omogočata razporeditev telesne teže po stopalu in prenos teže naprej pri hoji. 

Preko teh lokov je možno elastično prenašati in zadrževati vso težo telesa. Stopalni loki 

pa se oblikujejo le z aktiviranjem stopalnih mišic. 

 

 

 

Slika 2-2: Stopalni loki 

 (Barry, 2014) 
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Ločimo med tremi oblikami stopalnega loka: 

- Normalni stopalni lok 

- Ploska noga (pes planus) 

- Visok stopalni lok (vzbočena noga ali pes cavus) (Sperryn, 1994). 

 

 

 

Slika 2-3: Oblike stopalnega loka  

(Kerkar, 2014) 

 

 

2.1.3 Funkcije stopala 

 

Ob primerjavi funkcije stopal med človekom in primati je opaziti, da najbolj presenetljiva 

razlika leži v dejstvu, da je človekova zmožnost prijemanja s pomočjo stopal skoraj v 

celoti izginila. Omenjena funkcija se je pri nekaterih vrstah primatov še naprej razvijala, 

zato je trenutno zelo gibljiva in bistveno bolj občutljiva. Ta funkcija jim omogoča odlično 

in zelo raznoliko gibljivost, medtem ko pri človeku prevladuje funkcija hoje, kratkih 

tekov ali skokov. Fleksibilnost hoje pri človeku pa je zagotovljena zaradi prečnih in 

vzdolžnih stopalnih lokov (UTB – Faculty of Technology, 2016). 

 

Glavna funkcija stopala se nahaja v ločevanju telesne obremenitve od spodnje ploščinske 

površine stopala preko katere je telo v stiku s podlago. To breme je razdeljeno tako, da 

večja polovica pade na spodnji del stopala, tj. peto, in le manjša polovica na sprednji del. 

Tako je področje prstnega sklepa palca veliko bolj obremenjeno od ostalih štirih prstov. 

 

V 1950-ih in 1960-ih letih je bila oblikovana vrsta modelov, ki so stopalo predvidevali 

kot zapleteno in dinamično kompleksno, hkrati pa so različno pojmovali njegove dele 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Nina Avguštin Logar; diplomsko delo 

 
- 6 - 

 

glede na njihovo funkcijo. Dinamična funkcija stopala izhaja iz zagotavljanja gibanja in 

vzdrževanja stabilnosti med gibanjem. Osnovne razlike pri hoji se najpreprosteje delijo 

na dve fazi:  

- fazo podpore, ki se začenja s stikom pete s površino, nadaljuje s postopno 

obremenitvijo ter zmanjšanjem kota pri katerem podplat pride v stik s površino 

ter traja do trenutka stika celotne ploskve stopala s podlago. Sledi del pri katerem 

se peta dvigne od površine, pri tem pa najpomembnejši del predstavlja aktiven 

odriv. Faza se zaključi s pasivnim dvigom stopala od podlage, običajno v področju 

prstov. 

- fazo zibanja oziroma nihanja, ki je opredeljena kot čas med premikanjem stopala, 

medtem ko ni v stiku s podlago (UTB – Faculty of Technology, 2016). 

 

 

 

Slika 2-4: Prikaz hoje  

(Walper, 2016) 

 

 

2.1.4 Udarci 

 

Med vsakim korakom v stopalni fazi hoje se pojavljajo udarne sile, ki predstavljajo 

dodatne obremenitve za hrbtenico, kosti in sklepe spodnjih okončin. Mehkoba in prožnost 

površine imata velik vpliv na ublažitev udarcev. Med hojo po trdih površinah kot so 

beton, ploščice, asfalt, prihaja do bistveno večjih udarnih sil, kot pri hoji po prožnih in 

mehkih površinah, npr. po travi ali pesku. 

Naravno ublažitev udarne sile, ki se pojavlja med hojo, lahko razdelimo v tri ravni. 

Ublažitev nižjih vrednosti udarne sile zagotavljajo maščobne blazinice, ki se nahajajo pod 

kostjo pete. Srednje vrednosti udarne sile ublažijo stopalni loki. Najznatnejše 
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zmogljivosti blaženja, pri večjih udarnih silah (skakanje, udarci …) pa izvirajo iz okostja, 

mišic, tetiv in sklepov . 

(UTB – Faculty of Technology, 2016) 

 

 

 

Slika 2-5: Kosti stopala, ki podpirajo stopalni lok  

(Kerkar, 2014) 

 

 

 

2.2 PLOSKO STOPALO IN DRUGE OBLIKE DEFORMACIJ 

 

 

Današnji način življenja redko dopušča dovolj možnosti za utrjevanje stopalnih mišic, 

zato vedno pogosteje prihaja do statičnih sprememb. To je lahko opazimo že pri otrocih, 

še posebej pri tistih, ki imajo malo možnosti za sproščeno tekanje in skakanje brez obuval. 

Otrok se rodi s ploskim stopalom, v katerem so zametki stopalnih lokov, ki se mu 

oblikujejo, ko začne s pogostejšimi aktivnostmi nog; po prvih korakih še posebej ob 

dvigovanju na prste ter s prestopanjem z noge na nogo (Kremžar & Petelin, 1978). Med 

drugim in petim letom otrokove starosti, naj bi se stopalni lok izoblikoval, maščobna 

blazinica pod njim pa bistveno zmanjšala (Mickle, Steele, & Munro, 2006). 
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2.2.1 Vrste ploskega stopala 

 

V osnovi ločimo med tremi vrstami ploskega stopala: 

- Pojav prečno ploskega stopala je potrebno pripisati preobremenjenemu prečnemu 

stopalnemu loku, npr. ob dolgoročni nošnji obutve z visoko peto ali nošnji preozke 

obutve. Posledice takšne deformacije se lahko kažejo z bolečinami v sprednjem 

delu noge, mečni mišici in trdi hoji oziroma koraku, kar nazadnje privede tudi do 

bolečin v kolkih in hrbtu. 

- Vzdolžno plosko stopalo se kaže predvsem v odmiku notranjega vzdolžnega 

stopalnega loka, ki ga spremlja dvig v valgusnem položaju pete. 

- Poseben primer deformacije stopala je visok stopalni lok (res cavus), ki je v 

primerjavi s pojavom vzdolžnega odmika v stopalnem kotu precej manj pogost. 

Imenujemo ga tudi togo ali rigidno stopalo, saj se fleksibilnost stopala in njegove 

zmožnosti blaženja zmanjšajo. Vzrok te deformacije je neravnovesje mišic, do 

katerega prihaja v povezavi s poškodovano hrbtenjačo, mišičnimi motnjami, 

otroško paralizo ali zaradi stalnega nošenja prekratke obutve.   

(UTB – Faculty of Technology, 2016) 

 

Herman (1998) navaja dve obliki prirojenih deformacij stopala: prave prirojene (s 

strukturnimi spremembami) in posturalne prirojene deformacije. Prave se pojavijo v 

obdobju zarodkovega razvoja, in jih je približno 3,6 odstotkov, medtem ko do posturalnih 

pride kasneje, ko je stopalo embriološko že razvito, v povprečju pa se pojavijo v 2 

odstotkih. Prave prirojene deformacije se praviloma ne pozdravijo spontano pa tudi 

zdravniško zdravljenje je običajno neuspešno. Ravno nasprotno je pri posturalnih 

anomalijah možna tako spontana korekcija, kot tudi uspešno zdravljenje.  

 

 

2.2.2 Vzroki za nastanek ploskega stopala 

 

Ploska stopala nastanejo kot posledica motenj statike stopala. Zaradi nesorazmerja med 

obremenitvijo in delovno močjo stopala najprej popuščajo mišice, nato vezi, v končni fazi 

pa privede do preoblikovanja sklepov in kosti. 

Dejavniki, ki lahko povzročijo nastanek ploskih stopal, so: 

- slaba telesna konstitucija, šibkost mišic, vezi; 
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- obdobje, ko otrok shodi - če otrok shodi »prezgodaj«, se zaradi slabše 

razvitosti in nezrelosti kosti, mišic in vezi poveča možnost za deformacije; 

- obdobje hitre rasti otroka; 

- telesna nedejavnost; 

- prekomerna telesna teža; 

- genetski dejavnik (npr. oslabelost vezivnega tkiva, obolenja živčevja, 

revmatska obolenja, poškodbe ali operacije v otroštvu itn.). 

(Popović, 2016) 

 

Moč stopalnih mišic lahko popušča zaradi utrujenosti, kot posledica bolezni. K spuščanju 

stopalnega loka lahko pripomore tudi naglo pridobivanje ali izgubljanje telesne teže, 

omenjata Kremžar in Petelin (1978), ki dodajata, da tako mišice nimajo možnosti, da bi 

razvijale ali vsaj ohranjale svojo moč. Ob povišani teži tako težje držijo težo telesa in se 

preveč raztezajo. Tudi obuvala so pomemben dejavnik pri nastanku ploskega stopala. 

