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II 

POVZETEK 

 

V diplomskem delu je bil predmet proučevanja ploskost stopal, povezanost pojava s starostjo 

ter spolom, poleg tega smo ugotavljali še razlike med levim in desnim stopalom. 

 

V raziskavo je bilo vključenih 186 učencev od prvega do osmega razreda OŠ Pirniče, katerih 

sodelovanje so dovolili starši. Med njimi je bilo 81 dečkov in 105 deklic. Podatke smo 

pridobivali v mesecu juniju 2010.  

Vzorec spremenljivk v naši raziskavi so razred, triletje, spol, Clarkov kot levega in desnega 

stopala. 

S pomočjo Clarkove metode smo pridobili in ocenili stopnjo ploskosti obeh stopal za vsakega 

učenca posebej. Dobljene podatke smo vnesli v program Excel in jih obdelali s statističnim 

programom SPSS za Windows. Izračunali smo osnovno statistiko za numerične 

spremenljivke in frekvence ter relativne frekvence za nominalne spremenljivke. Uporabili 

smo tudi analizo variance in hi-kvadrat test.  

 

Z raziskavo smo ugotovili, da ima precejšen odstotek učencev težave s ploskimi stopali. 

Število otrok z omenjenimi zdravstvenimi težavami narašča z vsako novo generacijo. Z višjim 

razredom se ploskost stopal zmanjšuje. Tudi mi ugotavljamo, da imajo deklice boljša stopala 

kot dečki ter razlike med levim in desnim stopalom. 

 

Ključne besede: ploskost stopal, Clarkova metoda, razred, triletje, spol, levo in desno 

stopalo, pogostost, razlike. 
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III 

ABSTRACT 

 

The Frequency of Flat Foot in Primary School Pupils 

 

The present diploma thesis studies flat foot and the connection of the phenomenon with age 

and sex, as well as the differences between left and right foot. 

 

The research examined 186 pupils from the first to the eighth class of the OŠ Pirniče primary 

school, whose parents consented to their cooperation. There were 81 boys and 105 girls 

among the examined pupils. The data were acquired in June 2010.  

This research dealt with the following variables: class, triad, sex and Clark’s angle of left and 

right foot. 

By means of Clark's method, we gathered and evaluated the level of flatness of both feet for 

each pupil separately. The acquired data were entered into the Excel worksheet and analysed 

with the SPSS for Windows statistical program. We calculated the basic statistics for numeric 

variables and frequencies, as well as relative frequencies for nominal variables. We also used 

the variance analysis and the chi-square test.  

 

The research showed that a considerable share of pupils has trouble with flat foot.  The 

number of children with the mentioned health problems is increasing with each new 

generation. The level of flatness is decreasing in higher classes. It was also established that 

girls have better feet than boys and that there are also differences between left and right foot. 

 

Key words: flat foot, Clark's method, class, triad, sex, left and right foot, frequency, 

differences. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Petra Kočevar; diplomsko delo 

 

 

IV 

KAZALO VSEBINE 

 

1.0 UVOD ............................................................................................................ 1 

2.0 PREDMET IN PROBLEM ............................................................................. 3 

2.1 Stopalo ........................................................................................................................ 3 

2.1.1 Funkcija stopala .......................................................................................................... 4 

2.1.2 Zgradba stopala........................................................................................................... 5 

2.1.3 Obok stopala – stopalni lok ........................................................................................ 9 

2.2 Plosko stopalo – Pes planus ...................................................................................... 11 

2.2.1 Razdelitev ploskih stopal .......................................................................................... 13 

2.2.2 Stopnje oziroma stadiji nastajanja ploskih stopal pri otrocih ................................... 15 

2.2.3 Zdravljenje ploskosti pri otrocih............................................................................... 17 

2.3 Stopalo in obutev ...................................................................................................... 18 

2.4 Nekatere dosedanje raziskave o ploskosti stopal na razredni stopnji ....................... 20 

2.4.1 Odstotek ploskih stopal v primerjavi z dosedanjimi raziskavami ............................ 20 

2.4.2 Ploska stopala in povezava s starostjo ...................................................................... 22 

2.4.3 Razlike v ploskosti med spoloma ............................................................................. 23 

2.4.4 Razlike v ploskosti med levim in desnim stopalom ................................................. 25 

2.5 Kaj lahko stori učitelj ............................................................................................... 27 

3.0 CILJI RAZISKAVE IN PREDVIDEVANJA .................................................. 29 

3.1 Cilji ........................................................................................................................... 29 

4.0 HIPOTEZE .................................................................................................. 29 

5.0 METODE DELA .......................................................................................... 30 

5.1 Vzorec merjencev ..................................................................................................... 30 

5.2 Vzorec spremenljivk ................................................................................................. 33 

5.3 Organizacija meritev................................................................................................. 33 

5.4 Metode obdelave podatkov ....................................................................................... 34 

6.0 REZULTATI IN RAZPRAVA ....................................................................... 35 

6.1 Pogostost pojavljanja ploskih stopal ........................................................................ 35 

6.2 Pogostost in primerjava ploskih stopal glede na razred ........................................... 38 

6.3 Pogostost in primerjava ploskih stopal glede na triletje ........................................... 41 

6.4 Primerjava ploskih stopal med spoloma ................................................................... 46 

6.5 Primerjava ploskih stopal med levo in desno nogo .................................................. 51 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Petra Kočevar; diplomsko delo 

 

 

V 

7.0 SKLEP ........................................................................................................ 54 

8.0 LITERATURA IN VIRI ................................................................................. 56 

 

KAZALO SLIK 

 

Slika 2.1: Zunanji videz stopala ................................................................................................. 3 

Slika 2.2: Sprednja in zadnja stran stopala ................................................................................. 5 

Slika 2.3: Stopalo z notranje strani ............................................................................................. 6 

Slika 2.4: Stopalo z zunanje strani.............................................................................................. 6 

Slika 2.5: Kosti stopala ............................................................................................................... 7 

Slika 2.6: Mišice stopala ............................................................................................................. 8 

