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I 
 

IZVLEČEK 
 
 
Namen raziskave je bil ugotavljanje povezanosti med tremi načini merjenja Clarkovih kotov 

odtisov stopal in ugotavljanje njihove uporabnosti. 

 

V raziskavo je bilo vključenih 186 učencev od prvega do devetega razreda osnovne šole 

Pirniče. Za vse smo pred začetkom raziskave pridobili soglasje staršev. 

Merjenje je potekalo v mesecu juniju 2010. 

Clarkov kot desnega in levega stopala smo pridobili na tri različne načine: 

• ročna izmera s kotomerom, 

• s pomočjo računalniških programov Cabri 2 plus in  

• Foot Study. 

 

Za merjenje Clarkovih kotov s pomočjo obeh računalniških programov smo morali dobljene 

odtise stopal skenirati s skenerjem, da smo lahko slike odtisov stopal vnesli v računalniški 

program. 

Dobljene podatke smo vnesli v program Excel in jih obdelali s pomočjo statističnega 

programa SPSS. Izračunali smo deskriptivno statistiko in povezanost med vsemi tremi 

metodami s Pearsonovim korelacijskim koeficientom. 

 

Ugotovili smo: 

• da med vsemi tremi izbranimi metodami merjenja Clarkovega kota prihaja do razlik, 

• vse izbrane metode nam niso omogočile obdelavo vseh odtisov stopal, 

• med različnimi načini meritve Clarkovih kotov je prišlo do občutnejših razlik v 

porabljenem času za obdelavo podatkov. 

 

Ugotovili smo, da je za prvi triadi osnovne šole ročni način izmere Clarkovega kota s 

kotomerom še vedno najbolj uporaben in najhitrejši način merjenja, ki ima najvišjo 

povezanost z ostalima računalniškima načinoma merjenja. 

 

Ključne besede: ploskost stopal, osnovnošolci, Clarkova metoda, povezanost, ročna meritev, 

kotomer, Foot Study, Cabri 2 plus. 
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ABSTRACT 

 

The intention of this research was to find the connections between three ways of measuring 

Clark's angles of footprints and finding its usability.  

 

186 students from the first to the ninth grade of primary school Pirniče were involved in this 

research and before we began we got their  parents consent.  

The measurement took place in June 2010. 

 

We used three different ways to get Clark's angle of the right and left foot: 

- Manual measurement with astrolabe, 

- With the help of computer programs Cabri 2 plus and 

- Foot Study. 

 

For the measurement of Clark's angles with both computer programs, we had to scan all the 

footprints with a scanner, so we could insert the photos into the program. 

 

The obtained data were inserted into the Excel and processed with the statistic program SPSS. 

We calculated the descriptive statistics and the connection between all of three methods with 

Pearson's correlation coefficient. 

 

We found out that: 

- there are differences between these three methods of measurement of Clark's angles,   

- not all of these methods enabled us to process all the footprints,  

- there are considerable differences in time spent to process data with each way of 

measurement. 

 

We also found out that in the first triad od primary school the fastest and the most usable way 

is the manual measurement with astrolabe and it also has the highest connection with the other 

two computer measurements. 

  

Keywords: foot flatness, elementary school pupils, Clark's method, connection, manual 

measurement,  astrolabe, Foot Study, Cabri 2 plus. 
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1.0 UVOD 
 

Hoja je ena najbolj avtomatičnih in preprostih motoričnih funkcij človeka. Zdravemu človeku 

se zdi samoumevna in enostavna, vendar moramo vedeti, da pri hoji sodeluje cel gibalni 

aparat. Stopalo, ki nam omogoča hojo, in njegova vloga sta na prvi pogled zelo preprosta, 

vendar še zdaleč ni tako. Stopalo mora nositi težo celega telesa. Najbrž se ljudje zavedamo 

kako pomemben del našega življenja so zdrava stopala šele, ko naletimo na težave z njimi. 

 

Živimo v času, ko se nam zdi, da brez obuval sploh ne znamo živeti. Dejansko so tisti del 

garderobe, brez katere ljudje v razvitem svetu nikoli ne odidemo od doma. Seveda nam 

obuvala olajšajo naš vsakdanjik, vendar le redko kdaj pomislimo, da imamo zaradi obutve 

lahko tudi težave z našimi stopali. V preteklosti, ko ljudje še niso poznali obutve ali različne 

civilizacije, ki še dandanes hodijo le bose, imajo v naših očeh morda ovirano življenje. 

Vendar imajo ti ljudje zagotovo manj težav s ploskimi stopali. 

Da bi se izognili težavam s stopali lahko starši, učitelji in zdravniki veliko pripomorejo k 

temu, da do teh sploh ne pride. Plosko stopalo je lahko posledica prirojenih anatomskih ali 

nevroloških okvar. To pomeni, da je potrebna strokovna obravnava le-tega s strani zdravnika. 

Vendar je plosko stopalo lahko tudi oblika normalnega stopala, ki se ga da z določenimi 

ukrepi omiliti ali celo odpraviti. Tukaj pa veliko vlogo lahko odigrajo starši otrok in njihovi 

učitelji. 

Kot bodoča učiteljica razrednega pouka se zavedam, da lahko veliko pripomorem k 

odkrivanju ploskih stopal pri učencih. Čim prej odkrijemo ploska stopala, tem lažje je 

odpravljanje le-teh že v otroštvu, kot pa šele potem, ko že odrastemo. Sama menim, da učitelj 

razrednega pouka morda res ne bo odpravil ploskega stopala pri učencih, lahko pa z raznimi 

nekajminutnimi vajami proti ploskemu stopalu na teden izboljša stopnjo ploskosti stopal pri 

učencih.  

Če želi učitelj omiliti ploska stopala pri učencih, pa je potrebno tudi ustrezno merjenje in 

ugotavljanje stopnje ploskosti stopal. Menim, da bi morali v vsaki osnovni šoli že na razredni 

stopnji učitelji meriti stopnjo ploskosti stopal. Ker je načinov ugotavljanja ploskosti stopal 

več, sem sama v diplomski nalogi poskušala primerjati nekaj različnih načinov, ter ugotoviti 

njihovo uporabnost in zanesljivost. Ker se je do sedaj v šolah najpogosteje merilo stopnjo 

ploskosti stopal ročno s pomočjo kotomera sem poskušala ugotoviti, ali je morda takšen način 

počasnejši in manj zanesljivejši, kot če uporabimo računalniški program za izmero 

Clarkovega kota odtisa stopala. Ravno to je bila pobuda za mojo raziskavo, saj sem želela 
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ugotoviti ali si lahko s sodobno tehnologijo, kot sta skener in računalnik, skrajšamo čas 

pridobivanja podatkov o ploskosti stopal. Hkrati sem želela tudi ugotoviti, do kakšnih 

odstopanj pride pri merjenju Clarkovega kota enakega stopala na tri različne načine.  

 

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh večjih delov. V prvem, teoretičnem delu, je opisano 

in razloženo področje moje raziskave. V drugem, empiričnem delu, pa je predstavljeno moje 

raziskovalno delo ter ugotovitve dobljenih rezultatov. 
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 

 
Predmet našega raziskovanja je določanje ploskosti stopal z izmero Clarkovih kotov na tri 

različne načine. V literaturi je bil do sedaj za merjenje ploskosti stopala največkrat uporabljen 

Clarkov kot. Ugotavljali smo, kakšne razlike prinašajo različni načini merjenja Clarkovega 

kota odtisa istega stopala. Skušali smo ugotoviti uporabnost in zanesljivost določenih metod. 

Clarkov kot smo merili ročno s kotomerom, ter s pomočjo dveh računalniških programov; 

Cabri 2 plus ter s programom Foot Study. Do sedaj je največ raziskav o ploskih stopalih 

potekalo s pomočjo ročne meritve  Clarkovih kotov s kotomerom. V zadnjem času se je za to 

nekajkrat že uporabljaj tudi računalniški program Foot Study (Nebesni, 2009). 

Računalniškega programa Cabri 2 plus pa v ta namen do sedaj še ni bilo veliko v uporabi. 