Zaradi ozke in (pre)kratke obutve in nogavic prihaja do sprememb in rušenja statičnih 

odnosov. 

  

 

2.2.3 Stadiji deformacije 

 

Okvara nastaja v treh stadijih, na vsakem stopalu posebej. Možno je, da nastopi na vseh 

stopalnih lokih hkrati. Najpogostejši pojav so spuščeni notranji loki.  

- Prvi stadij nastajanja ploskega stopala je najpogostejši pri otrocih. Znaki se kažejo 

v rahlo spuščenem notranjem loku, pri obremenitvi posameznega stopala. V 

sedečem položaju, ko so stopala razbremenjena pa spust ni opazen. 

- Drugi stadij je podoben prvi obliki, s to razliko, da pri obremenitvi stopalni rok že 

skoraj izgine, pri razbremenitvi pa ga je še moč opaziti. 

- Pri tretjem stadiju stopalni lok ni viden niti ob razbremenitvi. Opazna je hoja po 

celih stopalih, ki so obrnjena navznoter. Zaradi preoblikovanih kosti in drugačne 

oblike stopala, je hoja otežena (Kremžar & Petelin, 1978). Obstaja tudi povezava 

med ploskim stopalom in bolečinami v kolenih in gležnjih, saj so kosti med seboj 

povezane in se vsakršno preoblikovanje verižno prenese naprej in povzroči 

degeneracijo sklepov (Popović, 2016).  
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Slika 2-6: Prikaz vpliva oblike stopalnega loka na nožne sklepe  

(prirejeno po: Badrinath Rao, 2015) 

 

Brumec in Vučetič (1989) navajata, da je nastanek ploskega stopala povezan s 

pogrezanjem narta in zravnanjem stopalnega loka.  

V začetnem stadiju nastajanja ploskega stopala velja, da ima zmogljivost mišic odločilno 

vlogo pri preprečevanju nadaljnje okvare. To pa pomeni, da je potrebno vztrajno krepiti 

sposobnost mišic in tako preprečevati nastanek deformacije (Kremžar & Petelin, 1978).  
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2.2.4 Znaki ploskosti stopal 

 

Velikokrat ljudje niti ne vedo, ali imajo ploska stopala ali ne. To najlažje preverimo z 

mokrim odtisom stopala na suhi podlagi. V primeru ploskih stopal pa Popovič (1990) 

navaja sledeče znake: 

- bolečine v stopalu, ki nastanejo zaradi raztezanja mišičevja in ožilja, 

- bolečine v podkolenici zaradi raztezanja Ahilove tetive, 

- nagla utrujenost pri stoji in hoji, 

- glavoboli, 

- občutek pretesne obutve zaradi podaljšanja stopala, 

- občutek hladnosti in povečanja znojenja, 

- otekanje nog zaradi zastajanja venozne krvi. 

 

Da so z nastajanjem ploskega stopala povezane razne tegobe, opisujeta tudi Kremžar in 

Petelin (1978). Otroci lahko čutijo naglo utrujenost, niso sposobni prehoditi daljše poti, 

posledično pogosto sedajo, da bi se odpočili. Bolečine se sprva pojavijo v samem stopalu, 

kasneje v goleni, stegnu in križnici. Nekateri jih čutijo tudi v sprednjem delu stopala ali 

pa v Ahilovi tetivi. 

 

 

 

2.3 METODE IN OCENE UGOTAVLJANJA PLOSKOSTI 

STOPAL 

 

2.3.1 Metode ugotavljanja ploskosti stopal 

 

Obstaja več različnih metod s pomočjo katerih je mogoče priti do ocene oblike stopalnega 

loka. 

Ali je lok normalen ali spuščen lahko po Kaloperju, (1990) ugotavljamo na sledeče 

načine: 

- Z inspekcijo, pri kateri je potreben natančen ogled stopala v različnih položajih – 

v stoji, sede, leže in v počepu. 

- S palpacijo – s to metodo zdravnik s tipanjem oceni temperaturo kože, vlažnost 

in morebitne otekline. 
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- Plantogram je odtis stopala in je tudi najbolj primeren za uporabo v šoli. Obstaja 

več vrst pripomočkov, ki temeljijo na grafičnem odtisu. Najenostavnejši 

plantogram predstavlja odtis mokrega stopala na suhi podlagi. Sodobnejši pa 

imajo posebne matrice iz prožnih materialov, v katere položimo list papirja in jih 

na eni strani prepojimo s papirjem. Tako ni potrebno močiti ali mazati stopal. 

 

 

Slika 2-7: Plantogram  

(Popović, 2016) 

 

- Pri izrazitejših deformacijah, ko uporaba plantograma ni mogoča, zdravniki 

naredijo odtis v mavcu. Oseba stopi v posodo s plastelinom ali posebno peno, odtis 

stopala pa nato zapolnijo z mavcem. Odlitek pomaga pri izdelavi ortopedskega 

pripomočka, ali je uporabljen kot model pri izdelavi ortopedskega čevlja. 

 

 

Slika 2-8: Odtis v peni  

(Popović, 2016) 
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- Pedoskop je naprava, ki je sestavljena iz  prozornega stekla, poševnega ogledala, 

električne osvetlitve in ohišja. Oseba stopi na stekleno ploščo, v ogledalu pa je 

lepo vidna oblika in površina stopala. 

 

 

Slika 2-9: Pedoskop  

(Popović, 2016) 

 

- Rentgensko slikanje je namenjeno natančnejšemu pregledu stopal, kjer so vidne 

tudi postavitve kosti. Izvajajo ga le v zdravstvenih ustanovah. 

 

 

Slika 2-10: Rentgenska slika  

(Popović, 2016) 

 

- Pri računalniškem pregledu je potrebno s posebnimi čevlji stopati po podlagi, ki 

je povezana z računalnikom. Tako je pridobljen prikaz ali so obremenitvene točke 

na pravem mestu ali ne. 
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Slika 2-11: Računalniški prikaz obremenitve stopal  

(Popović, 2016) 

 

 

2.3.2 Metode za ocenjevanje ploskosti stopal 

 

Da bi ob sumu na pojav ploskega stopala ugotovili mero ploskosti, je potrebno narediti 

odtis stopala oziroma plantogram. Obstajajo različne metode za ocenjevanje stanja 

stopala, na podlagi katerih lahko dobimo podatke o stopnji ploskosti.  

 

- Mayerjeva metoda  

Za ocenjevanje ploskosti stopala po tej metodi je potrebno zarisati ravno črto od idealne 

sredine pete do notranjega dela četrtega prsta, tj. Mayerjeva črta. Stopalo velja za plosko, 

če odtis prestopi linijo (Juras & Stanić, 1979). 

 

- Nemška metoda 

Plantogram razdelimo na tri dele. Stopalo je normalno, če je širina črte, ki povezuje peto 

in sprednji del stopala, v dveh tretjinah odtisa. Pri sploščenem stopalu pa črta prehaja v 

tretjo tretjino (Juras & Stanić, 1979). 

 

- Ruska metoda 

Plantogram razdelimo na pet delov. Stopalo je normalno, če je odtis stopala znotraj treh 

petin, gledano od zunanjega roba proti notranjemu. Kadar stopalo prekorači tri petine, je 
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pojmovano kot plosko (Juras & Stanić, 1979). S to metodo lahko določimo tudi stopnjo 

ploskosti stopala. Žarko Popović (2016), beograjski fizioterapevt, navaja sledeče stopnje: 

prva stopnja pomeni, da je širina zunanjega odtisa prekoračila dve petini zarisanih linij, 

druga stopnja pomeni prekoračitev treh petin, tretja prekoračitev štirih petin in peta 

stopnja prekoračitev zarisanega roba na notranjem delu stopala. 
 

 Med natančnejše metode, s pomočjo katerih dobimo rezultate v kotnih stopinjah ali 

odstotkih pa spadajo Clarkova, Čižinova in Thomsenova metoda. Na podlagi teh metod 

je možno izvajati tudi raziskave, saj nam dajo podatke, ki jih lahko med seboj primerjamo. 