Slika 2.7: Stopalni loki ............................................................................................................... 9 

Slika 2.8: Oblike sprednjega dela stopala ................................................................................. 10 

Slika 2.9: Plosko stopalo (nizek vzdolžni stopalni loki pri opori) ........................................... 11 

Slika 2.10: Normalno stopalo (zgoraj) in prirojena navpična skočnica (spodaj) ..................... 12 

Slika 2.11: Normalno (a) in plosko stopalo (b, c, d) ................................................................ 14 

Slika 2.12: Pes valgus ............................................................................................................... 15 

Slika 2.13: Pes plano-valgus ..................................................................................................... 16 

Slika 2.14: Pes planus ............................................................................................................... 16 

Slika 2.15: Normalni položaj petnice in poševni skočni sklep ................................................. 17 

Slika 2.16: Oblika stopala (levo) in čevlja (desno) .................................................................. 18 

Slika 2.17: Podplat mora biti iz prožnega materiala ................................................................. 19 

Slika 2.18: Thomasova peta ..................................................................................................... 19 

Slika 5.1: Postopek za pridobivanje plantograma .................................................................... 33 

Slika 5.2: Clarkova metoda ...................................................................................................... 34 

 

KAZALO PREGLEDNIC 

 

Preglednica 2.1: Prikaz dosedanjih raziskav o deležu otrok s ploskimi stopali ....................... 21 

Preglednica 2.2: Prikaz dosedanjih raziskav o razlikah v ploskosti med spoloma................... 25 

Preglednica 2.3: Prikaz dosedanjih raziskav o razlikah v ploskosti med levim in desnim 

stopalom ................................................................................................................................... 26 

Preglednica 5.1: Število učencev glede na razred .................................................................... 30 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Petra Kočevar; diplomsko delo 

 

 

VI 

Preglednica 5.2: Število učencev glede na triletje .................................................................... 31 

Preglednica 5.3: Število učencev glede na spol ........................................................................ 32 

Preglednica 6.1: Ploskost levega in desnega stopala po Clarkovi metodi ................................ 35 

Preglednica 6.2: Statistične razlike med razredi za levo in desno stopalo ............................... 38 

Preglednica 6.3: Ploskost levega in desnega stopala glede na triletje po Clarkovi metodi ...... 41 

Preglednica 6.4: Statistične razlike v povprečjih med triletji za levo in desno stopalo ........... 44 

Preglednica 6.5: Ploskost levega in desnega stopala glede na spol po Clarkovi metodi .......... 46 

Preglednica 6.6: Statistične razlike med spoloma .................................................................... 48 

Preglednica 6.7: Ploskost levega in desnega stopala glede na stopalo po Clarkovi metodi ..... 51 

Preglednica 6.8: Razlike v povprečjih Clarkovega kota med levim in desnim stopalom ........ 52 

 

KAZALO GRAFOV 

 

Graf 5.1: Odstotek učencev glede na razred ............................................................................. 31 

Graf 5.2: Odstotek učencev glede na triletje ............................................................................ 32 

Graf 5.3: Odstotek učencev glede na spol ................................................................................ 32 

Graf 6.1: Ploskost levega in desnega stopala po Clarkovi metodi ........................................... 35 

Graf 6.2: Ploskost levega stopala po Clarkovi metodi ............................................................. 43 

Graf 6.3: Ploskost desnega stopala po Clarkovi metodi ........................................................... 43 

Graf 6.4: Statistične razlike v povprečjih med triletji .............................................................. 44 

Graf 6.5: Ploskost levega in desnega stopala glede na spol po Clarkovi metodi ..................... 47 

Graf 6.6: Statistične razlike med spoloma ................................................................................ 48 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Petra Kočevar; diplomsko delo 

 

 

1 

1.0 UVOD 
 

Majhni otroci radi odkrivajo svet; začetno kobacanje, postavljanje na noge, prvi koraki in 

učenje hoje spadajo zraven. Željo po gibanju moramo podpirati, da se otroci optimalno 

razvijajo. 

Otroško stopalo je na začetku, to je v prvih mesecih življenja. še povsem neprilagojeno za 

obremenitev in hojo. Otrok postopoma dozoreva, tako se tudi stopalo prilagaja na hojo.  

Pri izbiri prvega para otroških čevljev je najpomembneje, da je obutev dovolj udobna in 

otroka ne tišči ter se mu ne sezuva. Samo tako se lahko njegova stopala normalno razvijajo. 

Kljub temu je za otroka najbolje, da je večino časa bos oziroma v nogavicah. To velja samo 

tam, kjer so tla hrapava in za boso hojo primerna, torej po pesku, mivki ali travi, ravna tla so 

za to neprimerna. Samo bosa hoja po pesku, travi in podobnih hrapavih površinah namreč 

spodbuja gibanje in s tem razvoj dolgih in kratkih stopalnih mišic. Ravnotežje med razvitostjo 

stopalnih mišic je pogoj za nastanek stopalnih lokov. Ti so pri razvitem odraslem stopalu 

glavni blažilci sil, ki pri hoji in stoji delujejo na stopalo. 

 

V prvih letih življenja je otrokov organizem najbolj prilagodljiv za spremembe v okolju. To 

velja za motorično in psiho-socialno raven. Z drugimi besedami, vse kar se bo otrok v tem 

obdobje naučil, mu bo ostalo za vse življenje. 

Gibalna aktivnost je eden izmed dejavnikov celovitega razvoja otroka in predstavlja zelo 

pomembno mesto v procesu socializacije. Šport in zdrav način življenja sta pomembni 

vrednoti, ki nas spremljata skozi vse življenje, s tem se uspešneje izmikamo mnogim 

družbenim pastem, ki spremljajo vsakdanjem življenju. 

 

Naša stopala so izredno pomemben del človeškega telesa, saj morajo prenašati telesno težo, 

hkrati pa so izpostavljena številnim sunkom in pritiskom, zaradi katerih se utrudijo in 

razbolijo, zato jim moramo posvečati več pozornosti. 