Ker v osnovni šoli ni zanemarljivo veliko vedeti o ploskih stopalih, je pomembno zanesljivo 

in učinkovito merjenje in ugotavljanje ploskih stopal, saj se da to stanje v določeni meri tudi 

odpraviti.  

 

2.1 Značilnosti stopala 
 

Stopalo in njegova vloga sta na prvi pogled zelo preprosta, vendar še zdaleč ni tako (Planinec, 

2000). 

 

Stopalo omogoča prenos teže telesa na podlago. Deluje kot nekakšna elastična opora telesa 

(Košir in Kristan, 1996). Prenos teže telesa na podlago nam omogoča izvedbo koraka ter 

posledično omogoča hojo. 

Za stopalo je značilna razmeroma hitra rast. Ob rojstvu stopalo doseže 40% svoje končne 

dolžine in v prvem letu se poveča za kar 70%. Končno velikost pa doseže kmalu po 12 - 13 

letu starosti, dosti prej kot ostali deli telesa (Brecelj 2008). 

Najhitreje stopalo raste v prvem letu starosti, ko pridobi dolžino 4,5 cm. Hitrost rasti se po 

tretjem letu upočasni in ostane enakomerna do pubertete. Zaradi razmeroma počasne 

osifikacije, po drugi strani pa hitre rasti v dolžino, je stopalo izpostavljeno deformacijam 

zaradi stresov okolja v maternici in tudi po rojstvu. Ob začetku pubertete doseže stopalo 97% 

končne dolžine (Brecelj, 2001) 
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Oblika stopal se nam preko dneva rahlo spreminja. Običajno so zjutraj najmanjša, proti večeru 

pa delno otečejo. Oteklost je odvisna od vrste aktivnosti, ki smo jo izvajali preko dneva (Mori 

- Lukančič, 2008). 

 

2.2  Plosko stopalo 
 

Plosko stopalo je različica normalnega stopala. Brecelj (2001) svetuje, da naj otrok veliko 

hodi bos ali pa naj nosi prostorno, mehko obutev, ki naj ščiti stopalo pred termičnimi in 

mehanskimi poškodbami.  

 

Pauk (2009) navaja, da se vsi otroci rodijo s ploskimi stopali in več kot 30% le-teh ima plosko 

levo in desno stopalo. 

Brecelj (2001) pa pravi, da ima dojenček praviloma obilno maščobno blazinico na podplatu, 

ki prikriva vzdolžno obokanost stopala, kar daje vtis ploskega stopala, čeprav je stopalo 

anatomsko normalno. 

 

Velika večina otrok s ploskimi stopali, ki jih pripeljejo starši z željo po zdravljenju »bolezni«, 

potrebuje le izčrpno pojasnilo in nasvet. Dejstva namreč opozarjajo, da je zdravljenje 

fleksibilnega ploskega stopala neučinkovito in zato nepotrebno. Če se pri tem zavedamo še 

duševne stiske, ki jo povzročamo otroku s predpisovanjem (opornice) ortoze, pa je takšno 

početje celo škodljivo (Brecelj, 2001). 

 

 

 

Slika 2.1: Visoko, normalno in plosko stopalo (Runnung warehouse, 2009) 
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O ploskem stopalu govorimo, kadar stopalni loki pri obremenitvi izginejo ali se znatno 

znižajo. Če se stopalni loki pri razbremenitvi povrnejo, govorimo o fleksibilnem ploskem 

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

razbremenitvi ni razlik v obliki stopala (Kralj, 1990). 

 

2.2.1 Vzroki za nastanek ploskih stopal 

 

Vzroki za nastanek ploskih stopal so lahko: 

• slabotno mišično in vezivno tkivo na nogi, 

• pretirano obremenjevanje noge, 

• naglo povečanje telesne teže, 

• oslabitev mišic in vezi, ki podpirajo loke, kar se najpogosteje zgodi, denimo, pri 

nevrološki ali mišični bolezni, 

• slaba drža skupaj z oksastimi koleni, 

• zavitost golenice navznoter, 

• prekratka Ahilova kita, 

• ohromelost (paraliza), 

• krči mišic (Zeljič, Pečak, Kaloper, Ačimovič-Janežič in Marinček, 1990). 

 

2.3 Fleksibilno plosko stopalo 
  

Plosko stopalo je lahko posledica prirojene anatomske okvare, nevroloških okvar ali pa je le 

oblika normalnega stopala (fleksibilno plosko stopalo). Fleksibilno plosko stopalo je tudi 

najbolj pogosta oblika ploskega stopala. Običajno se pojavi že v otroštvu ali adolescenci in se 

nadaljuje v odrasli dobi. Izraz fleksibilno plosko stopalo pomeni, da je stopalo ravno, ko je v 

stoječem (nosilnem) položaju ter da se lok vrne, če človek ne stoji (Brecelj, 2001). 

 

Pri zdravem otroku pogosto vidimo, da se stopalni lok, ki je pri obremenitvi sploščen, lepo 

oblikuje, ko otrok stopi na prste ali če pasivno iztegnemo nožni palec. Takšno stopalo otroku 

praviloma ne povzroča težav in je anatomsko in funkcionalno enakovredno normalno 

obokanemu stopalu (Brecelj, 2001). 
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Slika 2.2: Fleksibilno plosko stopalo: pri stoji na prstih se oblikuje vzdolžni lok 

(Brecelj, 2001, str. 94) 

 

 
Slika 2.3: Oblikovanje stopalnega loka pri fleksibilnem ploskem stopalu ob 

izproženem nožnem palcu (Brecelj, 2001, str. 95) 

 

2.4 Oblike stopal 
 

Ljudje imamo zelo raznoliko obliko stopal. 

 

Poznamo tri osnovne oblike stopal: 

• egiptovsko stopalo, pri katerem je najdaljši prst palec in najkrajši mezinec, 

• grško stopalo, pri katerem je najdaljši drugi prst in 

• kvadratasto stopalo, pri katerem so prvi trije ali štirje prsti enako dolgi (Gros, 1991). 
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Najbolj pogosta oblika je egiptovsko stopalo. Tako obliko stopala ima okrog 50% ljudi, sledi 

kvadratasto stopalo (28%). Najredkeje se pojavlja grška oblika stopala. Tako obliko stopala 

ima približno 22% ljudi (Popovič, 2010). 

 

Slika 2.4 prikazuje osnove oblike stopal. Od leve proti desni si sledijo kvadratasto, egiptovsko 

in grško stopalo. 

 

 

Slika 2.4: Osnovne oblike stopal (Cvjetičanin, 1993, str. 8) 
 

2.5 Vpliv obuvala na plosko stopalo 
 

O škodljivem vplivu obutve na razvoj oziroma obliko stopala so poročali že v 18. stoletju. 

Opozarjali so na številne deformacije in težave, ki jih povzročajo čevlji, ki po obliki sledijo 

bizarnosti mode in slabemu okusu tistega časa. Danes so o tem na voljo obsežne raziskave.  

Brecelj (2001) navaja ugotovitev, da ima plosko stopalo 2,8% bosih otrok in 13,2% otrok, ki 

so nosili zaprto obuvalo. Ugotavlja, da obstaja tudi povezava med nošenjem obuvala v 

zgodnjem otroštvu in ploskim stopalom. 
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Diagram 2.1: Vpliv starosti ob pričetku nošenja obutve na obliko stopalnega loka 

(Brecelj, 2001, str. 97) 

 

Joseph in Rao (1992) ravno tako kot Brecelj (2001) navajata, da je nošenje čevlja v zgodnjem 

otroštvu škodljivo za normalni razvoj vzdolžnega loka. 

 

Pomembnost bosonoge hoje le še bolj poudari podatek, da po podatkih ameriške pediatrične 

organizacije kar 85% Američanov vsaj enkrat v življenju išče zdravniško pomoč zaradi težav 

s stopali. V državah, kjer večinoma hodijo bosonogi (določeni predeli Afrike in Indije), je ta 

odstotek manjši od 10% (Langer, 2007). 

 

2.6 Metode za določanje stopnje ploskosti stopala 
 

Za določanje ploskosti stopal obstaja cela vrsta metod različnih avtorjev. Vse dajejo neko 

osnovno oceno o stanju stopala, vendar niso edino merilo, saj je potrebna še uporaba kliničnih 

podatkov. 