 

- Clarkova metoda 

Zanjo je značilno, da obstajata dve različici. »Najprej zarišemo črto AB, ki veže točki 

notranje strani pete in stopala. Nato točko A povežemo s točko C, ki se nahaja ob stičišču 

vzdolžnega in prečnega loka. Kot CAB izmerimo s kotomerom. Kot je pri normalnem 

stopalu večji od 42 stopinj, pri mejnem meri 36 stopinj, pri ploskem stopalu pa je manjši 

od 32 stopinj.« (Juras & Stanić, 1979, str. 25) 

Druga varianta ima podobno izhodišče, razlikuje pa se po točki C, ki jo določimo na 

najglobljem robu vzdolžnega loka. Dobljeni kot CAB izmerimo s kotomerom. Po 

Cvjetičaninu (1993) so postavljeni tudi natančnejši kriteriji za določanje ploskosti stopal: 

- če je kot večji od 42 stopinj, je stopalo normalno 

- če je kot manjši od 32 stopinj, je stopalo plosko 

- mejna stopala so vsa tista, ki imajo kot med 32 in 42 stopinj. 

 

 

Slika 2-12: Clarkov kot za ugotavljanje ploskosti stopala  

(Innofoot, 2010) 
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- Čižinova metoda 

Na plantogramu povežemo točki notranje strani pete in stopala (AB) ter točki od sredine 

drugega prsta do sredine zunanjega loka pete (CD). Daljico CD na sredini razpolovimo s 

pravokotnico. Tako dobimo linijo EF, na kateri označimo presečišče z zunanjim delom 

stopala (a), presečišče z notranjim delom stopala (b) in presek s črto AB (e). Dolžine 

izmerimo in izračunamo indeks I, po formuli I = ab / be (Koturović & Jeričević, 1976). 

 

- Thomsenova metoda 

V pomoč pri tej metodi nam je Mayerjeva črta. Na plantogramu povežemo notranji točki 

stopala in pete (AB). Od Mayerjeve črte do najožjega dela vzdolžnega loka zarišemo 

pravokotnico b do točke, kjer pravokotnica a seka omenjeno črto. Ko izmerimo obe 

pravokotnici, s pomočjo formule I = a / b x 100, izračunamo odstotek spuščenosti 

stopalnega loka (Koturović & Jeričević, 1976). 

 

 

 

2.4 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE 

 

Učenci preživijo v šoli do osem ur, morda celo več. Iz tega sledi, da med tednom preživijo 

več aktivnega časa z učitelji kot s starši. Naloga in pozicija učitelja je, da svoje učence 

skoraj ves čas opazuje, zato obstaja velika verjetnost, da bi osveščen učitelj lahko opazil 

kaj, česar starši doma morda ne bi. 

 

Pri problemu ploskih stopal je teh možnosti kar nekaj. Prvi pokazatelj, da je nekaj narobe 

sta že sama hoja in gibanje otroka. V nadaljevanju pa lahko stanje stopal dokaj preprosto 

ugotovimo z uporabo plantograma. Če učitelj na primeren način umesti takšno aktivnost 

v okvir pouka, je lahko za učence raziskovanje lastnih stopal zabavno, ponujajo pa se tudi 

možnosti medpredmetnih povezav. 

 

Iz pridobljenih odtisov lahko učitelj z ustreznim znanjem na preprost način pridobi 

informacijo o obliki stopala. V nadaljevanju je pomembno, da s svojimi ugotovitvami 

seznani starše ter jim predlaga ustrezne rešitve in možne vzroke za pojav ploskega 

stopala, ob tem pa mora paziti na pravilen pristop. Prej, ko odkrijemo anomalije, hitreje 

in bolje se lahko stanje popravi. 
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Pri preprečevanju spuščanja stopalnih lokov in nepravilnega oblikovanja stopal imajo 

glavno vlogo krepke stopalne mišice z dovolj tonusa. Da pa mišice pridobijo in ohranijo 

svojo funkcijo, potrebujejo zadostno mero gibanja. Današnji način življenja, ki večino 

otrok in mladostnikov v prostem času prikuje pred takšne in drugačne zaslone, k temu ne 

pripomore. Tudi zato mora učitelj skrbeti, da učenci vsaj v šoli pridobivajo in ohranjajo 

telesno kondicijo. Temu so namenjeni rekreativni odmori, minuta za zdravje ter športna 

vzgoja. Vaje za preprečevanje ploskih stopal je možno vključiti v katerokoli izmed 

omenjenih vsebin. 

 

Kremžar in Petelin (1978) sta v svojem delu opisala različne vaje za preprečevanje 

ploskega stopala. Vaje naj bi se izvajale brez obuvala, brez ali z uporabo pripomočkov. 

Namenjene so predvsem krepitvi mišic stopala  in nog. 

 

 

2.5 ŠPORTNOVZGOJNI KARTON IN INDEKS TELESNE 

MASE 

 

2.5.1 Športnovzgojni karton 

 

»Športnovzgojni karton je v širšem smislu centralni informacijski sistem, razvit v 

Sloveniji med letoma 1969 in 1989, s katerim spremljamo in ovrednotimo vsakoletne 

spremembe v telesni zmogljivosti šolajočih se otrok in mladine, starih od 6 do 19 let. V 

ožjem smislu ga opredeljujemo kot obvezno podatkovno zbirko, ki jo morajo, skladno s 

šolsko zakonodajo, voditi vse slovenske osnovne in srednje šole za tiste učence in dijake 

od katerih pridobijo pisno soglasje.« 

(Kovač, Jurak, Starc, Leskošek, & Strel, 2011, str. 13). 

 

Merske naloge podatkovne zbirke športnovzgojnega kartona obsegajo biometrične 

meritve ter meritve telesne zmogljivosti. Med biometrične spadajo telesna višina, telesna 

teža, vitalna kapaciteta in obseg oprsja. Med meritve telesne zmogljivosti pa uvrščamo: 

dotikanje plošče z roko, skok v daljino z mesta, dviganje trupa, veso v zgibi, različne vrste 

teka glede na starost učencev. Omenjene meritve spadajo v obvezni program, obstaja pa 

tudi neobvezni (Kovač, Jurak, Starc, Leskošek, & Strel, 2011). 
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Slika 2-13: Biometrične meritve za športnovzgojni karton  

(Kovač, Jurak, Starc, Leskošek, & Strel, 2011, str. 38) 

 

Podatke za omenjeni karton pridobivajo učitelji in profesorji telesne vzgoje s sledečimi 

nameni: 

1. Učencem pomagajo pri samozavedanju o lastnem telesu in telesni zmogljivosti in 

jih usmerijo k spoznanju, da sami lahko veliko storijo za ohranitev ali 

vzpostavitev telesne kondicije. Starši lahko prav tako spremljajo otrokov telesni 

razvoj, ga usmerjajo in  spodbujajo, od športnih pedagogov pa lahko pridobijo 

nasvete o primerni vadbi; kam vključiti nadarjenega učenca, kakšna športna 

oprema je najprimernejša in nenazadnje grafično ponazoritev in razlago 

sprememb učenčevega telesnega in gibalnega razvoja za ves čas šolanja. 

2. Pridobljeni podatki športnemu pedagogu omogočajo objektivno in optimalno 

diagnosticiranje stanja učenca, posledično pa individualizacijo in diferenciacijo 

vadbe.  

3. Na podlagi primerjav  je omogočena spremljava trendov sprememb telesnih 

značilnosti in gibalnih sposobnosti otrok, kar pa stroki omogoča prilagajanje in 

oblikovanje strategije razvoja šolske in zunajšolske športne vzgoje. 

(Kovač, Jurak, Starc, Leskošek, & Strel, 2011) 
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2.5.2 Telesna višina 

 

Merjenje telesne višine omogoča spremljanje rasti šolske populacije. Z njim ugotavljamo 

dolžinsko razsežnost posameznikovega telesa, s primerjavo po letih pa je možno ugotoviti 

kdaj je rast pospešena in v katerem starostnem obdobju se upočasni. V športnovzgojnem 

kartonu se za to meritev uporablja kratica ATV, meritev je izražena v milimetrih. (Kovač, 

Jurak, Starc, Leskošek, & Strel, 2011). 

 

2.5.3 Telesna teža 

 

Telesno maso ugotavljamo s tehtanjem in je izražena v kilogramih. Odvisna je od telesne 

višine, telesne zgradbe, spola in starosti. Pri enaki telesni višini in z enako količino 

mišičnega tkiva, bo oseba z močnimi kostmi tehtala več od osebe z drobno konstitucijo. 

Idealna telesna masa je tako le orientacijska vrednost, ki naj ne bi predstavljala frustracije 

ob nedoseganju (Leban Vindiš, 2006).  

 

Podobno kot pri telesni višini nam tudi ta meritev omogoča spremljanje prirasta 

voluminoznosti telesa glede na starostno obdobje. Za ta podatek je v rabi kratica ATT 

(Kovač, Jurak, Starc, Leskošek, & Strel, 2011). 