Prvi, ki lahko otroku pomagajo, so njegovi starši. Vendar pa morajo biti ustrezno poučeni. 

Najpogostejša zaskrbljenost staršev izvira iz opazovanja otrokovih stopal - ker ta še nimajo 

oblike, kot jih imajo odrasla stopala, menijo, da ima njihov otrok ploska stopala, zato se 

morajo starši seznaniti s postopnim nastajanjem stopalnih lokov.  

Za otrokova zdrava stopala so poleg staršev in zdravstvenih delavcev pomembni tudi športni 

pedagogi in učitelji razrednega pouka. Učni načrt za športno vzgojo na razredni stopnji 

spodbuja, da učitelj poleg ravni znanja in sposobnosti ter telesnih značilnosti spremlja tudi 
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učenčeve zdravstvene posebnosti, med katere spadajo tudi ploska stopala, ki so ena izmed 

najbolj razširjenih deformacij. Poleg tega pa je problem ploskih stopal povezan s slabo telesno 

držo in posledično z bolečinami v vratu, križu in stopalih. 

 

Menim, da starši in učitelji razrednega pouka niso dovolj poučeni o ploskih stopalih, kar je 

spodbudilo moje raziskovanje na tem področju. Upam, da bom s svojim diplomskim delom 

pomagala razrednim učiteljem, predvsem pa staršem pri zgodnjem odkrivanju ploskih stopal 

pri otrocih.  

 

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. Prvi je teoretični in zajema poglavja o stopalu (o 

njegovih funkcijah, zgradbi, kosteh, mišicah stopala in o stopalnem loku), ploskem stopalu 

(razdelitev ploskih stopal, stopnje oziroma stadiji nastajanja ploskosti in zdravljenje ploskosti 

pri otrocih) ter o primerni obutvi za ploska stopala. Drugi del je empirični in vsebuje moje 

raziskovanje, rezultate, razpravo in sklep. 
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 
 

Bunta in Popovič (1984) navajata, da plosko stopalo po navadi ni boleče, a lahko bolečine 

nastopijo pozneje, in sicer zaradi degeneracije sklepov.  

Stopala opravljajo težko delo, saj morajo nositi težo telesa ter prenašati in blažiti udarce pri 

hoji in stoji. Za bolečine je velikokrat krivo tudi nepravilno oblikovano obuvalo. Stopala so 

ves čas izpostavljena hoji po trdih podlagah, zato ni nenavadno, da so bolezni in bolečine v 

stopalih tako pogoste. Pravzaprav preseneča, da tovrstnih težav ni še več. Ljudje se navadno 

ne ukvarjajo s stopali, dokler jih ne začnejo boleti.  

Stopalo ima zelo zapleteno strukturo, ki pa se zlahka poruši, zato jo je treba skrbno varovati. 

Vsaka nepravilnost lahko pripelje do bolečine, vsaka deformacija ali poškodba, ki povzroča 

bolečino, lahko pripelje do motene funkcije, kar povzroča nove bolečine. Pravilno delovanje 

stopal in nog omogoča dobro telesno držo, kajti telesno mišičje prav prek mišic stopala in nog 

dobiva pobude za dejavnost. Nepravilna obremenitev nog povzroči napačno držo medenice in 

posledično nepravilno držo hrbtenice. Temu sledijo bolečine v križu.  

 

2.1 Stopalo 

 

Funkcija, struktura in normalna oblika stopal omogočajo človeku nemoteno delovanje 

organskega sistema in s tem višjo stopnjo storilnosti pri izvedbi najbolj naravnih oblik gibanja 

(kot so stoja, hoja in tek) kot tudi pri izvajanju sestavljenih gibalnih nalog (Strel idr., 2003). 

 

Stopalo je končni del spodnjega uda oziroma okončine (noge). Ima pet prstov in tri skupine 

manjših kosti – nartnice, stopalnice in prstnice. Končni deli stopala in dlani so nohti, ki jih 

sestavlja strukturna beljakovina keratin (http://sl.wikipedia.org/wiki/Stopalo). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.1: Zunanji videz stopala (Burnie, 1999, str. 43) 

 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Okon%C4%8Dina&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Prst_%28organ%29&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kost
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nartnice
http://sl.wikipedia.org/wiki/Stopalnice
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prstnice
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dlan
http://sl.wikipedia.org/wiki/Noht
http://sl.wikipedia.org/wiki/Beljakovina
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Keratin&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Stopalo
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2.1.1 Funkcija stopala 

 

Po Burnieu (1999) so kosti človeške noge in s tem tudi stopalo med najbolj obremenjenimi 

deli v človeškem telesu. Pogosto morajo več ur brez prestanka nositi težo vsega telesa, poleg 

tega pa morajo pomagati pri vzdrževanju njegovega ravnotežja med gibanjem. 

 

Stopalo ima dve nadvse pomembni nalogi. Podpira celotno težo telesa pri stoji oziroma hoji in 

deluje kot vzvod, ki potiska telo naprej. To mu omogoča oboki, ki jih tvorijo kosti v stopalu, 

vezi in mišice (Juras, & Stanić, 1979). 

 

Človeško stopalo je kompleksen organ z osnovno nalogo prenosa telesne teže na podlago in 

premikanje telesa po podlagi. Zato mora stopalo delovati kot: 

 blažilec pritiskov sile teže, 

 ročica vzvoda, ki ga predstavlja celoten spodnji ud pri hoji, 

 pretvornik neenakomerne površine podlage pri hoji po neravnem terenu, 

 blažilec naporov rotacijskih sil pri spreminjanju smeri gibanja, 

 osnovna podlaga za vzdrževanje ravnotežja. 

(Grabljevec, 2001) 

 

Sperryn (1994) navaja, da človeško stopalo podpira telo tako v statičnih kot v dinamičnih 

držah. Razprostrti prsti nog in stopalnice v sprednjem delu stopala omogočajo razlike v drži 

na različno oblikovanih površinah, hkrati pa delujejo kot močni vzvodi pri odrivnih gibih teka 

in hoje. Srednji del stopala pa je zapletena medsebojna zveza majhnih kosti in sklepov. 