 

Koturović in Jeričevič (1988) navajata, da so največkrat uporabljene naslednje metode: 

• Mayerjeva metoda, 

• Nemška metoda, 

• Ruska metoda, 

• Clarkova metoda, 
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• Čižinova metoda, 

• Thomsenova metoda 

 

2.6.1 Mayerjeva metoda 

 

Na odtisu stopala potegnemo črto od sredine odtisa pete preko notranjega roba četrtega prsta. 

Če širina odtisa srednjega dela stopala prestopi to črto, ki se imenuje Mayerjeva črta, ima 

oseba plosko stopalo (Cvjetičanin, 1993). 

 

 

 

Slika 2.5: Določanje ploskosti stopala po Mayerjevi metodi (Cvjetičanin, 1993, str. 23) 

 

2.6.2 Nemška metoda 

 

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

peto in sprednji del stopala, v dveh tretjinah odtisa. Stopalo pa je plosko, kadar črta prehaja v 

tretjo tretjino (Drenik, 2008, povzeto po Juras in Stanić, 1979). 

 

 

 

Slika 2.6: Določanje ploskosti stopala po nemški metodi (Drenik, 2008, povzeto 

po Juras in Stanič, 1979) 
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2.6.3 Ruska metoda 

 

Odtis stopala razdelimo na pet enakih delov. Glede na to razdelitev stopala, se ocenjuje 

ploskost stopala po naslednjih kriterijih: 

- votlo stopalo – če odtis stopala ali njegova linija ne segata do prvega polja delitve stopala, 

- normalno stopalo – če odtis stopala ali njegova linija segata do tretjega polja delitve 

stopala, 

- plosko stopalo I stopnje – če odtis stopala ali njegova linija dosegata tretje polje delitve 

stopala, 

- plosko stopalo II stopnje – če odtis stopala ali njegova linija dosegata četrto polje delitve 

stopala, 

- plosko stopalo III stopnje – če odtis stopala ali njegova linija zavzemata vseh pet polj 

(Cvjetičanin, 1993). 

 

Slika 2.7: Določanje ploskosti stopala po ruski metodi (Cvjetičanin, 1993, str. 23) 

 

2.6.4 Clarkova metoda 

 

V literaturi je Clarkovo metodo mogoče najti v več različicah (Krpač in Čermelj, 2008). 

 

1. Na odtisu stopala narišemo črto AB, ki veže točki notranje strani pete in stopala. Nato 

točko A povežemo s točko C, ki jo določimo na najglobljem robu vzdolžnega loka. Tako 

dobim CAB, ki ga izmerimo s kotomerom. Kot je pri normalnem stopalu večji od 42 

stopinj, pri mejnem 36, pri ploskem pa je kot manjši od 32 stopinj. (Koturović in 

Jeričević, 1988). 

 

2. Druga različica Clarkove metode je taka, da točko C določimo tam, kjer se stikata 

vzdolžni in prečni lok. 

Določitev te točke pa  je zelo subjektivna (Krpač in Čermelj, 2008). 
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2.3.Clarkov kot je kot, ki ga sestavljata tangenta, potegnjena na medialni strani odtisa 

stopala, in sekanta, potegnjena iz točke, kjer stopalo prehaja iz ozkega v širok odtis 

prednjega dela stopala. Ta kot je pri dobrem stopalu 46 stopinj ali več, pri normalnem 

stopalu 42 stopinj, sumljivem stopalu 36 in spuščenem ali ploskem stopalu 32 stopinj ali 

manj (Drenik, 2008, povzeto po Juras in Stanić, 1979). 

 
Slika 2.8: Določanje ploskosti stopala po Clarkovi metodi (Cvjetičanin, 1993, str. 24) 

 

2.6.5 Čižinova metoda 

 

Na odtisu stopala potegnemo tri črte. Črta AB združuje točki notranjosti sprednjega prsta in 

zadnjega petnega dela stopala. Druga črta (CD) združuje drugi prst in sredino zunanjega loka 

pete. Drugo črto na sredini smo razpolovi  pravokotnica FE. Označimo presečišča z a – to je 

točka, ki je na zunanjem delu stopala, z b – notranje presečišče stopala, s  e – presek 

pravokotnice FE s črto AB. Dolžine izmerimo in izračunamo po obrazcu: I = ab/bc 

(Koturović in Jeričević, 1988). 

 

Slika 2.9: Določanje ploskosti stopal po Čižinovi metodi (Koturović in Jeričević, 

1988, str. 133) 
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Za stanje stopala po Čižinovi metodi Pirš (2007) uporablja naslednji kriterij: 

 

I = 0 – 1   normalno stopalo 

I = 1,01 – 2      mejno stopalo 

I = 2,01 in več plosko stopalo 

 

Ta kriterij je prirejen glede na izvorni kriterij, ki ga navajata Koturović in Jeričević (1988). 

Kriterij je prilagojen najverjetneje zato, ker je težko določiti stopnjo ploskosti stopala, če je  

I = 1 ali če je I = 2. Za primer I = 1 lahko določimo, da je stopalo normalno ali pa mejno. Za 

primer I = 2 lahko določimo, da je stopalo normalno ali pa plosko. 

 

I = 0 – 1   normalno stopalo 

I = 1 – 2       mejno stopalo 

I = 2 in več plosko stopalo 

(Koturović in Jeričević, 1988) 

 

2.6.6 Thomsenova metoda 

 

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

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

pravokotnico, ki jo označimo z a in jo izmerimo. Drugo pravokotnico potegnemo iz črte AB 

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

obrazcu I = a/b x 100. Tako dobimo odstotek sploščenosti stopala (Koturović in Jeričević, 

1988). 

 

 
Slika 2.10: Določanje ploskosti stopala po Thomsenovi metodi (Koturović in 

Jeričević,1988, str. 133) 
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2.6.7 Joseph in Rao 

 

Joseph in Rao (1992) sta določila stopnjo ploskosti stopala glede na tri točke zarisane na 

stopalu. Preko skrajne notranje strani pete ter preko skrajne notranje strani stopala potegnemo 

črto. Nato označimo točko B na predelu stopalnega loka, ki je najbolj oddaljen od črte. 

Pravokotno glede na črto, ki povezuje notranjo stran pete in stopala potegnemo črto preko 

točke B. Na pravokotnici označimo točko A, kjer seka črto med notranjo stranjo pete in 

stopala, ter točko C, na zunanjem delu stopala. 

Če je razdalja med točko A in B manjša od enega centimetra, je stopalo definirano kot plosko. 

Če je razdalja odtisa na najožjem delu med točko B in C manjša kot en centimeter, je stopalni 

lok visok. Normalno stopalo je tako definirano kot stopalo, katerega razdalja med točko A in 

B je daljša od enega centimetra ter razdalja med točko B in C daljša od enega centimetra. 

 

Slika 2.11: Določanje stopnje ploskosti stopal (Joseph in Rao, 1992, str. 525) 
 

Glede na ta način določanja stopnje ploskosti stopala pa se pojavlja dvom, kako lahko to 

metodo primerjamo glede na različno starost merjencev. Vprašanje je, ali je lahko razdalja 

enega centimetra enako primerljiva z otroškim stopalom in s stopalom odrasle osebe. Razdalja 

enega centimetra pri odraslem stopalu morda ne predstavlja tolikšne spremembe pri obliki 

stopala, kot razdalja enega centimetra pri otroškem stopalu. 
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2.6.8 Jose Batista Volpon 

  

Nasprotujoča si mnenja strokovnjakov o nujnosti zdravljenja ploskega stopala so spodbudila 

številne analize o obliki vzdolžnega loka pri zdravih otrocih. Merjeni so bili različni parametri 

za ovrednotenje stopalnega loka. Pri meritvah kontaktnega indeksa (kontaktni indeks II je 

razmerje razdalje DE proti CE v odstotkih) je Volpon pri 672 zdravih otrocih (od 0 do 15 let) 

ugotovil, da ima plosko stopalo večina otrok starih dve leti (Brecelj, 2001). 