 

2.5.4 Indeks telesne mase 

 

Stanje prehranjenosti je najlaže opredeliti indeksom telesne mase (ITM), ki predstavlja 

razmerje med dejansko težo v kilogramih in kvadratom telesne višine v m2. Je indikator 

normalne telesne zgradbe in predstavlja povprečno orientacijsko oceno prehranjenosti. 

Zaradi preprostega izračuna je zelo uporaben in praktičen. ITM je primeren za razvrščanje 

ljudi v skupine in posledično ugotavljanje debelosti ter prekomerne telesne mase, ni pa 

zanesljiv pri napovedovanju količine telesnega maščevja (Gavin, Dowshen, & Izenberg, 

2007). 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Nina Avguštin Logar; diplomsko delo 

 
- 20 - 

 

Preglednica navaja presečne indekse za otroke s prekomerno telesno težo in debelostjo. 

 

 

Starost  Prekomerna telesna teža Debelost 

Dečki Deklice Dečki Deklice 

2 18,41 18,02 20,09 19,81 

3 17,89 17,56 19,57 19,36 

4 17,55 17,28 19,29 19,15 

5 17,42 17,15 19,30 19,17 

6 17,55 17,34 19,78 19,65 

7 17,92 17,75 20,63 20,51 

8 18,44 18,35 21,60 21,57 

9 19,10 19,07 22,77 22,81 

10 19,84 19,86 24,00 24,11 

11 20,55 20,47 25,10 25,42 

12 21,22 21,68 26,02 26,67 

Tabela 2-1: Indeksi telesne mase za razvrščanje v skupini debelih otrok in otrok s 

prekomerno telesno težo  

(prirejeno po: Andersen, Froberg, L., & Moller, 2007) 

 

2.5.5 Kožna guba nadlahti 

 

Maščobno maso ocenjujemo s pomočjo merjenja kožnih gub. Z njimi merimo debelino 

podkožnega maščevja na različnih delih telesa. V skupino biometričnih meritev za 

športnovzgojni karton je uvrščena meritev kožne gube nadlahti. Slaba plat takšnega 

merjenja je (ne)zanesljivost metode. Pomembno je, da se meritev opravi pred telesno 

vadbo, sicer lahko pride do značilnih razlik (Bravničar, 1994).  
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2.6 DOSEDANJE RAZISKAVE 

 

2.6.1 Pogostost pojava ploskega stopala 

 

Do danes je bilo opravljenih več raziskav na področju pojava ploskega stopala. Rezultati 

se med seboj razlikujejo; tako sta v letu 1976 Koturović in Jerišević ugotovila, da se 

plosko stopalo pojavi pri približno 65% otrok, Rajtmajer v letu 1990 pa navaja, da ima 

skoraj polovica otrok ob vstopu v šolo deformacije stopala, med katere spada tudi 

ploskost. Po Medji (1994), ki je merila ploskost na razredni stopnji, je bil delež ploskih 

stopal 16,4%. Dve leti kasneje je Koščeva (1996) preverjala pojav pes planus-a med 

sedemletniki in ugotovila, da je delež 28-odstoten. Podoben rezultat je dobila tudi 

Koglarjeva (1999) in sicer se je delež gibal med 27 in 37 odstotki. Kasnejše analize so 

pokazale manjši pojav ploskih stopal, ki se z izjemo raziskave Klavsove (2006) ni dvignil 

preko 20%.  

 

Avtor in leto objave Delež (%) 

Koturović in Jerišević, 1976 65 

Rajtmajer, 1990 50 

Medja, 1994 16,4 

Kosec, 1996 28 

Koglar, 1999 27 – 37 

Strel in ostali, 2003 6,3 – 18,9 

Premk, 2004 17 – 20 

Kovač, 2006 13,4 

Klavs, 2006 28 – 33,5 

Pirš, 2007 8,7 – 10,2 

Filipič, 2008 17,4 – 20,1 

Brvar, 2009 6,9 – 13,8 

 

Tabela 2-2: Prikaz rezultatov raziskav o deležu otrok s ploskimi stopali 

(prirejeno po: Brvar, 2009) 

 

Rezultati dosedanjih raziskav se med seboj razlikujejo. Vzroke bi lahko iskali v različnih 

vzorcih merjencev, saj so nekatere raziskave obsegale le učence določene starosti, druge 
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pa npr. celotno razredno stopnjo. Drug razlog se nahaja v različnih metodah meritev, kar 

se posebej kaže v raziskavi Brvarjeve, ki je med seboj primerjala rezultate pridobljene s 

Čižinovo in Clarkovo metodo. Ugotovila je, da je po Čižinovi metodi desnih ploskih 

stopal 6,9%, levih pa 8,6%, medtem ko je s Clarkovo metodo dobila 8,6-odstotni delež 

desnih in 13,8-odstotni delež levih ploskih stopal.  

 

Ker nekateri avtorji štejejo mejna stopala k ploskim, bi kljub očitnemu zmanjševanju 

deleža ploskih stopal od leta 1976 do 2009 težko trdili, da se število otrok s ploskimi 

stopali resnično zmanjšuje. 

 

2.6.2 Ploska stopala v povezavi s spolom 

 

Koliko se dečki razlikujejo od deklic ter kakšni so deleži oblike stopal glede na spol, so 

med leti 2002 in 2009 ugotavljali Turkova, Strel s sodelavci, Klavsova, Pirševa in 

Brvarjeva. Z izjemo slednjih dveh, so preostali dokazali, da imajo v deklice manj ploska 

stopala od dečkov. Brvarjeva je sicer zaznala višji delež normalnih stopal pri deklicah, 

vendar zaradi prav tako večjega deleža ploskih stopal pri njih, ni mogla potrditi statistične 

razlike med spoloma. 

 

2.6.3 Telesna višina in telesna teža v povezavi s ploskostjo stopal 

 

Opravljene raziskave med leti 2002 in 2009 so za povezavo telesne višine in telesne teže 

pokazale različne rezultate.  

 

Turkova (2002) povzema, da telesna teža vpliva na obliko stopala tako, da imajo težji 

učenci bolj ploska stopala. Razlog za to naj bi bil v manjši aktivnosti teh otrok, posledica 

pa so oslabele mišice, ki ne vzdržijo normalne oblike stopalnega loka. Prav tako je 

potrdila povezavo med telesno višino in ploskostjo stopal, pri tem pa ugotovila, da imajo 

višji učenci manj ploska stopala. 

 

V letu 2006 sta Klavsova in Kovačeva dobili sledeče rezultate: medtem ko je prva potrdila 

korelacijo med omenjenimi spremenljivkami, slednja za povezavo ni dobila statistično 

značilnih rezultatov. Klavsova pojasnjuje soodvisnost teže in ploskosti z večjo 
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obremenitvijo stopalnih lokov pri težjih merjencih, pri višini pa navaja, da so višji učenci 

praviloma tudi težji in da imajo zato bolj ploska stopala. 

Da so višji učenci težji je potrdila tudi Brvarjeva (2009), pri povezavi telesne višine z 

obliko stopal pa je zaradi dveh metod merjenja ploskosti (Čižinove in Clarkove) 

povezanost potrdila le za podatke po Clarku. Povezavo s telesno težo pa je ovrgla za obe 

metodi izračuna ploskosti. 

 

2.6.4 Povezanost ploskosti stopal z indeksom telesne mase 

 

Omenili smo že, da sta telesna teža in višina podatka za izračun indeksa telesne mase. Ob 

pregledovanju tujih virov smo našli predvsem raziskave, ki se opirajo na omenjeno 

spremenljivko, saj je bil njihov glavni cilj ugotoviti ali debelost ter prekomerna telesna 

teža vplivata na ploskost stopal. Za delitev v skupine so uporabili točke preloma povzete 

po mednarodnih standardih (IOTF). 

 

Študija opravljena na 62 otrocih, uvrščenih v skupino debelih in na enakem številu 

merjencev z normalnim indeksom telesne mase, je pokazala, da ima visok ITM 

pomemben vpliv na strukturo stopala, ki se lahko razvije v resnejše težave ob nadaljnjem 

prekomernem naraščanju telesne teže (Riddiford-Harland, Steele, & Storlien, 2000). 

 

Leta 2001 so Dowling, Steele in Baur na dveh skupinah s po trinajstimi predpubertetniki 

primerjali porazdelitve plantarnega pritiska stopala glede na indeks telesne mase. 

Ugotovitve, kljub razliki v povprečni vrednosti stopalnega loka med debelimi in 

normalno težkimi otroki, niso mogli statistično potrditi. V letu 2004 so izvedli podobno 

študijo in dokazali, da je tako statični kot tudi pritisk med gibanjem višji pri debelih 

merjencih, najvišje razlike so zaznali prav v srednjem delu stopala, kjer se nahaja tudi 

notranji vzdolžni lok. 