Njihova naloga je, da med gibanjem prevajajo razne rotacije in vzvode s sprednjega dela 

stopala k zadnjemu in blažijo udarjanje noge ob tla. V zadnjem delu stopala imamo kosti 

gležnja in petnico, ki se izteguje nazaj in prek ahilove kite predstavlja vzvod za vse mečne 

mišice. Ahilova kita vleče peto navzgor in s tem sili sprednji del stopala dol v potiskajoči 

odrivni gib. 

Strel (2003) skupaj s sodelavci navaja, da je funkcija stopala zelo pomembna za življenje, 

zato je izoblikovanje in negovanje otroškega stopala najboljša zaščita proti težavam povešenja 

stopalnega loka v zrelih letih. 
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2.1.2 Zgradba stopala 

 

Človeško stopalo je zaključni del noge in sega do vrha prstov, je nekaj posebnega in ena 

najbolj zapletenih zgradb v našem telesu. Preko gležnja je združeno z golenico, s katero pri 

vzravnani drži naredi pravi kot. Pri normalnem stopalu poteka vzdolžna os golenice skozi 

drugi prst stopala. Stopalo je majhno, a v funkcionalnem smislu velik del človeškega telesa. 

Zgrajeno je iz 26 malih kosti (7 nartnic, 5 stopalnic in 14 prstnic), 33 sklepov, 19 mišic in 107 

vezi. Zaradi tega so stopala dovolj gibljiva, da lahko hodimo, tečemo in skačemo, hkrati pa se 

morajo prilagaja različnim silam in najrazličnejšim terenom. Ključno vlogo pri premikanju 

imajo stopalni loki. Ti so sestavljeni iz vezi in okrepljeni s kitami, delujejo pa kot dve 

ukrivljeni vzmeti, druga ob drugi (Bird, & Reynolds, 2002). 

 

Na stopalu razlikujemo dve strani in štiri robove (Cvjetičanin, 1993). 

 

Strani stopala:  

- zgornja stran, ki sega od gležnja do konca prstov in do obeh stranskih robov, ki 

zgornjo stran stopala delijo od spodnje, 

- spodnja stran ali podplat, je del stopala, s katerim se človeško telo opira na tla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.2: Zgornja in spodnja stran stopala (Calais-Germain, 2007, str. 258) 
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Robovi stopala: 

- notranji rob, na katerem ločimo tri izbokline (zadnja, srednja, sprednja izboklina), 

- zunanji rob, 

- zadnji rob, 

- sprednji rob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.3: Stopalo z notranje strani (Calais-Germain, 2007, str. 258) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.4: Stopalo z zunanje strani (Calais-Germain, 2007, str. 258) 
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Kosti stopala 

 

Kot smo že omenili je stopalo del spodnjega uda, ki služi opori, ravnotežju in gibanju. V 

stopalu je 26 različnih kosti, ki jih Burnie (1999) razdeli v tri glavne skupine: 

 Nartnice. V gležnju je 7 nartnic ali podgležnjic. Največja med njimi je petnica, ki jo 

čutimo v peti. Ena izmed njih je skočnica, ki se s skočnim sklepom stika z golenico in 

mečnico. Preostalih pet kosti (čolniček in kocka ter trije klini, ki jih označujemo s 

številkami od 1 do 3) je manjših in sestavljajo obok stopala. 

 Stopalnice. Med gležnjem in nožnimi prsti oziroma v največjem delu noge je 5 

stopalnic in so najdaljše kosti v stopalu. Med hojo pomagajo nogi blažiti tresljaje in so 

vključene pri odrivu. Najmočnejša kost med njimi je stopalnica, ki se stika s palcem in 

je na notranji strani stopala. Obenem pa pri hoji prevzame največji del teže in 

pritiskov. 

 Prstnice. V nožnih prstih je skupaj 14 kosti. Vsak nožni prst sestavljajo prstnice. Štirje 

prsti od petih so iz treh prstnic, le nožni palec je iz dveh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.5: Kosti stopala (Bunta, & Popovič, 1984, str. 25) 
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dolga palčna upogibalka 

male mišice stopala dolga upogibalka  prstov 

četveroglava podplatna mišica 

male mišice stopala četveroglava podplatna mišica 

kratka iztezalka prstov 

Mišice stopala 

 

Mišice so tkiva, ki s krčenjem dosežejo premik in napetost. Sestavljene so iz dolgih mišičnih 

vlaken, z drugimi mišicami in kostmi pa povezane s kitami, ki so sestavljene iz čvrstega 

vezivnega tkiva.  

Pri človeku je spodnji ud najbolj mišičast del telesa. Mišice stopala dajejo moč za hojo, tek in 

nosijo vso težo telesa (Burnie, 1999). 

 

Na hrbtišču stopala je: 

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

Na podplatu stopala so: 

 palčna odmikalka, ki upogiba in odmika palec, 

 kratka palčna upogibalka, ki upogiba palec, 

 palčna primikalka, ki upogiba in primika palec, 

 kratka upogibalka prstov, ki upogiba drugo prstnico drugega do petega prsta, 

 četveroglava podplatna mišica, ki pomaga dolgi upogibalki pri upogibanju končnih 

prstnic, 

 glistice, ki upogibajo prve ter iztezajo druge in tretje prstnice, 

 medkostne mišice, ki upogibajo in iztezajo prstnice, hkrati glede na lego primikajo ali 

odmikajo prste, 

 mezinčna odmikalka, ki upogiba in odmika mezinec. 

(Bunta, & Popovič, 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.6: Mišice stopala (Bunta, & Popovič, 1984, str. 34) 
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2.1.3 Obok stopala – stopalni lok 

 

Bunta in Popovič (1984) pravita, da pri stoji oziroma stanju na ravni površini obstajajo tri 

točke na stopalu, ki so najbolj obremenjene: 

 spodnji del petnice (zadaj), 

 glavica prve stopalne kosti (sprednja notranja stran), 

 glava pete stopalne kosti (sprednja zunanja stran). 