 

Za določanje kontaktnega indeksa po Volponovi metodi je potrebno narisati štiri črte. Prva 

črta poteka skozi skrajni notranji rob pete in skozi skrajni notranji rob vrha stopala. Drug črta 

pa poteka skozi skrajni zunanji rob pete ter skozi skrajni zunanji rob vrha stopala. Tretja črta, 

imenovana stopalna os, pa poteka skozi sredino pete odtisa stopala ter skozi sredino tretjega 

prsta. Skrajna notranja točka odtisa stopala je označena s črko D. Skozi točko D poteka 

pravokotnica na stopalno os. Točki, kjer se sekata obe tangenti s pravokotnico, sta točki  E in 

C. Na podlagi teh treh točk izmerimo dolžino razdalje CE in DE v milimetrih. 

Volpon je indeks stopalnega loka izračunal kot razmerje razdalje DE z razmerjem razdalje CE 

(Pinto, 2011). 

 

 

Slika 2.12: Način določanja kontaktnega indeksa po Volponovi metodi (Pinto, 2011, str. 126) 
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Brecelj (2001) predstavlja Volponovo raziskavo v kateri je ugotovil, da se vzdolžni lok 

najhitreje oblikuje do šestega leta starosti. 

 

 

 
Diagram 2.2: Sprememba kontaktnega indeksa glede na starost (Brecelj, 2001, str. 92) 

 

Še nazorneje pa je normalni razvoj stopalnega loka pokazala meritev, ki določa visoko 

oziroma nizko obokanost stopala. Pokazala je, da frekvenca nizko obokanega stopala izrazito 

upada z rastjo otroka. 

 

 

Slika 2.13: Obokanost stopala: 1 – nizka; 2 – visoka (Brecelj, 2001, str. 92) 
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Iz članka Breclja (2001) ni moč razbrati, kakšni so kriteriji za določanje nizke in visoke 

obokanosti stopala. Lahko pa iz slike 2.14 sklepamo, da je nizka obokanost stopala značila za 

vsa tista stopala, katerih črta, ki poteka skozi sredino petega prsta in sredino pete odtisa 

stopala, ne seka ali se ne dotika najožjega notranjega dela stopala.  

Podobno lahko sklepamo za visoko obokanost stopala. Visoko obokana stopala so tista, 

katerih črta, ki poteka skozi sredino prvega prsta in sredino pete odtisa stopala, seka ali se vsaj 

dotika najožjega notranjega dela stopala.  

 

 

Diagram 2.3: Frekvenca visoko in nizko obokanih stopal pri zdravih otrocih glede na starost 

(Brecelj, 2001, str. 93) 

 

2.6.9 Lynn Staheli 

 

Staheli je pri meritvah indeksa stopalnega loka pri normalnih osebah, starih od enega do osem 

let, ugotovil, da je plosko stopalo običajno pri dojenčku, pogosto pri otroku in da se pojavlja v 

normalnem obsegu pri odraslih (Brecelj, 2001). 

 

Indeks stopalnega loka po Stahelijevi metodi izračunamo s pomočjo črt A in B, ki ju narišemo 

na odtis stopala. Najprej narišemo tangento, ki poteka skozi skrajni notranji rob pete ter 

skrajni notranji rob vrha stopala. Pravokotno na to črto potegnemo še dve črti čez odtis 

stopala. Prvo črto A potegnemo skozi sredino odtisa stopala. Drugo črto B pa potegnemo 

skozi sredino petnega dela odtisa stopala.  
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Indeks stopalnega loka izračunamo tako, da izmerimo dolžino črte A in B v milimetrih, kjer 

črti pokrivata odtis stopala.  

Izmerjeno dolžino črte A delimo z dolžino črte B. Manjše kot je dobljeno razmerje, večji je 

stopalni lok (Hernandez, 2007). 

 

 

 

 

 

Slika 2.14: Prikaz označitve črt A in B za izračun indeksa stopalnega loka (Hernandez, 

2007, str. 69) 

 
Normalni indeks stopalnega loka je smatran kot tisti, ki je enak vsoti dveh standarnih 

odklonov od povprečja prebivalstva. Indeks stopalnega loka, ki ima vrednost enako ali višjo 

od vsote dveh standardnih odklonov, se šteje za pokazatelja ploskega stopala (Hernandez, 

2007). 

 

Cvjetičanin (1993) pa navaja, da razpon Stahelijevega indeksa stopalnega loka med 0.30 – 1.0 

predstavlja normalno stopalo. 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 2.15: Indeks stopalnega loka (Brecelj, 2001, str. 93) 
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Pri določanju indeksa stopalnega loka Hrenandez (2007) navaja, da se Staheli nanaša na 

povrpečje zajetega vzorca prebivalstva. Iz tega lahko sklepamo, da pri različni raziskavah 

prihaja do različnih rezultatov in ugotovitev, saj se vzorci merjencev razlikujejo. Posledično 

se razlikujejo tudi standradni odkloni indeksa stopalnega loka, ki so v tem primeru merilo za 

normalne indekse stopalnega loka. 

 

2.6.10 Anthony Valenti 

  

Za določanje indeksa po Valentijevi metodi je potrebno narisati črto, imenovano stopalna os, 

ki poteka skozi sredino pete odtisa stopala ter skozi sredino tretjega prsta. Na notranji strani 

stopala poiščemo točko, kjer je odtis stopala najožji ter jo označimo s črko H. Skozi to točko 

potegnemo pravokotnico glede na stopalno os. Zunanjo točko odtisa stopala na tej 

pravokotnici označimo s črko I. Nato na notranji strani stopala poiščemo točko, kjer je odtis 

stopala najširši, ter jo označimo s točko F. Skozi to točko potegnemo pravokotnico glede na 

stopalno os. Zunanjo točko odtisa stopala na tej pravokotnici označimo s črko G. 

 

Valentijev indeks se izračuna s pomočjo razmerja dolžin HI in FG v milimetrih. Manjše kot je 

dobljeno razmerje, večji je stopalni lok (Hernandez, 2007). 

 

 
 

Slika 2.16: Način določanja kontaktnega indeksa po Valentijevi metodi (Pinto, 2011, 

str. 126) 
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Iz članka ni moč razbrati, kakšni so kriteriji za določanje stopnje kontaktnega indeksa. Ne 

moremo določiti, kateri kontaktni indeksi se smatrajo kot normalni in kateri ne. 

   

2.6.11 A. Denis 

 

Garzía-Rodríguez (1999) je v svoji raziskavi, kjer je raziskoval odtise stopal 1181 otrok, 

uporabljal Denisovo metodo za razvrščanje odtisov stopal. Denis je odtise stopala, ki niso bili 

normalni razporedil glede na tri stopnje. 

 

Stopnja ena po njegovem opisu zajema stopala, katerih skrajna stranska robova (najožjega 

dela) stopala predstavljata širino polovice nartalnega dela stopala. 

Stopnja dve zajema stopala, katerih srednji in sprednji del stopala noge sta v širino enaka. 

Stopnja tri zajema stopala, katerih srednji in sprednji del stopala noge sta večja kot širina 

nartnega dela stopala. 

 

 
N = normalno stopalo 
I = Stopnja 1 
II = Stopnja 2 
III = Stopnja 3 
 

Slika 2.17: (Garzía-Rodríguez, 1999, str. 2) 
 

Glede na ta način razvrstitve odtisov stopal lahko sklepamo, da so vsa stopala ploska, katerih 

širina najožjega dela stranskega roba stopala predstavlja manjši del kot pa širina nartalnega 

dela stopala. Tu se v prvi vrsti pojavlja vprašanje, kje točno se začne in konča nartalni del 

stopala. 
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V primerjavi s Clarkovo metodo kjer so stopala, katerih Clarkov kot je manjši od 32° mejna 

stopala, te stopnje v Denisovi razvrstitvi ni, temveč so taka stopala po njegovi razvrstitvi 

normalna. Prav tako se pojavlja vprašanje, ali so stopala, ki imajo izrazito visok stopalni lok 

(kjer sta sprednji in zadnji del stopala popolnoma ločena) tudi normalna stopala. 