 

Mickle, Steele in Munro (2005) so raziskavo opravili na devetnajstih merjencih z 

indeksom telesne mase, ki opredeljuje prekomerno težke in debele otroke, ter enakem 

vzorcu otrok z normalnim ITM. Merjeni otroci so bili stari od tri do pet let, vzorca skupin 

pa sta bila med seboj primerljiva po višini, starosti in spolu. Avstralska raziskava je 

potrdila, da imajo otroci s povečano in prekomerno telesno težo bolj spuščen stopalni lok 

od lažjih vrstnikov, to pa so pripisali popuščanju stopalnega loka zaradi večje 
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obremenitve. Vzrok za pojav ploskega stopala so iskali tudi v maščobni blazinici pod 

stopalnim lokom, ki naj bi težjim otrokom po rojstvu ostala za zaščito in ublažitev pod 

obremenitvijo, vendar te teze niso potrdili. 

 

Villarroya, Esquivel in Aznar (2007) so v študiji, ki so jo opravili na 245 otrocih 

zaragoških osnovnih šol, dokazali povezanost indeksa telesne mase z obliko stopala. Z 

višjim ITM se notranji vzdolžni lok stopala spušča, kar naj bi bila posledica stalnega 

prenašanja prekomerne teže. 

 

Woźniacka, Bac, Matusik, Szczygieł, in Ciszek, (2013), so imeli od omenjenih raziskav 

največji vzorec. Merjenih je bilo 1.115 otrok v starosti med tretjim in trinajstim letom, 

posebnost študije pa je tudi opredelitev visokega stopalnega loka. Ugotovili so, da imajo 

kar tri petine merjencev visok stopalni lok, plosko stopalo pa se je pojavilo med 15,3% 

in 17,9% otrok, manj pogosto pri deklicah. Statistično so potrdili povezanost indeksa 

telesne mase z obliko stopala. Vzrok za obe vrsti deformacij (visok stopalni lok in plosko 

stopalo) so iskali v upadanju fizične aktivnosti otrok. 
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3. CILJI RAZISKAVE 

 

Glede na problem in predmet raziskave smo postavili cilje: 

 

1. Ugotoviti povezanost med ploskostjo stopala in indeksom telesne mase. 

2. Ugotoviti pogostost pojava ploskega stopala pri vzorcu učencev prve triade 

osnovne šole. 

3. Ugotoviti pogostost pojava ploskega stopala glede na spol. 

4. Ugotoviti povezanost med ploskostjo stopala in telesno višino. 

5. Ugotoviti povezanost med ploskostjo stopala in telesno težo. 

6. Ugotoviti povezanost med ploskostjo stopala in kožno gubo. 

 

 

 

 

4. HIPOTEZE 

 

Po opredelitvi ciljev smo opredelili sledeče hipoteze: 

 

1. Pojav ploskega stopala ni povezan z indeksom telesne mase. 

2. Pojav ploskega stopala ni povezan s spolom učencev. 

3. Telesna višina ni povezana s ploskostjo stopala. 

4. Telesna teža ni povezana s ploskostjo stopala. 

5. Pojav ploskega stopala ni povezan s kožno gubo nadlahti. 
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5. METODE DELA 

 

5.1  VZOREC SPREMENLJIVK 

 

V raziskavi smo upoštevali naslednje spremenljivke: 

1. Kot desnega stopala po Clarku. 

2. Kot levega stopala po Clarku. 

3. Indeks telesne mase merjencev. 

4. Telesna višina merjencev. 

5. Telesna teža merjencev. 

6. Kožna guba merjencev. 

7. Spol. 

 

 

 

 

5.2 VZOREC MERJENCEV 

 

V raziskavo je bilo vključenih 108 učencev prve triade OŠ Pirniče od katerih je bilo 38 

deklic in 70 dečkov. 

 

 

 

 

5.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatki so bili zbrani na osnovni šoli Pirniče, med rednimi urami športne vzgoje. 

Postopek je potekal v telovadnici. Po razlagi namena in postopka dela so bili učenci v 

posamezno klicani k testiranju. 

 

Stopnjo ploskosti se je ugotavljalo s pomočjo plantogramov pridobljenih s pripravama 

imenovanima Berkmann. Pri tem učencem ni bilo potrebno zmočiti ali pobarvati stopal, 

saj sta, s črnilom prepojena plast in papir, s pokrovom ločena od podlage na katero stopajo 
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učenci. Dve pripravi sta bili na tla nameščeni vzporedno, tako je bilo omogočeno 

pridobivanje odtisov desnega in levega stopala istočasno.  

 

Telesna teža in višina je bili izmerjeni v sklopu testiranja za športnovzgojni karton. 

Telesna teža je bila odčitana z osebne tehtnice, na katero so učenci stopili bosi oblečeni 

v športno opremo. Pri merjenju telesne višine je bil poudarek na pravilni drži in postavitvi 

nog. Učenci so bili bosi, njihova drža vzravnana s pogledom usmerjenim naprej, stopali 

pa so imeli vzporedno drugega ob drugem. 

 

Tudi kožna guba nadlahti je bila izmerjena v sklopu omenjenega testiranja, z umerjenim 

kaliperjem. Učenci so stali ohlapno s spuščenimi rokami, merjena je bila kožna guba na 

zadnji strani leve nadlahti. 

 

 

 

 

5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

 

Stopnja ploskosti je bila izračunana po Clarkovi metodi. Izračun indeksa telesne mase je 

bil izračunan po formuli: teža v kg / (višina v m x višina v m). 

 

Podatke smo vnesli v Excelovo tabelo. S programom SPSS za Windows smo izračunali: 

- deskriptivno statistiko (frekvenco in relativno frekvenco, povprečja, standardni 

odklon ter minimum in maksimum), 

- analizo variance za razlike v ploskosti stopal glede na spol, 

- povezavo (Pearsonov koeficient) med ploskostjo stopala in telesno višino, 

- povezavo (Pearsonov koeficient) med ploskostjo stopala in telesno težo, 

- povezavo (Pearsonov koeficient) med ploskostjo stopala in indeksom telesne 

mase, 

- povezavo (Pearsonov koeficient) med ploskostjo stopala in meritvami kožne 

gube, 

- χ2-test za ugotavljanje razlik v ploskosti stopal med spoloma.  
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

6.1 PRIKAZ PLOSKOSTI LEVIH IN DESNIH STOPAL 

 

 

Spremenljivka N Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Desno 

stopalo 

Deklice 38 6,00 56,00 39,15 11,699 

Dečki 70 5,00 55,0 34,26 11,975 

Skupaj 108 5,00 56,00 35,98 12,054 

Levo 

stopalo 

Deklice 38 10,0 58,0 39,56 10,830 

Dečki 70 7,20 52,00 33,51 13,159 

Skupaj 108 7,20 58,00 35,64 12,673 

 

Tabela 6-1: Ploskost levih in desnih stopal 

 

Tabela 6-1 jasno kaže, da je razlika med največjim in najmanjšim izmerjenim kotom, ki 

določa ploskost stopala, zelo velika. Iz tega lahko sklepamo, da so deformacije stopal 

različne. Vrednosti se za desno in levo nogo ne ujemajo popolnoma, vendar vseeno ni 

zaznati prevelikih odstopanj, ki bi lahko indicirale na večje razlike v ploskosti levega in 

desnega stopala. To potrjuje tudi minimalna razlika med aritmetičnima sredinama obeh 

stopal. Pri desnih stopalih je njena vrednost 35,98°, pri levih pa 35,64°. Deklice se z 

izračunanim povprečjem veliko bolj približajo kotu normalnega stopala kot dečki. 

Najnižja vrednost kota za desno stopalo je 5° in za levo 7,2°, kar kaže na zelo spuščen 

stopalni lok in posledično izrazito plosko stopalo. 56° za desno, pri levem pa sta najvišji 

izmerjeni vrednosti kotov stopal 58°. Po precejšnjem standardnem odklonu lahko sodimo, 

da so razlike v ploskosti stopal merjencev velike. 