 

Te tri točke so med seboj povezane s tremi loki, ki so izbočeni navzgor.  

 

Normalno stopalo je grajeno tako, da se opira na tri glavne oporne točke, na petnico, glavico 

prve stopalne kosti in glavico pete stopalne kosti. Med temi tremi točkami se oblikujejo 

stopalni loki: 

 Notranji vzdolžni lok (A–B). Ta lok je najdaljši in najmočnejši ter edini pravi lok 

stopala. Povezuje trn petnice in bazo prve stopalne kosti. Najvišjo točko doseže v 

višini čolničaste kosti, in sicer od 15 do 18 milimetrov od podlage. 

 Zunanji vzdolžni lok (A–C). Je slabo viden. Poteka od petnice do glave pete stopalne 

kosti. Njegova najvišja točka je visoka od 3 do 5 milimetrov.  

 Sprednji oziroma prečni stopalni lok (B–C). Ta lok je najkrajši in najnižji. Veže 

glavici prve in pete stopalne kosti. Ta lok pri obremenitvi navadno popolnoma izgine, 

saj se telo naslanja na glavice vseh petih stopalnic, vendar sta prva in peta še vedno 

najbolj obremenjeni. 

(Cesar, & Popovič, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.7: Stopalni loki (Bunta, & Popovič, 1984, str. 121) 
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Sprednji del stopala je različen. Glede na obliko in dolžino prstov ločimo tri tipe stopal 

(Bunta, & Popovič, 1984): 

 Grško stopalo. Najdaljši je drugi prst oziroma kazalec, 22 %. 

 Kvadratasto stopalo. Prvi trije ali štirje prsti so enako dolgi, 28 %. 

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

najpogostejša.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                grško stopalo                    kvadratasto stopalo           egiptovsko stopalo 

 

Slika 2.8: Oblike sprednjega dela stopala (Bunta, & Popovič, 1984, str. 120) 

 

Običajno so naši čevlji oblikovani za grško stopalo, druge oblike le redko upoštevajo. Oblika 

človeškega stopala je prirojena, medtem ko je oblika stopalnega loka odvisna od položaja 

kosti, sklepnih vezi ter mišic goleni in stopala. Stopalni loki so podobni zaviti vzmeti, ki se 

pri obremenitvi splošči, pri razbremenitvi pa se vrne v prvoten položaj, obenem pa blažijo sile 

teže telesa, ki delujejo na stopalo pri stoji in hoji. Omogočajo stopalu, da se prilagaja 

neravnim podlagam, in dajejo stopalu prožnost, kar je eden najpomembnejših dejavnikov 

normalne hoje. Stopalni loki vplivajo tudi na krvne žile, in sicer kot črpalka, ki pripomore k 

boljšemu pretoku krvi v stopalu (Bunta, & Popovič, 1984). 

 

Pomembno je, da pri izbiri obutve upoštevamo svojo obliko stopal. Obutev se mora prilagajati 

stopala, saj lahko v nasprotnem primeru pride do številnih poškodb, bolezni in deformacij 

stopal. 
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2.2 Plosko stopalo – Pes planus 

 

Vedno pogosteje se pojavljajo statične spremembe stopal, saj današnji način življenja ne daje 

dovolj možnosti za utrjevanje stopalnih mišic. To opazimo že pri otrocih, še posebej pri tistih, 

ki nimajo veliko možnosti za sproščeno tekanje in skakanje brez obuvala. 

 

Vsak otrok se rodi s ploskim stopalo. V stopalu so zametki stopalnih lokov, ki se oblikujejo, 

ko začne otrok s pogostejšimi dejavnostmi nog – še posebej, ko se dviguje na prste, ko 

prestopa z noge na nogo in dela prve korake (Kremžar-Petelin, 1978). 

 

Tudi Kravogel (2009) navaja, da se vsak dojenček rodi s ploskimi stopali. Ker se stopalni lok 

razvija postopoma, je normalno, da imajo otroci do svojega drugega leta ploska stopala. Pri 

nekaterih ljudeh se stopalni lok z rastjo nikoli ne razvije popolnoma. Lahko pride do 

neobičajnega položaja gležnjev, ki se nagibajo oziroma ukrivljajo navznoter. 

 

Prav tako je Travnik v članku z naslovom Razvoj stopala – kdaj stopalo dobi svojo dokončno 

obliko za revijo Ciciban klub zapisal, da je otroško stopalo na začetku, to je v prvih mesecih 

življenja, še povsem neprilagojeno za obremenitve in hojo. Otrok postopoma dozoreva in se 

pripravlja za hojo in stojo. Stopalne kosti so hrustančne in se okostenijo šele v prvih letih 

življenja. Stopalni loki (dva vzdolžna in dva prečna) se pojavijo šele v obdobju med tretjim in 

petim letom starosti.  Zunanji vzdolžni stopalni lok je sicer že nakazan v prvem  letu življenja,  

vendar je zapolnjen z nežnim maščobnim tkivom (Travnik, 

http://www.cicibanklub.si/active/sl/home/nasveti_ortopeda/node_1260441421.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.9: Plosko stopalo (nizek vzdolžni stopalni loki pri opori) 

(Kaloper, 1990a, str. 14) 
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Če so vezi in mišice v stopalu šibke, ne morejo vzdrževati stopalnih lokov in nastane plosko 

stopalo. Zato je hoja težja, pri daljši obremenitvi pa stopala bolijo. To lahko omilimo s 

krepilnimi vajami in vložki (Bunta, & Popovič, 1984). 

 

Nožni obok, ki ga sestavljajo stopalni loki, pri ploskem stopalu, popusti, zato podplat z vso 

površino leži na tleh. Plosko stopalo samo od sebe ni boleče, vendar se lahko zaradi 

degeneracije sklepov bolečine pokažejo pozneje. 