 

2.6.12 Chippaux-Smirakov indeks 

 

Chippaux-Smirakov indeks stopalnega loka se izračuna tako, da se izračuna razmerje 

najožjega dela stopala (c) z najširšim delom odtisa stopala (b). Ta indeks je visok v prvih letih 

življenja, nato pa pada v petem letu starosti. Normalni indeks za odrasle je 34,15 (Cvjetičanin, 

1993). 

 
 

Slika 2.18: Način določanja indeksa stopalnega loka po Chippaux-Smirakovi metodi 

(Cvjetičanin, 1993, str. 24) 
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3.0 CILJI IN PREDVIDEVANJA 
 

Glavni cilj naše naloge je bil ugotavljanje uporabnosti in povezanosti različnih načinov 

merjenja Clarkovega kota odtisa stopala. 

 

3.1 Cilji 
 

Glede  na predmet in problem smo si zastavili naslednje cilje: 

1. Primerjati Clarkove kote stopal izmerjene s pomočjo treh različnih metod. 

2. Ugotoviti zmožnost števila obdelanih stopal za posamezne metode. 

3. Ugotoviti razlike dobljenih rezultatov med metodami. 

4. Ugotoviti delež določenih stopenj ploskosti stopal za levo in desno stopalo skupaj. 

5. Ugotoviti časovno razliko v obdelavi podatkov z različnimi metodami. 

 

3.2 Hipoteze 

 
Glede na postavljene cilje smo postavili naslednje hipoteze: 

1. Med tremi različnimi metodami merjenja Clarkovih kotov stopal ni razlik. 

2. Vse izbrane metode omogočajo obdelavo vseh odtisov stopal. 

3. Med različnimi metodami ni razlik v dobljenih rezultatih. 

4. Med različnimi metodami merjenja ni večjih razlik v časovni obdelavi podatkov. 
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4.0 METODE DELA 
 

4.1 Vzorec merjencev 
 

V raziskavo je bilo vključenih 186 učencev od prvega do devetega razreda osnovne šole 

Pirniče. Starši vseh 186 učencev so pred začetkom raziskave podpisali soglasje, da se strinjajo 

z uporabo podatkov njihovih otrok pri raziskavi. 

 
Tabela 4.1: Število vseh učencev po razredih 
 

Razred Frekvenca Odstotek 

[%] 

1. 18 9,7 

2. 33 17,7 

3. 16 8,6 

4. 29 15,6 

5. 29 15,6 

6. 18 9,7 

7. 17 9,1 

8. 21 11,3 

9. 5 2,7 

Skupaj 186 100,0 

 
 
Tabela 4.1 prikazuje število in delež učencev, ki so sodelovali pri raziskavi. Največji delež 

učencev predstavljajo učenci iz drugega in četrtega razreda. Delež teh dveh razredov skupaj 

znaša kar 33,4% vseh merjencev. Najmanjši delež učencev pa predstavljajo učenci iz 

devetega razreda. Delež le teh predstavlja 2,6% vseh merjencev. 

 

V nadaljevanju diplomskega dela je bil pri prikazu rezultatov zajet manjši vzorec merjencev, 

saj vse izbrane metode za merjenje Clarkovega kota niso podale rezultatov. Da bi omogočili 

primerjavo vseh treh izbranih metod, smo vključili v vzorec le tiste merjence z rezultati v 

vseh treh izbranih metodah. 
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Tabela 4.2: Število učencev po razredih 
 

Razred Frekvenca Odstotek 

[%] 

 1. 14 9,0 

2. 26 16,7 

3. 15 9,6 

4. 26 16,7 

5. 24 15,4 

6. 15 9,6 

7. 14 9,0 

8. 18 11,5 

9. 4 2,6 

Skupaj 156 100 

 

Tabela 4.2 prikazuje število in delež učencev, katerih rezultate o ploskih stopalih smo 

pridobili s pomočjo vseh treh izbranih metod. Iz tabele je razvidno, da smo za obdelavo 

določenih podatkov morali zmanjšati vzorec učencev. Vzorec le teh je vseboval kar 30 

učencev manj od vseh sodelujočih pri raziskavi. 

 

Tabela 4.3: Število učencev glede na spol 
 

Spol Frekvenca Odstotek 

[%] 

Moški 65 41,7 

Ženski 91 58,3 

Skupaj 156 100 

 

Tabela 4.3 prikazuje, da je v raziskavi sodelovalo več deklic kakor dečkov. Deklice 

predstavljajo kar 58,3% merjencev, dečki pa 41,7% vseh merjencev, ki so sodelovali pri 

raziskavi. 
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4.2 Vzorec spremenljivk 
 

V raziskavi smo upoštevali naslednje spremenljivke za desno in levo stopalo: 

• Clarkov kot desnega stopala, ki smo ga izmerili ročno, s kotomerom, 

• Clarkov kot levega stopala, ki smo ga izmerili ročno, s kotomerom, 

• Clarkov kot desnega stopala, ki smo ga izmerili s pomočjo računalniškega programa Cabri 

2 plus, 

• Clarkov kot levega stopala, ki smo ga izmerili s pomočjo računalniškega programa Cabri 

2 plus, 

• Clarkov kot desnega stopala, ki smo ga izmerili s pomočjo računalniškega programa Foot 

Study, 

• Clarkov kot levega stopala, ki smo ga izmerili s pomočjo računalniškega programa Foot 

Study, 

• stopnja ploskosti levega stopala po Clarkovi metodi (plosko, normalno, mejno), 

• stopnja ploskosti desnega stopala po Clarkovi metodi (plosko, normalno, mejno). 

 

Pri obdelavi podatkov smo naleteli na nekaj ovir. Nekaterih odtisov stopal računalniški 

program Foot Study ni zaznal in tako s tem programom nismo mogli izmeriti Clarkovega kota 

vseh odtisov stopal. Računalniški program Cabri 2 plus je bil pri izmeri Clarkovega kota v 

primerjavi s programom Foot Study veliko hitrejši. 

 

4.3 Organizacija meritev 
 

Podatke smo zbirali na Osnovni šoli Pirniče v mesecu juniju leta 2010 (šolsko leto 

2009/2010). Pred začetkom meritev smo morali od staršev, katerih otroci so sodelovali pri 

meritvah, pridobiti pisno dovoljenje za uporabo njihovih podatkov v raziskavi. 

 

4.3.1 Pridobivanje odtisov s pomočjo optičnega čitalnika 

 

Pridobivanje odtisov je potekalo s pomočjo optičnega čitalnika HP, ki so ga prav za ta namen 

priredili na fakulteti za šport. Ta optični čitalnik je za razliko od navadnih optičnih čitalnikov 

v ohišju prekrit s kaljenim steklom. 

Meritve so potekale tako, da je merjenec dvignil najprej desno nogo, da mu je merilka le-to 

namazala s kremo. Nato je s stopalom, namazanim s kremo, previdno stopil na optični 
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čitalnik. Merilka je vklopila optični čitalnik ter na ta način skenirala sliko stopala in jo 

shranila v računalnik. 

Nato je merjenec previdno stopil z optičnega čitalnika. Na optičnem čitalniku je tako ostal 

odtis stopala, saj je bilo stopalo predhodno namazano s kremo. Merilka je nato optični 

čitalnik, ki je imel pokrov s kaljenega stekla, zaprla, da je lahko skenirala še odtis stopala ter 

ga ravno tako shranila v računalnik. Po pridobitvi slik in odtisov stopala je bilo potrebno 

optični čitalnik temeljito očistiti kreme, da se je lahko postopek ponovil še za skeniranje 

levega stopala.  

Pri tem merjenju je moral merjenec paziti, da je bil, medtem ko je stal na optičnem čitalniku, 

popolnoma pri miru, sicer je bilo potrebno meritev ponoviti, saj je bila skenirana slika stopala 

nejasna. 

Meritev je potekala v zaprtem in temnem prostoru, sicer so bile skenirane slike stopal zelo 

nejasne. 

 

Takšen način meritve je zahteval 100% več časa kakor pa meritev stopala s pomočjo naprave 

Bekermann. Precej časa vzame sprotno čiščenje optičnega čitalnika, samo skeniranje, ter nato 

shranjevanje slik in odtisov stopala. 