 

Povprečji desnih (35,98°) in levih (35,64°) stopal pomenita, da gre v večini primerov za 

stopala, ki so v mejnem območju, tj. med 32 in 42 kotnimi stopinjami. Povprečje desnih 

stopal je sicer nekoliko višje, vendar je razlika tako majhna, da ne bi mogli trditi, da so 

desna stopala manj ploska. Lahko pa bi rekli, da imajo dekleta boljša stopala od fantov, 

saj vsi podatki kažejo na to. 
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6.2 POGOSTOST POJAVA PLOSKEGA STOPALA GLEDE 

NA SPOL 

 

Navedli smo že, da je večina raziskav v preteklosti pokazala, da imajo deklice manj 

ploska stopala od dečkov. Naše meritve so pokazale sledeče rezultate: 

 

 

  
Levo stopalo Desno stopalo 

Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

Normalno 
stopalo 

Število 13 17 30 15 19 34 

Pričakovano 
število 

10,6 19,4 30 12 22 34 

% znotraj 
spola 

43,30% 56,70% 100,00% 44,10% 55,90% 100,00% 

% znotraj 
kategorije 

34,20% 24,30% 27,80% 39,50% 27,10% 31,50% 

Mejno 
stopalo 

Število 18 29 47 16 24 40 

Pričakovano 
število 

16,5 30,5 47 14,1 25,9 40 

% znotraj 
spola 

38,30% 61,70% 100,00% 40,00% 60,00% 100,00% 

% znotraj 
kategorije 

47,40% 41,40% 43,50% 42,10% 34,30% 37,00% 

Plosko 
stopalo 

Število 7 24 31 7 27 34 

Pričakovano 
število 

10,9 20,1 31 12 22 34 

% znotraj 
spola 

22,60% 77,40% 100,00% 20,60% 79,40% 100,00% 

% znotraj 
kategorije 

18,40% 34,30% 28,70% 18,40% 38,60% 31,50% 

Skupaj 

Število 38 70 108 38 70 108 

Pričakovano 
število 

38 70 108 38 70 108 

% znotraj 
spola 

35,20% 64,80% 100,00% 35,20% 64,80% 100,00% 

% znotraj 
kategorije 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 χ2 0,092 0,199 

Tabela 6-2: Pogostost pojava ploskega stopala glede na spol 

 

Tabela prikazuje število normalnih, mejnih in ploskih stopal glede na spol. Izračunano je 

tudi pričakovano število, ki prikazuje vrednost v primeru nikakršnih vplivov. Prikazani 

so podatki o deležu znotraj spola ter znotraj kategorije, ki nam služijo za primerjavo. Pri 

levem stopalu se χ2-test sicer približa statistični značilnosti, vendar je previsok za 

potrditev, pri desnem pa se še bolj odkloni. 
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Grafikon 6-1:Delež oblike desnega in levega stopala glede na spol 

 

Iz tabele 6-2 in posledično tudi iz grafa 6-1 najprej razberemo opazno razliko med deleži 

pojava ploskega stopala pri deklicah in dečkih. Medtem ko je delež ploskega stopala, tako 

levega kot desnega najnižji pri deklicah (18,42%), pri dečkih za levo stopalo znaša 

34,29%, za desno stopalo pa se povzpne že na 38,57%.  

Podoben trend, le da v obratni smeri, opazimo tudi pri normalnem stopalu, najvišji delež 

imajo deklice pri desnem stopalu (39,47%), pri levem pa se pojav zmanjša za približno 

5%.  

Občutno manjši je delež normalnih stopal pri dečkih, saj se pojavi na desnem v 27,14%, 

na levem pa le še v 24,29%. Kljub slabši zastopanosti ploskih stopal pri deklicah, je 

potrebno opozoriti na velik odstotek mejnih stopal. V primerjavi z dečki se pri deklicah 

pojavi v 7,82% večji meri pri desnem stopalu, odstopanje pri levem pa znaša slabih 6%.  

 

Skupno gledano lahko povzamemo, da je pri merjencih opaziti največji delež mejnih 

stopal, ki znaša 43,52% za desna in 37,04% za leva stopala. 

Preizkus χ2 potrdi statistično neodvisnost med spolom in obliko stopala, zato lahko 

potrdimo hipotezo 2. 

Dobili smo podobne rezultate kot Brvarjeva (2009), saj kljub precejšnji razliki med 

deležem ploskih stopal glede na spol, ne gre za statistično razliko. Naši podatki (tabela 6-

2) sicer kažejo, da imajo deklice v primerjavi z dečki visok delež normalnih stopal in 

nizek delež ploskih stopal, kar bi lahko kazalo na razliko med spoloma, vendar zaradi 

bistveno večjega odstotka mejnih stopal pri deklicah tega ne moremo trditi. 
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Ob pogledu na podatke v grafu 6-1, se pojavi vprašanje zakaj se pri deklicah v tako znatno 

manjšem deležu pojavi plosko stopalo in tudi, zakaj imajo ravno one tudi večji delež 

normalnih stopal.  Odgovore smo iskali v zbranih raziskavah Završnika in Pišota (2005), 

ki ugotavljata, da je med deklicami 86% normalno prehranjenih, med dečki iste starostne 

skupine pa je takšnih 78%. Po tem bi lahko sklepali, da na razliko med spoloma vpliva 

indeks telesne mase, kar bomo razkrivali v nadaljevanju. Drugi vzrok, ki bi lahko vplival 

na razlike med merjenci ženskega in moškega spola pa je pogostost ukvarjanja z 

računalnikom. Tu je po omenjenih raziskavah znatno večji delež dečkov, ki so pogosto 

za ekranom (47,6%), pri deklicah pa dosega le 28,8%. Kot vemo, pa ravno redne oblike 

gibanja zmanjšujejo možnosti za nastanek ploskega stopala. 

 

 

 

 

6.3 POJAV PLOSKEGA STOPALA V POVEZAVI S 

TELESNO VIŠINO 

 

Ena izmed meritev, ki sta potrebni za izračun indeksa telesne mase je telesna višina.  

 

Telesna višina N Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Deklice 38 117,5 145,0 128,29 60,990 

Dečki 70 115,5 147,0 131,20 65,527 

Skupaj 108 115,5 147,0 130,18 65,193 

 

Tabela 6-3: Telesna višina učencev 

 

Od 108 merjencev meri najnižji 115,5 centimetrov, najvišji pa je učenec s 147 centimetri. 

Povprečna telesna višina vseh učencev znaša 130,18 centimetrov. Dekleta so v povprečju 

za skoraj tri centimetre nižja od fantov, je pa najnižja deklica, s 117,5 cm, za dva 

centimetra višja od najnižjega dečka. Ravno obratno je pri maksimumu, kjer se enaka 

razlika pojavi obratno, najvišji deček je višji od najvišje deklice. 
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Telesna višina N Statistična 

značilnost 

Levo stopalo Desno stopalo 

Deklice 38 P 0,399 0,223 

Sig. 0,013 0,178 

Dečki 70 P -0,076 -0,121 

Sig. 0,534 0,320 

Skupaj 108 P 0,010 -0,049 

Sig. 0,914 0,614 

 

Tabela 6-4: Povezanost ploskih stopal ter telesne teže s telesno višino 

 

Korelacije med telesno višino in obliko stopala nismo zaznali saj je Pearsonov koeficient 

prenizek, da bi lahko govorili o povezanosti. Statistična značilnost nam pokaže razlike v 

povezavi med ploskostjo stopal in višino. Edino odstopanje, ki ga je v preglednici opaziti, 

je statistična značilnost pri levih stopalih deklic, ki pa bi jo lahko pripisali anomaliji 

majhnega vzorca. 

Hipotezo 3 potrdimo, saj ni možno trditi, da bi bila telesna višina povezana s ploskostjo 

stopal. 

 

 

 

 

 

 

 

6.4  POVEZAVA TELESNE TEŽE S POJAVOM PLOSKEGA 

STOPALA 

 

Telesna teža nam je prav tako služila pri izračunu indeksa telesne mase. Minimum znaša 

20 kilogramov, ki so bili izmerjeni tako deklici kot dečku, maksimum pa dosega deček s 

47 kilogrami, medtem ko je najvišja teža pri deklicah dosegla 42 kg. Deklice so v 

povprečju lažje od dečkov, skupno povprečje pa znaša 28,33 kg. 
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Telesna teža N Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Deklice 38 20,00 42,00 27,21 56,193 

Dečki 70 20,00 47,00 28,94 48,937 

Skupaj 108 20,00 47,00 28,33 52,007 

 

Tabela 6-5: Telesna teža učencev 

 

Statistični izračuni kažejo sledeče: 

 

Telesna teža N Statistična 

značilnost 

Levo stopalo Desno stopalo 

Deklice 38 P 0,231 0,077 

Sig. 0,163 0,646 

Dečki 70 P -0,110 -0,171 

Sig. 0,364 0,157 

Skupaj 108 P -0,032 -0,106 

Sig. 0,742 0,275 

 

Tabela 6-6: Povezanost ploskih stopal s telesno težo 

 

Povezave med telesno težo in ploskostjo stopal ne moremo potrditi, saj je Pearsonov 

koeficient prenizek, pa tudi statistika ne pokaže pomembnih razlik.  

 

Do podobnih zaključkov sta prišli tudi Brvar (2009) in Kovač (2006), medtem ko sta 

Klavs (2006) in Turk (2002) ugotovili, da imajo težji otroci bolj ploska stopala. To sta 

povezali s premajhno aktivnostjo in večjo obremenitvijo stopalnih lokov.  