Plosko stopalo se lahko pojavi zaradi slabe telesne drže, pogosto skupaj z okastimi koleni ali 

prirojeno navpično skočnico. Povzročijo ga lahko tudi zavitost golenice navznoter, poševen 

skočni sklep, prekratke Ahilove kite, ohromelost (paraliza) ali pa krč mišic. 

Plosko stopalo pogosto nastane v času, ko se začne otrok postavljati na noge. Stanje se 

največkrat hitro popravi, včasih pa šele v šestem ali sedmem letu (Bunta, & Popovič, 1984). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.10: Normalno stopalo (zgoraj) in prirojena navpična skočnica (spodaj) 

(Bunta, & Popovič, 1984, str. 67) 
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2.2.1 Razdelitev ploskih stopal 

 

Plosko stopalo se v odrasli dobi pojavlja redkeje kot pri otrocih. Pri njih je plosko stopalo 

simptom, saj je največkrat posledica funkcionalne motnje razvoja, pri odraslih pa lahko 

govorimo o pravi deformaciji. 

O ploskem stopalu govorimo takrat, kadar se pri obremenitvi stopalni loki znatno znižajo ali 

pa popolnoma izginejo. Kadar se stopalni loki pri razbremenitvi povrnejo, govorimo o 

fleksibilnem ploskem stopalu, v nasprotnem primeru pa o rigidnem ploskem stopalu, pri 

katerem pri obremenitvi ali razbremenitvi ni razlik v obliki stopala. Valgus petnice je pri 

ploskem stopalu poudarjen (Kralj, 1990). 

 

Ločimo dve obliki ploskih stopal:  

  Fleksibilno (gibljivo) plosko stopalo (je prožno, saj se pri razbremenitvi stopalni loki 

povrnejo v normalno obliko).  

 Rigidno oz. trdno (fiksirano) plosko stopalo (je togo, saj pri obremenitvi in 

razbremenitvi ni razlik v obliki stopala; deformacija je stalna).  

(Kralj, 1990) 

 

Ločimo dva vidika pojavljanja ploskih stopal: 

 prirojeno in  

 pridobljeno. 

(Stok, 2001) 

 

Fleksibilno (gibljivo) plosko stopalo 

 

Fleksibilno plosko stopalo ima od 15 do 20 % odraslih ljudi. Ta deformacija nastane zaradi 

šibkega vezivnega tkiva. Znižani stopalni loki so opazni že od zgodnjega otroštva, torej lahko 

govorimo o prirojenem ploskem stopalu. V otroški dobi tako obliko stopal največkrat 

pripišemo funkcionalni motenosti razvoja. Fleksibilna ploska stopala običajno ne povzročajo 

težav in tudi ne bolečin. Največkrat se pojavijo v dobi odraščanja, vendar so v tem primeru 

povezana z večjimi obremenitvami. V zrelih letih pa je vzrok za težave večja obremenitev 

stopal, ki je posledica povečane telesne teže in manjše telesne aktivnosti, zaradi česar pride do 

oslabitve vezivnega tkiva. Pri tej deformaciji stopala je koristna ustrezna obutev v kombinaciji 
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s terapevtskimi vložki za vzdolžni stopalni lok. Če se bolečine pojavljajo pri daljšem stanju 

ali hoji, je treba obremenitev zmanjšati, tako je nujna ustrezna izbira poklica ali celo 

sprememba delovnega mesta (Kralj, 1990). 

 

Fiksirano (rigidno) plosko stopalo 

 

V primeru, da se stopalni loki tako pri obremenitvi kot pri razbremenitvi ne povrnejo v 

prvotno stanje, govorimo o fiksiranem (trdem) ali rigidnem ploskem stopalu. Vzroki za to 

deformacijo so prirojene in pridobljene spremembe. Zaradi nepravilnih obremenitev 

gibljivega ploskega stopala sčasoma pride do degenerativnih sprememb, ki povzročajo rigidno 

deformacijo. Rigidno plosko stopalo je pogosto posledica poškodb, predvsem zlomov petnice 

ali stopalnih kosti, lahko pa ga povzroči tudi koščena ali hrustančna zveza med petnico in 

čolničasto kostjo. Običajno se subjektivne težave pojavijo šele v dobi odraščanja, čeprav je 

deformacija prisotna že od rojstva dalje. Bolniki imajo pogosto bolečine. Začetno poskusno 

zdravljenje poteka s pomočjo terapevtskih vložkov, če to ne pomaga, je potrebno operativno 

zdravljenje. Če obstaja kostna ali hrustančna zveza, jo je treba odstraniti po kirurški poti 

(Kralj, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             a                                      b                                  c                                   d 

Slika 2.11: Normalno (a) in plosko stopalo (b, c, d) 

(Bunta, & Popovič, 1984, str. 66) 
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2.2.2 Stopnje oziroma stadiji nastajanja ploskih stopal pri otrocih 

 

Ploska stopala nastajajo v treh stadijih, in to na vsakem stopalu posebej. Možno je, da okvara 

nastane na vseh treh stopalnih lokih hkrati. Vendar so navadno spuščeni notranji loki. Statične 

spremembe, ki so nastale na stopalu, so najvidnejše na stopalnem odtisu. Odtis spuščenih 

notranjih lokov nam pokaže veliko ploskev v njegovem srednjem delu, namesto da bi bil ta 

del zožen. Pri nekaterih težjih ohromitvah je vnanji stopalni obok tako dvignjen, da lahko 

opazimo na odtisu dve ločeni ploskvi. Pri spuščenem prečnem oboku je sprednji del stopala 

močneje razširjen ter ploskev med palcem in mezincem močneje izražena (Kremžar-Petelin, 

1978). 

 

Prva stopnja oziroma stadij je pri otrocih najpogostejši pojav. Znaki se kažejo v nekoliko 

spuščenem notranjem loku, in sicer pri obremenitvi enega stopala. Spust stopala pa ni opazen 

v sedečem položaju, ko so stopala razbremenjena (Kremžar-Petelin, 1978). 