 

Slik in odtisov stopal, ki smo jih pridobili na ta način, kasneje nismo uporabili pri tej 

raziskavi, saj z optičnim čitalnikom pridobljene odtise računalniški program Foot Study ni 

zaznal in jih ni mogel obdelati. Zato smo za primerjavo treh izbranih metod morali uporabiti 

le odtise stopal, ki smo jih pridobili s pomočjo naprave Bekermann in jih nato skenirali z 

navadnim optičnim čitalnikom. 

 

4.3.2 Pridobivanje odtisov s pomočjo naprave Bekermann 

 

Učencem smo najprej demonstrirali postopek pridobivanja odtisa stopala s pomočjo priprave 

imenovane Bekermann. Ta priprava deluje tako, da posameznik stopi na mehko podlago, ki je 

za vsako meritev posebej premazana s črnilom na spodnji strani. Pod to mehko podlago je bil 

položen bel list papirja. Kjer je stopalo prišlo v dotik s tlemi, smo dobili odtis stopala na 

papirju. Ker je bila mehka podlaga namazana s črnilom na spodnji strani si učenci, ki so nanjo 

stopili z boso nogo, niso umazali nog. Uporabili smo dve pripravi, da smo lahko kar najhitreje 

pridobili plantogram (odtis stopala) levega in desnega stopala. Pripravi sta bili postavljeni ena 
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pred drugo v razmaku enega koraka učenca. Tako so učenci v enem koraku stopili najprej na 

eno pripravo in nato z drugo nogo še na drugo pripravo. 

 

 

 

Slika 4.1: Primer odvzema odtisa stopala z napravo Bekermann (Staheli, Chew, 
Corbett, 1987) 

 

4.4 Metode obdelave podatkov 
 

4.4.1 Ročna meritev s kotomerom 

 

Na odtise stopal, ki smo jih pridobili s pomočjo priprave Bekermann, smo narisali tri točke. 

Prvo točko A smo narisali na skrajni notranji strani pete. Drugo točko B smo označili na 

skrajni notranji strani stopala. Skozi točki A in B smo potegnili črto. Nato smo označili še 

tretjo točko C na delu, kjer se stikata vzdolžni in prečni lok. Skozi točko B in C smo potegnili 

črto. Nato smo s kotomerom izmerili kot ABC. 
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Slika 4.2: Primer označitve treh točk za izmero Clarkovega kota s kotomerom 
 

4.4.2 Meritev s pomočjo računalniškega programa Cabri 2 plus 
 
Odtise stopal, ki smo jih pridobili s pomočjo priprave Bekermann, smo skenirali s pomočjo 

optičnega čitalnika. V računalniškem programu Cabri 2 plus (Laborde in Marcadet, 2007) 

smo odprli črno-belo sliko skeniranega stopala, ter označili tri točke na sliki stopala. Prvo 

točko smo označili na skrajni notranji strani pete, drugo točko smo označili na skrajni notranji 

strani stopala ter tretjo točko na delu, kjer se stikata vzdolžni in prečni lok. Nato je na podlagi 

teh treh točk matematični program Cabri 2 plus izračunal Clarkov kot za dano stopalo. 
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Slika 4.3: Primer označitve treh točk, za izračun Clarkovega kota s pomočjo 

računalniškega programa Cabri 2 plus 

 

4.4.3 Meritev s pomočjo računalniškega programa Foot Study 

 

Odtise stopal, ki smo jih pridobili s pripravo Bekerman in jih skenirali s pomočjo optičnega 

čitalnika, smo vnesli v računalniški program Foot Study. Po navodilih soavtorja programa 

Foot Study Jureta Labroviča (Grčar, Šarabon, Strel, Starc, Labrovič, 2006) smo v programu 

najprej pobrisali prste odtisa stopala. Nato smo označili referenčno točko na sredini drugega 

prsta stopala. Računalnik je samodejno poiskal središče pete in s tem postavitev 

koordinatnega sistema, katerega abscisa poteka skozi omenjeno središče in sredino drugega 

prsta. Izdelava slike odtisa stopala je potekala s pomočjo stopenjske rotacije samega vektorja, 
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ki je tako sledil robu odtisa stopala. Na podlagi odtisa stopala je računalnik samodejno 

izračunal Clarkov kot stopala. 

 

 

 

Slika 4.4: Primer izračuna Clarkovega kota s pomočjo računalniškega programa Foot 

Study 
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4.5 Matematična obdelava podatkov 

 
Glede na pridobljene podatke o stopalih merjencev smo s pomočjo programa SPSS izračunali 

statistične podatke glede na vse tri uporabljene metode. Pri izračuni osnovne statistike, smo 

izračunali frekvence, relativne frekvence, aritmetične sredine ter standardne odklone, 

minimalne in maksimalne izmerjene Clarkove kote. 

S pomočjo izračuna Pearsonovega korelacijskega koeficienta pa smo dobili podatke o 

povezanosti različnih metod med seboj. 
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5.0 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 

5.1 Osnovna statistika 

 

Tabela 5.1: Opisna statistika 

 

Levo oz. 

desno stopalo 

(metoda) 

Frekvenca Minimum 

Clarkovega 

kota  

Maksimum 

Clarkovega 

kota 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Levo stopalo 

(kotomer) 

186 0 59 38,11 13,635 

Desno stopalo 

(kotomer) 

186 0 60 38,91 12,825 

Levo stopalo 

(Cabri 2 plus) 

186 0 59.3 38,254 12,2323 

Desno stopalo 

(Cabri 2 plus) 

186 0.7 62,5 39,526 12,4526 

Levo stopalo 

(Foot Study) 

162 15 78 41,17 8,369 

Desno stopalo 

(Foot Study) 

170 4 75 40,41 10,314 

 

Tabela 5.1 v koloni frekvenc prikazuje število obdelanih stopal s pomočjo različnih metod. Tu 

takoj opazimo, da program Foot Studi ni omogočil računalniške obdelave vseh 186 stopal.  

Pri rezultatih najmanjšega izmerjenega Clarkovega kota opazimo, da je prišlo do najmanjših 

razlik med ročno izmero in izmero s programom Cabri 2 plus. Program Foot Study ima za 

razliko od obeh omenjenih načinov večje izmerjene minimalne Clarkove kote. 

Pri rezultatih največjega izmerjenega Clarkovega kota opazimo najvišje vrednosti le-tega tudi 

pri rezultatih s pomočjo programa Foot Study. Med izmero s kotomerom in s pomočjo 

programa Cabri 2 plus pa ni večjih razlik pri izmeri največjega Clarkovega kota. 

 

Tudi pri povprečno izmerjenih Clarkovih kotih prihaja do najmanjših razlik med ročno izmero 

in med izmero s programom Cabri 2 plus, vendar je razlika med tema dvema metodama in 

med metodo izmere s programom Foot Study zelo majhna. 
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Standardni odklon nam prikazuje, kako razpršeni so podatki, ki smo jih dobili s pomočjo 

določenih metod. Pri ročni izmeri s kotomerom ter pri izmeri Clarkovega kota s pomočjo 

programa Cabri 2 plus so podatki precej razpršeni. Podatki pridobljeni s pomočjo programa 

Foot Study pa so v primerjavi z obema omenjenima metodama zelo ozki.  

 

Sklepamo lahko, da ozki podatki ne pomenijo, da je pri obdelavi podatkov s programom Foot 

Study prišlo do manjših odstopanj. Podatek, da program Foot Study ni omogočil obdelave 

vseh stopal pove, da je bilo število zajetih in statistično obdelanih stopal s pomočjo tega 

programa precej manjše. Zaradi manjšega števila obdelanih podatkov lahko sklepamo, da je 

standardni odklon pri tej metodi najmanjši. 