Omenili bi še, da lahko povišana telesna teža otroke omejuje ali celo odvrača od gibanja, 

posledica je lahko slabša mišična kondicija, ki vpliva tudi na deformacije stopal.  
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6.5 POVEZANOST PLOSKEGA STOPALA Z INDEKSOM 

TELESNE MASE  

 

Zanimalo nas je, kakšna je povezanost med indeksom telesne mase in ploskostjo stopal. 

Ali so posledica višjega indeksa tudi bolj ploska stopala? 

 

ITM N Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Deklice 38 13,20 22,71 16,42 2,421 

Dečki 70 13,89 22,67 16,72 1,82 

Skupaj 108 13,20 22,71 16,61 2,044 

 

Tabela 6-7: Indeks telesne mase učencev 

 

Najnižji in najvišji izračunani indeks telesne mase imata učenki, znašata pa 13,2 kg/m2 

minimalni in 22,71 kg/m2 maksimalni. Aritmetična sredina pokaže vrednost 16,61 kg/m2. 

Najnižji in najvišji indeksi telesne mase se glede na spol ne razlikujejo bistveno, 

aritmetična sredina pa ima najvišjo vrednost pri dečkih (16,72 kg/m2). 

 

 

 

 

ITM N Statistična 

značilnost 

Levo stopalo Desno stopalo 

Deklice 38 P 0,067 -0,029 

Sig. 0,691 0,864 

Dečki 70 P -0,096 -0,140 

Sig. 0,431 0,247 

Skupaj 108 P -0,050 -0,105 

Sig. 0,611 0,280 

 

Tabela 6-8: Povezanost ploskega stopala z indeksom telesne mase učencev 
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Ob pogledu na zgornjo primerjavo indeksa telesne mase s ploskostjo stopala (tabela 6-8), 

najprej opazimo razliko med izračunanimi kazalniki za desno in levo stopalo. Ne glede 

na razliko pa koeficienti ne prikazujejo nikakršne povezave med ITM in obliko stopal. 

Hipotezo 1 lahko potrdimo, saj rezultat kaže, da povezave med omenjenima 

spremenljivkama ni, oziroma ni statistično značilna. 

Vseeno pa nam je rezultat zgoraj navedene analize ponudil vprašanje, kaj se zgodi v 

primeru uvrstitve indeksov telesne mase po sledečih kriterijih: normalna telesna teža, 

prekomerna telesna teža in debelost. Merjence smo glede na njihovo starost in spol 

porazdelili v tri skupine (normalni, prekomerno težki in debeli). 

 

V tabeli 6-9 in grafu 6-2 smo jih označili z navedenimi okrajšavami: 

NITM – normalni indeks telesne mase 

DITM – indeks telesne mase, ki opredeljuje debelost 

PITM – indeks telesne mase, ki opredeljuje prekomerno telesno težo 

 

 N Delež (%) Skupaj 

(N) 

Skupni 

delež (%) Deklice Dečki Deklice Dečki 

NITM 26 56 68,42 80,00 82 75,93 

PITM 10 11 26,32 15,71 21 19,44 

DITM 2 3 5,26 4,29 5 4,63 

Skupaj 38 70 100 100 108 100 

 

Tabela 6-9: Skupine indeksov telesne mase glede na spol 

Iz tabele skupin indeksov telesne mase je razvidno, da je največji delež, več kot tri 

četrtine, merjencev uvrščen v skupino z normalnim indeksom. Pri tem imajo bistveno 

večji odstotek dečki (80%), deklice pa le 68,42%. Pri prekomerni telesni teži ponovno 

prihaja do razlik med spoloma, dečki so prekomerno težki v 15,7%, deklice pa v 26,3 

odstotkih. Skupno to pomeni, da je slaba petina vseh učencev v skupini s prekomernim 

indeksom telesne mase. Približno enako razmerje med spoloma pa se je pokazalo pri 

označbi za debelost, 5,26% pri dekletih in 4,29% pri fantih.   
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Skupina ITM N Statistična 

značilnost 

Levo stopalo Desno stopalo 

Deklice 38 P -0,012 -0,064 

Sig. 0,944 0,703 

Dečki 70 P -0,030 -0,061 

Sig. 0,804 0,617 

Skupaj 108 P 0,002 -0,039 

Sig. 0,982 0,689 

 

Tabela 6-10: Povezanost ploskosti stopala s skupino ITM 

 

 

Oznaki »desno« in »levo« označujeta stopalo. 

 

Grafikon 6-2: Oblika stopala glede na skupino ITM 

 

Po pričakovanju je največji odstotek učencev z normalnim stopalom, tako levim kot 

desnim, med učenci skupine z normalnim indeksom telesne mase. Zanimivo, se pri 
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učencih, ki jih ITM opredeljuje kot debele, pri levem stopalu pojavljata le mejno in 

normalno stopalo, pri desnem pa mejno in plosko stopalo. Vzrok gre iskati v zelo 

majhnem vzorcu, zato rezultati niso zanesljivi. Tudi Pearsonov koeficient ne kaže na 

nikakršno povezavo med skupino indeksa telesne mase in ploskostjo stopal. 

Menimo pa, da bi kljub vsemu lahko obstajala možnost, da se delež učencev z normalnim 

stopalom znižuje z višanjem indeksa telesne mase. Pri prekomerni telesni teži 

(preračunani v ITM) je delež merjencev z normalnim levim stopalom 14,29%, medtem 

ko je pri normalnem ITM 31,71-odstoten, pri debelih pa znaša 20%. Za desno stopalo so 

podatki takšni: normalni ITM nosi 37,8% delež, prekomerni 14,29%, pri najvišjih ITM 

pa normalnih stopal nismo zaznali. 

 

Vzroke lahko iščemo med več dejavniki, ki so lahko prirojena ali pridobljena. Med 

slednjimi je pomembno omeniti fizično aktivnost, ki se odraža tudi na drugih področjih, 

kot je npr. prekomerna telesna teža. Ker veliko otrok danes zamenjuje gibanje na prostem 

s posedanjem pred računalniškim, televizijskim ali telefonskim ekranom, rezultati analize 

niso presenetljivi. Gibanje bistveno pripomore k razvoju zdravega stopala, saj krepi 

stopalne mišice. Drugi vzrok, ki se nam zdi relevanten pa je izbira obutve. Ugotovljeno 

je bilo, da imajo otroci, ki so v zgodnjem otroštvu nosili pretežno sandale, izraziteje 

oblikovane stopalne loke in redkeje ploska stopala kot tisti, ki so imeli pretežno zaprto 

obutev. Vzrok za to je najverjetneje dodatna stimulacija stopalne in golenske 

muskulature, ki je potrebna, da obdržimo sandale na nogah. Te iste mišice pa pripomorejo 

k pravilnemu oblikovanju stopalnih lokov. Ob pogledu na zapolnjene police trgovin z 

obutvijo, bi pomislili, da imajo starši veliko izbiro pri nakupu otroških čevljev. Ob 

podrobnejšem raziskovanju ponudbe pa se pokaže, da je velika večina obuval nižjega, pa 

tudi srednjega in visokega cenovnega razreda dokaj neprimerna s stališča razvoja otroških 

stopal. Podplati so velikokrat izdelani iz neprožnih materialov, ki ne omogočajo 

naravnega gibanja. Če k temu dodamo še dejstvo, da je v sodobni družbi zelo pomemben 

zunanji videz, postane izbira primerne obutve pravi izziv. 
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6.6 POVEZANOST PLOSKEGA STOPALA S KOŽNO GUBO 

NADLAHTI  

 

Kožna guba nadlahti je dober dodaten pokazatelj količine podkožnega maščevja, s 

katerim bi ob morebitni dilemi lahko primerjali tudi indeks telesne mase.  

 

 

Kožna guba 

nadlahti 

N Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Deklice 38 6 20 12,95 3,353 

Dečki 70 5 29 12,04 4,309 

Skupaj 108 5 29 12,36 4,006 

 

Tabela 6-11: Kožna guba nadlahti učencev 

 

Najmanjša vrednost izmerjene kožne gube je 5 milimetrov z njo pa se ponašata dva dečka. 

Maksimalna vrednost znaša 29 mm in je bila prav tako izmerjena učencu. V povprečju 

imajo merjenci 12,36 mm kožne gube, kljub manjši maksimalni vrednosti pri deklicah je 

v tej skupini povprečje višje od skupnega.  