 

Jeričević in Koturović (1983) to stopnjo imenujeta »Pes valgus«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.12: Pes valgus (Jeričević, & Koturović, 1983, str. 131) 
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Druga stopnja oziroma stadij je zelo podoben prvi obliki, samo da so tokrat mišice 

oslabljene še v večji meri. Stopalni lok je pri obremenitvi že skoraj izginil, a ga pri 

razbremenitvi še vidimo (Kremžar-Petelin, 1978). 

 

Jeričević in Koturović (1983) to stopnjo imenujeta »Pes plano-valgus«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.13: Pes plano-valgus (Jeričević, & Koturović, 1983, str. 132) 

 

Tretja stopnja oziroma stadij je najtežja oblika ploskega stopala. Notranji stopalni lok je že 

popolnoma izginil, saj tudi pri razbremenitvi ni več viden. Opazimo hojo po celih stopalih, ki 

so zvrnjena navznoter. Hoja in premikanje je težavno, kosti so preoblikovane in stopalo ima 

drugačno obliko. Posledica je spremenjen zgled stopala (Kremžar-Petelin, 1978). 

 

Jeričević in Koturović (1983) to stopnjo imenujeta »Pes planus«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.14: Pes planus (Jeričević, & Koturović, 1983, str. 133) 
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2.2.3 Zdravljenje ploskosti pri otrocih 

 

V otroški dobi spadajo med najpomembnejšo in najučinkovitejšo vrsto zdravljenja posebne 

vaje proti ploskim stopalom. Združene naj bodo z vajami proti slabi drži, saj sta ti dve težavi 

pogosto med seboj povezani. Pri otrocih terapevtski vložki največkrat sploh niso potrebni. 

Zmotno pa je tudi prepričanje, da lahko posebni čevlji popravijo plosko stopalo. Visoki čevlji 

s trdim opetnikom in za približno pol centimetra zvišano notranjo stranjo pete so sicer 

koristni, vendar samo pod pogojem, da stojimo na podlagi, ki je trda. Zato je vprašljivo, v 

kolikšni meri so takšni čevlji sploh koristni. Za otroka je najkoristnejša hoja z bosimi nogami 

po neravni površini, na primer po pesku.  

Če se plosko stopalo ne popravi do sedmega leta, se prične operativno zdravljenje. Zdravniki 

pri operaciji popravijo položaj petnice in skočnice ter zatrdijo sklep med njima ali pa 

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

Lego pri prirojeni navpični skočnici popravimo z operacijo. Kadar pa plosko stopalo nastane 

zaradi poševnega skočnega sklepa, je operacija redko potrebna, saj deformacija običajno 

izgine med rastjo. Tudi zavitost golenice navznoter navadno ne zahteva posebnega 

zdravljenja, operacija pa je potrebna le v hujših primerih; prekratko Ahilovo kito z operacijo 

podaljšajo.  

Pri slabosti mišičja moramo poiskati pravi vzrok in ga zdraviti. V nekaterih primerih je 

prizadeta samo ena mišična skupina in že pride do težkega ploskega stopala.  

Pri vseh oblikah ploskega stopala se je treba posvetovati z ortopedom, ki bo dal najboljše 

smernice za preprečevanje in zdravljenje (Bunta, & Popovič, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.15: Normalni položaj petnice in poševni skočni sklep 

(Bunta, & Popovič, 1984, str. 68) 
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2.3 Stopalo in obutev 

 

Poglavitna naloga obutve je, da zaščiti stopalo. Varuje ga pred škodljivimi zunanjimi 

dejavniki, kot so trda, groba tla z ostrimi drobci, mraz, vlaga ... Primerna je obutev, ki je 

prilagojena obliki in funkciji stopala, tako po velikosti in obliki kot ustreznosti materialov, iz 

katerih je izdelana. Biti mora tudi estetska. Žal moda pogosto neustrezno spreminja obliko 

obutve in tako povzroča nepravilnosti – prilagajanje stopala obutvi. 

Uporabljamo tudi posebno ali specialno obutev, ki našemu stopalu nudi oporo. Take vrste 

obutev je namenjena za posebne dejavnosti, kot so raznolike športne aktivnosti, planinarjenje, 

nekatere poklicne dejavnosti oziroma delovne zahteve (Kaloper, 1990b). 

 

Najpomembnejša in temeljna naloga obutve je, da varuje stopalo pred zunanjimi vplivi. 

Pomembno je, da se obutev prilagaja obliki in funkciji stopala, ne pa, da se mora stopalo 

prilagajati obliki čevlja. Udobni čevlji nam življenje in delo precej olajšajo, neudobni pa nam 

ga grenijo na vsakem koraku. Pračlovek ni imel nikakršnih težav s stopali, ker je hodil bos. S 

prvo obutvijo pa so se začele težave s stopali, ki mučijo človeštvo še danes. Ljudje hodimo po 

trdih tleh običajno v neprimernih čevljih, ki onemogočajo normalen razvoj stopala, krepitev 

stopalnih mišic in normalno dihanje kože. Posledica so različne deformacije stopala, boleči 

otiščanci, potenje nog itn. Današnja industrija navadno ne izdeluje fizioloških čevljev, ker se 

ravna po zahtevah mode in ne medicine. Po navadi so ženski čevlji s fiziološkega stališča 

slabši kot moški. Pri izbiri obutve moramo dobro poznati svoje stopalo, vedeti, kakšnega tipa 

je, hkrati pa paziti na morebitne deformacije (Bunta, & Popovič, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.16: Oblika stopala (levo) in čevlja (desno) 

(Bunta, & Popovič, 1984, str. 138) 
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Otroška obutev je zelo pomembna. Otroci morajo nositi fiziološke čevlje, da ne pride do 

deformacije stopal. Preden otrok dokončno ne shodi, naj ima obute nogavice oziroma copate, 

ki imajo oblikovano stopalo proti drsenju in so hkrati dovolj visoki, da si jih otrok ne sezuva. 

Tako ima otrok stik s podlago, kar je izrednega pomena za nadaljnji razvoj stopal. 