 

Računalniški program Foot Study ni omogočil obdelave stopal z ekstremno nizkimi ali 

ekstremno visokimi Clarkovimi koti. 
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5.2 Povezanost med metodami 
 

Tabela 5.2: Povezanost med metodami 
 

 Levo 

stopalo 

(kotomer) 

Desno 

stopalo 

(kotomer) 

Levo 

stopalo 

(Cabri 2 

plus) 

Desno 

stopalo 

(Cabri 2 

plus) 

Levo 

stopalo 

(Foot 

Study) 

Desno 

stopalo 

(Foot 

Study) 

Levo stopalo 

(kotomer) 

 

Pearson 

Correlation 

1,000      

Število 186      

Desno 

stopalo 

(kotomer) 

  

Pearson 

Correlation 

,784 1,000     

Število 186 186     

Levo stopalo 

(Cabri 2 plus) 

 

Pearson 

Correlation 

,912 ,748 1,000    

Število 186 186 186    

Desno 

stopalo 

(Cabri 2 plus) 

Pearson 

Correlation 

,734 ,946 ,752 1,000   

Število 185 185 185 185   

Levo stopalo 

(Foot Study) 

Pearson 

Correlation 

,715 ,580 ,792 ,567 1,000  

Število 162 162 162 161 162  

Desno 

stopalo 

(Foot Study) 

 

Pearson 

Correlation 

,558 ,853 ,628 ,838 ,543 1,000 

Število 170 170 170 169 157 170 

 
 
Tabela 5.2 prikazuje povezanost metod s Pearsonovimi korelacijskimi koeficienti. 

Korelacijski koeficienti, ki so bližji številu 1, predstavljajo visoke korelacije. To pomeni, da 

večji kot je korelacijski koeficient, večja je povezanost med izbranimi metodami. Iz tabele je 

razvidno, da je največjo povezanost mogoče zaslediti med ročno metodo izmere s kotomerom 
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ter med računalniško metodo izmere s pomočjo programa Cabri 2 plus, saj je korelacijski 

koeficient med tema dvema metodama ,946. 

Ker se Clarkov kot levega in desnega stopala razlikuje, ne bomo interpretirali povezanosti 

različnih metod med levim in desnim stopalom. Osredotočili se bomo le na povezanost metod 

za levo stopalo ali na povezanost metod za desno stopalo. 

 

5.2.1 Desno  in levo stopalo 

 

Tabela 5.3: Povezanost med metodami za desno in levo stopalo 
 

 Pearson Correlation 

(desno stopalo) 

Pearson Correlation 

(levo stopalo) 

Kotomer in 

Cabri 2 plus 

,946 ,912 

Kotomer in 

Foot Study 

,853 ,715 

Cabri 2 plus in 

Foot Study 

,838 ,792 

 

Tabela 5.3 prikazuje povezanost med metodami za desno in levo stopalo. Iz tabele je 

razvidno, da je največjo povezanost za levo in desno stopalo mogoče zaslediti med ročno 

metodo izmere s kotomerom ter med računalniško metodo izmero s pomočjo programa Cabri 

2 plus, saj je Pearsonov korelacijski koeficient teh dveh metod ,946 za desno in ,912 za levo 

stopalo. 

 

Najnižji Pearsonov korelacijski koeficient je zaznati pri desnem stopalu med računalniško 

metodo izmere s pomočjo programa Cabri 2 plus ter med računalniško metodo izmere s 

pomočjo programa Foot Study. Pearsonov korelacijski koeficient teh dveh metod je ,838.   

Pri levem stopalu pa je najnižji Pearsonov korelacijski koeficient zaznati med ročno izmero s 

kotomerom in računalniško izmero s programom Foot Study. 

 

Ugotovimo, da so vsi korelacijski koeficienti precej visoko statistično značilni. Značilne 

povezave med korelacijskimi koeficienti pa zaznamo zato, ker smo merili stopnjo ploskosti 

istega stopala na tri različne načine s pomočjo treh različnih metod. 
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Ugotovimo, da so pri obeh stopalih najvišji Pearsonovi korelacijski sistemi značilni med 

ročno metodo izmere s kotomerom ter med računalniško metodo izmere s pomočjo programa 

Cabri 2 plus. Sklepamo lahko, da je vzrok za največjo povezanost teh dveh metod v zelo 

podobnem načinu merjenja Clarkovega kota. Pri obeh omenjenih metodah merilec na stopalu 

sam poišče točko na skrajni notranji strani pete in točko na skrajni notranji strani stopala ter 

točko, kjer se sekata vzdolžni in prečni lok. Pri obeh metodah je seveda prisotna tudi 

subjektivna ocena merilca. 

Pri računalniškem programu Foot Study pa merilec na stopalu ne označi teh treh točk, temveč 

program na podlagi označitve referenčne točke na drugem prstu odtisa stopala sam izračuna 

Clarkov kot. 

 

5.3 Ploskost stopal 
 

5.3.1 Desno stopalo 

 

Stopnjo ploskosti stopal smo ugotavljali s pomočjo Clarkove metode. Po izmerjenih 

Clarkovih kotih smo odtise stopal razvrstili v tri skupine: 

• plosko stopalo (Clarkov kot je manjši od 32°) 

• normalno stopalo (Clarkov kot je večji od 42°) 

• mejno stopalo (Clarkov kot je med 32° in 42°) 

 

Tabela 5.4: Stopnja ploskosti desnega stopala glede na izbrane metode 

 

Stopnja 

ploskosti 

desnega 

stopala 

Meritev s kotomerom 

(ročna) 

Meritev s programom 

Cabri 2 plus 

Meritev s programom 

Foot Study 

Frekvenca Odstotek 

[%] 

Frekvenca Odstotek 

[%] 

Frekvenca Odstotek 

[%] 

Plosko 19 12,2 21 13,5 25 16,0 

Normalno 90 57,7 98 62,8 83 53,2 

Mejno 47 30,1 37 23,7 48 30,8 

Skupaj 156 100 156 100 156 100 
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Clarkov kot desnega stopala je bil izmerjen na tri različne načine. Prvi način merjenja 

Clarkovega kota je ročni s kotomerom. Drugi in tretji način merjenja Clarkovega kota pa sta 

računalniška s programom Cabri 2 plus ter s programom Foot Study. 

 

Podatki v tabeli 5.4 prikazujejo, da različni načini merjenja Clarkovega kota ter posledično 

določanja stopnje ploskosti stopala, prinašajo različne rezultate. Delež prav vsake stopnje 

ploskosti desnega stopala izmerjenega na enega od treh načinov se ne izenačuje z deležem 

stopnje ploskosti stopala izmerjenega na drugi način. To pomeni, da nam vsaka meritev in z 

njo določitev stopnje ploskosti stopala poda različne rezultate. 

 

Najmanj razlik v deležu stopnje ploskega desnega stopala je zaznati med ročno meritvijo 

Clarkovega kota s kotomerom ter med računalniško meritvijo Clarkovega kota s pomočjo 

matematičnega programa Cabri 2 plus. Razlika v odstotkih je le 1,3%. Pri deležu stopnje 

normalnega desnega stopala je najmanj razlik med ročno meritvijo s kotomerom ter med 

računalniško meritvijo s pomočjo programa Foot Study. Razlika v odstotkih je 4,5%. Vendar 

je razlika med ročno izmero s kotomerom in računalniškim programom Cabri 2 plus le 

malenkost večja od razlike mod ročno izmero in izmero s pomočjo programa Foot Study. Le- 

ta znaša 5,1%. Pri deležu stopnje mejnega stopala pa je zopet zaznati najmanj razlik med 

ročno meritvijo ter med meritvijo s pomočjo programa Foot Study. Razlika v odstotkih je 

0,7%. 

 

Glede na prikazane rezultate določanja ploskosti desnega stopala s pomočjo treh različnih 

metod ugotovimo, da se rezultati razlikujejo. 