 

 

Kožna guba 

nadlahti 

N Statistična 

značilnost 

ITM Levo stopalo Desno 

stopalo 

Deklice 38 P 0,532 0,067 -0,029 

Sig. 0,001 0,691 0,864 

Dečki 70 P 0,634 0,033 -0,019 

Sig. 0,000 0,785 0,878 

Skupaj 108 P 0,566 0,067 0,022 

Sig. 0,000 0,488 0,820 

 

Tabela 6-12: Povezanost oblike stopala z izmerjeno kožno gubo nadlahti 

 

Povezanost med izračunanim indeksom telesne mase in kožno gubo nadlahti je potrdila 

statistična značilnost (tabela 6-12). Se je pa potrebno zavedati, da je ITM sicer dober 
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kazalec telesne maščobe, vendar pri njem ne gre za neposredno merjenje količine 

maščobe. Dejansko so lahko vrednosti pri nekaterih otrocih celo zavajajoče, saj so mišice 

bistveno težje od maščobe. V primeru visokega mišičastega otroka, bi bila, na primer, 

vrednost ITM visoka, kljub temu, da ima povsem zdrav delež maščobe v telesu. Z drugega 

vidika pa ima lahko otrok idealno vrednost ITM, a vseeno preveč maščobe v telesu (Gavin 

in ostali, 2004). 

 

V naši raziskavi med merjenci ni bilo dovolj statističnih razlik niti za dokaz povezave 

med izmerjeno kožno gubo in obliko stopala. Hipotezo 5 potrdimo, saj statistična 

značilnost ne kaže na korelacijo med spremenljivkami.  

 

Vzroke za nepovezanost lahko iščemo tudi v tem, da so lahko otroci z višjo stopnjo 

telesne maščobe ravno tako aktivni in imajo posledično dovolj razvito muskulaturo za 

razvoj normalnega stopala in tudi obratno, da otroci z nižjo vrednostjo kožne gube niso 

dovolj aktivni, ali pa so prešibki, da bi razvili mišice stopala v dovoljšni meri in se 

deformacije ne bi pojavile. Ponovno se nam je porodilo vprašanje kakšen bi bil grafični 

prikaz deležev oblike stopala glede na meritve kožne gube. 
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Grafikon 6-3: Oblika levega stopala glede na izmerjeno kožno gubo 

 

Za levo stopalo lahko razberemo, da se normalno stopalo pojavlja pri merjencih, ki imajo 

kožno gubo med 7 in 17 milimetri. Zanimivo, imajo merjenci z največjo izmerjeno kožno 

gubo mejno obliko stopala, le pri 19 mm se pojavi le plosko stopalo. Vzrok gre zopet 

pripisati majhnemu vzorcu. Enako je tudi pri najnižjih vrednostih kožne gube. Pri 5 mm 

se pojavi le plosko stopalo, pri 6 mm pa mejno. 

 

 

Grafikon 6-4: Oblika desnega stopala glede na izmerjeno kožno gubo 

 

 Razporeditev normalnih stopal je tudi pri desnem stopalu enaka kot pri levem (med 7 in 

17 mm kožne gube). Pri najvišjih vrednostih si deleže porazdelijo ploska in mejna stopala, 

enako tudi pri najnižjih. Pri najvišjih vrednostih kožne gube bi lahko logično sklepali, da 

so ti merjenci zaradi višjega indeksa telesne mase tudi težji, kar bi lahko pomenilo, da so 

manj aktivni in imajo slabše razvite mišice. Njihova stopala so posledično bolj ploska. 

Pri kožni gubi manjši od 7 milimetrov, pa bi bilo vzrok za ničelni pojav normalnih stopal, 

pripisati šibkosti in ravno tako slabši mišični kondiciji.  
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7. ZAKLJUČEK IN SKLEP 

 

V diplomskem delu smo raziskali povezanost ploskosti stopal z indeksom telesne mase 

pri učencih prve triade osnovne šole. Ugotovili smo tudi pogostost pojava ploskih stopal 

glede na spol ter povezanost telesne teže, telesne višine, in kožne gube nadlahti s 

ploskostjo stopal. 

 

V vzorcu spremenljivk  smo uporabili kote levega in desnega stopala po Clarkovi metodi, 

spol merjencev, telesno višino, telesno težo in kožno gubo nadlahti ter izračunan indeks 

telesne mase. 

 

V meritve je bilo zajetih 108 otrok prve triade osnovne šole Pirniče. 

 

 Podatki so bili zbrani med rednimi urami športne vzgoje v telovadnici, med drugim tudi 

med testiranjem za športnovzgojni karton. Stopnjo ploskosti se je ugotavljalo s pomočjo 

plantogramov pridobljenih s pripravama imenovanima Berkmann.  

 

Za izračun ploskosti stopala smo uporabili Clarkovo metodo, indeks telesne mase pa 

izračunali na podlagi izmerjene višine in telesne teže učencev. S statističnim programom 

SPSS smo izračunali deskriptivno statistiko (minimalni in maksimalni odklon, povprečja, 

standardni odklon, frekvence in relativne frekvence). Z istim programom smo izračunali 

tudi povezanost (Pearsonov koeficient) za ploskosti stopal s telesno višino, telesno težo, 

indeksom telesne mase ter kožno gubo χ2- preizkus in analizo variance smo uporabili za 

ugotavljanje  razlik med spoloma. 

 

Ugotovili smo, da ima ploska stopala po izbrani metodi med 28,7 in 31,5% vseh 

merjencev, pri čemer prevladujejo dečki s 34,3% za leva in z 38,6% za desna stopala. Pri 

deklicah smo zaznali 18,4% delež pri obeh stopalih, razlika med spoloma v razmerju med 

ploskimi in normalnimi stopali obstaja, vendar pa povezanosti nismo dokazali. 

 

Povezanosti ploskosti stopal s telesno višino, telesno težo , kožno gubo in indeksom 

telesne mase nismo potrdili. 
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Pri primerjavi indeksa telesne mase s ploskostjo stopala, smo ugotovili razliko med 

izračunanimi kazalniki za desno in levo stopalo. Indekse telesne mase smo razvrstili še 

po skupinah, ki opredeljujejo debelost, prekomerno telesno težo in normalni ITM. Po 

pričakovanju so imeli največji odstotek normalnih stopal (tako levih kot desnih) učenci 

skupine z normalnim indeksom telesne mase. Pri učencih, ki jih ITM opredeljuje kot 

debele, sta se pri levem stopalu pojavili le mejno in normalno stopalo, pri desnem pa 

mejno in plosko stopalo. Po našem mnenju je bil vzorec premajhen, da bi bili rezultati 

zanesljivi. Menimo pa, da je vseeno možno trditi, da se delež učencev z normalnim 

stopalom znižuje z višanjem indeksa telesne mase. Pri prekomerni telesni teži 

(preračunani v ITM) je delež merjencev z normalnim levim stopalom 14,3%, medtem ko 

je pri normalnem ITM 31,7%, pri debelih pa 20%. Za desno stopalo so podatki takšni: 

normalni ITM nosi 37,8% delež, prekomerni 14,3%, pri najvišjih ITM pa normalnih 

stopal nismo zaznali. 

 

Statistična značilnost je potrdila povezanost med izračunanim indeksom telesne mase in 

kožno gubo nadlahti. Ugotovili smo še, da se normalno stopalo pojavlja le pri izmerjenih 

kožnih gubah med 7 in 17 mm, kar velja za obe stopali. Pokazalo se je tudi, da imajo 

deklice sicer manjšo maksimalno izmerjeno kožno gubo od dečkov, vendar je njihovo 

povprečje za skoraj milimeter večje od povprečja fantov, pa tudi od skupnega povprečja. 

 
V primerjavi z raziskavami na področju ploskega stopala v zadnji letih smo z izjemo 

študije Klavsove (2006), ugotovili precej višji delež zastopanosti ploskih stopal. Ker je 

deformacija po naših podatkih značilna za slabo tretjino učencev prve triade, bi ji bilo 

potrebno posvetiti več pozornosti. Učitelji preživijo z učenci večino dneva, zato bi ob 

večji ozaveščenosti lahko pripomogli k izboljšanju stanja. Ravno tako pa ne smemo 

zanemariti dejstva, da obstaja možnost, da prekomerna telesna teža in debelost povečujeta 

tveganje za nastanek ploskega stopala. Tudi tu je šola pomemben dejavnik, saj nekaterim 

otrokom nudi celo večino dnevnih obrokov med delovnim tednom, učitelji in strokovni 

delavci pa bi morali posvetiti pozornost ozaveščanju o zdravi prehrani in gibanju na 

prostem.  

 

Ob raziskovanju povezanosti indeksa telesne mase s ploskostjo stopala pri učencih prve 

triade našega vzorca nismo ugotovili povezanosti. Zaradi majhnega vzorca merjencev bi 

bilo smiselno nadaljevati raziskovanje na večjem vzorcu. 
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