Pri mejnih in normalnih frekvencah se najbolj ujemata ročna izmera s kotomerom ter 

računalniška izmera s pomočjo programa Foot Study, pri ploskih pa ročna izmera s 

kotomerom ter  izmera s programom Cabri 2 plus. 
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5.3.2 Levo stopalo 

 

Tabela 5.5: Stopnja ploskosti levega stopala glede na izbrane metode 

 

Iz tabele 5.5 je razvidno, da je najmanj razlik v deležu vseh treh stopenj ploskosti stopala 

zaznati med ročno določitvijo stopnje ploskosti stopala ter med računalniško določitvijo 

stopnje ploskosti stopala s pomočjo matematičnega programa Cabri 2 plus. Pri mejni stopnji 

ploskosti levega stopala je delež izmerjenih levih stopal te stopnje s kotomerom popolnoma 

enak deležu izmerjenih stopal te stopnje z računalniškim programom Cabri 2 plus. Minimalna 

razlika je tudi pri deležu stopnje normalnih levih stopal izmerjenih s kotomerom in s 

programom Cabri 2 plus. Razlika v odstotkih je le 0,6%. Popolnoma enaka je minimalna 

razlika v deležu stopnje ploskosti levih stopal izmerjenih s kotomerom in s programom Cabri 

2 plus. Tudi ta znaša le 0,6%. 

 

Glede na prikazane rezultate določanja ploskosti levega stopala s pomočjo treh različnih 

metod ugotovimo, da se rezultati razlikujejo. 

Najbolj se ujemata ročna izmera s kotomerom ter računalniška izmera s pomočjo programa 

Cabri 2 plus. 

 

 

Stopnja 

ploskosti 

levega 

stopala 

Meritev s kotomerom 

(ročna) 

Meritev s programom 

Cabri 2 plus 

Meritev s programom 

Foot Study 

Frekvenca Odstotek 

[%] 

Frekvenca Odstotek 

[%] 

Frekvenca Odstotek 

[%] 

Plosko 21 13,5 22 14,1 24 15,4 

Normalno 86 55,1 85 54,5 81 51,9 

Mejno 49 31,4 49 31,4 51 32,7 

Skupaj 156 100 156 100 156 100 
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5.3.3 Desno in levo stopalo 

 

Tabela 5.6: Stopnja ploskosti obeh stopal (desne in leve) glede na izbrane metode 
 

Stopnja 

ploskosti 

obeh 

stopal  

(D in L) 

Meritev s kotomerom 

(ročno) 

Meritev s programom 

Cabri 2 plus 

Meritev s programom 

Foot Study 

Frekvenca Odstotek 

[%] 

Frekvenca Odstotek 

[%] 

Frekvenca Odstotek 

[%] 

P,P 12 7,7 13 8,3 11 7,1 

M,M 27 17,3 22 14,1 23 14,7 

N,N 73 46,8 76 48,7 62 39,7 

M,P 14 9,0 14 9,0 20 12,8 

N,P 2 1,3 3 1,9 7 4,5 

N,M 28 17,9 28 17,9 33 21,2 

Skupaj 156 100 156 100 156 100 

P – plosko 

M – mejno 

N – normalno 

 

Ker se desno in levo stopalo razlikujeta, se razlikujeta tudi Clarkova kota obeh stopal. Zato je 

težko določiti ali ima merjenec ploska, mejna ali normalna stopala. Zato smo v tabeli 5.6 

združili podatke o stopnji ploskosti desnega in levega stopala. Poskusili smo poiskati skupen 

podatek za oba stopala. 

 

Tabela 5.6 prikazuje, v kolikšnem deležu ter v kakšnem številu se določene kombinacije 

ploskih, mejnih in normalnih stopal pojavljajo glede na različen način izmere in določitve 

stopnje ploskosti stopal.  

Število in delež različnih kombinacij se glede na različne meritve (ročno ali obe računalniški) 

v večini primerov razlikujeta. Izjema je le kombinacija mejnega stopala in ploskega stopala 

(M, P), kjer sta število in delež izmerjenih stopenj ploskosti stopal izmerjen s kotomerom ter z 

računalniškim programom Cabri 2 plus popolnoma enaka. Prav tako je izjema kombinacija 

normalnega stopala in mejnega stopala (N, M), kjer sta število in delež izmerjenih stopenj 

ploskosti stopal izmerjen s kotomerom ter z računalniškim programom Cabri 2 plus, 

popolnoma enaka.  
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Glede na prikazane rezultate določanja ploskosti obeh stopal s pomočjo treh različnih metod 

ugotovimo, da se rezultati razlikujejo. 

 

Na splošno je najmanj razlik v deležu določene stopnje ploskosti stopala pri izmeri z obema 

omenjenima metodama. Le pri stopnji obeh mejnih stopal je najmanj razlik v deležu pri 

izmeri s kotomerom in računalniškim programom Foot Study. 
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6.0 ZAKLJUČEK 
 
V diplomski nalogi je predmet proučevanja merjenje Clarkovega kota na različne načine. 

Glavni cilj je bil ugotoviti uporabnost in povezanost izbranih načinov merjenja Clarkovega 

kota odtisov stopal.  

Med vsemi tremi izbranimi načini merjenja smo primerjali dobljene rezultate Ugotovili smo 

njihovo povezanost in razlike med njimi v frekvencah pri uvrščanju v stopnje ploskosti stopal. 

Ugotovili smo, da je ročni način izmere Clarkovega kota s kotomerom še vedno najbolj 

uporaben in najhitrejši način merjenja, ki ima najvišjo povezanost z ostalima računalniškima 

načinoma merjenja. 

 
V raziskavo je bilo vključenih 186 osnovnošolcev. Primerjava je potekala med ročno izmero s 

kotomerom, računalniško izmero s pomočjo računalniškega programa Cabri 2 plus ter s 

pomočjo računalniškega programa Foot Study. 

 

Podatke smo obdelali v programu SPSS za Windows. Primerjali smo dobljeno osnovno 

statistiko: frekvence, relativne frekvence, minimum in maksimum izmerjenega Clarkovega 

kota, povprečje ter standardni odklon. Da smo ugotovili povezanost vseh treh uporabljenih 

metod, smo uporabili izračun Perasonovega korelacijskega sistema. Hipoteze smo sprejemali 

s 5% tveganjem. 

 

Vsakemu stopalu posebej smo izmerili Clarkov kot s kotomerom, s pomočjo računalniškega 

programa Cabri 2 plus ter z računalniškim programom Foot Study. Postavljeno hipotezo, ki 

trdi, da ni razlik med različnimi načini izmere Clarkovega kota istega stopala, ne moremo 

potrditi, saj smo dobili različne rezultate izmerjenih Clarkovih kotov. 

 

Ugotovili smo, da prihaja do manjših razlik med ročno izmero Clarkovega kota s kotomerom 

ter med računalniško izmero s pomočjo programa Cabri 2 plus. Do manjših razlik 

najverjetneje prihaja zato, ker je način določanja treh točk na stopalu za pomoč izmere kota 

enak pri ročni izmeri kot pri računalniški izmeri v programu Cabri 2 plus. Računalniški 

program Foot Study pa od nas ne zahteva določitve teh treh točk, temveč sam na podlagi 

sledenja točkam roba odtisa stopala izračuna Clarkov kot. 
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Najprej smo ugotovili, da nam program Foot Study ni omogočil obdelave vseh odtisov stopal. 

Glede na neobdelane odtise stopal lahko sklepamo, da program ni obdelal izrazito ploskih 

stopal. To pa predstavlja veliko oviro pri določanju ploskosti stopal s pomočjo tega programa. 

Obdelava podatkov s tem računalniškim programom je zahtevala tudi približno 100% več 

časa kot ročna obdelava podatkov. 

 

Pri obdelavi podatkov s programom Carbi 2 plus in ročni obdelavi smo lahko obdelali prav 

vse odtise stopal. Časovna obdelava podatkov je bila s pomočjo računalniškega programa 

Cabri 2 plus približno 50% daljša kot pa ročna obdelava. Največ časa je zavzelo samo 

skeniranje odtisa stopala. Določitev točk in izmera Clarkovega kota pa je bila za malenkost 

hitrejša kot pri ročni obdelavi. 

 

Ročna obdelava podatkov je bila od vseh treh metod najhitrejša saj odtisa stopala ni bilo 

potrebno skenirati.  

 

Ugotovili smo, da je kljub tehnologiji sodobnega časa, kot sta računalnik in optični čitalnik, 

pri merjenju Clarkovega kota in določanju stopnje ploskosti stopal za prvi triadi osnovne šole 

še vedno najhitrejši in najbolj uporaben ročni način izmere s kotomerom.  
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