Otrok naj dobi čevlje šele, ko shodi. Nizki čevlji so bolj fiziološki, ker omogočajo skočnemu 

sklepu in prstom normalno gibanje. Do starosti dveh ali treh let iz praktičnih razlogov 

priporočajo visoke čevlje, potem pa nizke. Podplat naj bo debel sedem do osem milimetrov in 

usnjen, ker je usnje primerno čvrsto, prožno in elastično, hkrati pa se dobro prilagaja podlagi. 

Omogoča tudi primerno zračenje (Bunta, & Popovič, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.17: Podplat mora biti iz prožnega materiala (Bunta, & Popovič, 1984, str. 140) 

 

Peta otroškega čevlja naj bo visoka približno centimeter. Pri iksastih kolenih in valgusu pete, 

priporočamo čevlje s t. i. Thomasovo peto (notranji rob pete je dvignjen in podaljšan naprej). 

Zaradi hitre rasti naj bodo čevlji nekoliko večji od noge (Bunta, & Popovič, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.18: Thomasova peta (Bunta, &Popovič, 1984, str. 141) 
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2.4 Nekatere dosedanje raziskave o ploskosti stopal na razredni stopnji 

 

2.4.1 Odstotek ploskih stopal v primerjavi z dosedanjimi raziskavami 

 

Jeričević in Koturović (1983) sta ugotovila, da ima okoli 65 % šolskih otrok ploska stopala. 

Pravita, da gre v večini primerov za prvo stopnjo ploskosti. Menita, da je ponekod odstotek še 

višji, ni pa jasno, za katero starostno skupino gre.  

Medja (1994) je naredila raziskavo o ploskosti stopal otrok na razredni stopnji. Rezultati so 

pokazali, da ima v povprečju 16,4 % osnovnošolcev starih od 8 do 12 let znižan notranji 

vzdolžni stopalni lok. Če bi upoštevala vse ugotovljene deformacije na stopalu (tudi mejna 

stopala), bi pomenilo, da ima kar 56,45 % otrok težave s stopali. 

Kosec (1996) je v šolskem letu 1994/1995 ugotavljala ploskost stopal otrok starih 7 in 9 let. 

Ugotovila je, da ima 39,29 % sedem let starih otrok mejna stopala in 28,57 % ploska stopala. 

Pri devetletnikih pa ima 36,84 % otrok mejna stopala in samo 8,77 % ploska stopala. 

Strel (2003) je v letu 1993 skupaj s sodelavci opravljal meritve na večjem vzorcu. Stanje 

stopal vzorca slovenske populacije je bilo izmerjeno po Clarkovi in Mayerjevi metodi. 

Največji odstotek ploskih stopal pri učencih in učenkah je zaznati pri sedmih letih, in sicer 

18,9 %, najmanjši pa pri štirinajstletnikih, in to je 3,9 %.  

Premkova (2004) je v diplomskem delu ugotavljala pogostnosti ploskih stopal pri otrocih na 

razredni stopnji in prišla do zaključka, da ima 20 % otrok ploska leva stopala in 17 % desna.  

Klavsova (2006) je v raziskavo vključila učence od prvega do četrtega razreda in ugotovila, 

da ima 33,5 % učencev plosko levo stopalo in 28,3 % plosko desno stopalo. Mejnih levih 

stopal je 40,6 %, desnih pa 38 %. 

Kovačeva (2006) je s svojim diplomskim delom ugotovila, da je ploskih stopal 13,4 %, 

mejnih pa okoli 21 %. 

Pirševa (2007) je v raziskavi prišla do zelo nizkih odstotkov ploskih stopal. Levo stopalo ima 

plosko 10,2 % učencev, desno pa 8,7 %. Domnevamo lahko, da je dobila take rezultate, ker je 

delala raziskavo v 4. razredu devetletne osnovne šole, stopalo pa naj bi bilo pri devetih letih 

že dokončno izoblikovano. 

Bukovčeva (2007) je pri populaciji devetletnikov prišla do podobnih rezultatov kot Pirševa 

(2007). Ugotovila je, da ima 13,1 % devetletnikov plosko stopalo. 
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Potočnikova (2008) je z raziskavo ugotovila, da je 11,7 % ploskih levih stopal in 13,3 % 

ploskih desnih stopal. Meni, da se odstotek ploskih stopal, ne razlikuje veliko od odstotkov 

prejšnjih raziskav. 

Brvarjeva (2009) je rezultate pridobila s pomočjo Čižinove in Clarkove metode. Pri Čižinovi 

metodi je imelo 8,6 % otrok plosko levo stopalo in 6,9 % desno stopalo. Pri Clarkovi metodi 

pa je 13,8 % ploskih levih stopal in 8,6 % desnih. Pri obeh metodah je razvidno, da je levo 

stopalo bolj plosko od desnega. 

 

Preglednica 2.1: Prikaz dosedanjih raziskav o deležu otrok s ploskimi stopali 

Avtor, letnica Odstotek (%) Opombe 

Jeričević in Koturović (1983) 65 %  

Medja (1994) 56,45 % 
od 8 do 12 let stari otroci 

(Ruska metoda) 

Kosec (1996) 28,57 % in 8,77 % 
sedemletniki in devetletniki  

(Clarkova metoda) 

Strel idr. (2003) 3,9 %–18,9 %  
štirinajstletniki–sedemletniki  

(Clarkova metoda) 

Premk (2004) 17 %–20 % 
ploska desna in leva stopala 

(Čižinova metoda) 

Klavs (2006) 28,3 %–33,5 % 

od prvega do četrtega razreda 

ploska desna in leva stopala 

(Clarkova metoda) 

Kovač (2006) 13,4 % 
od drugega do petega razreda 

(Čižinova metoda) 

Pirš (2007) 8,7 %–10,2 % 

devetletniki 

ploska desna in leva stopala 

(Čižinova metoda) 

Bukovec (2007) 13,1 % 
devetletniki 

(Čižinova metoda) 

Potočnik (2008) 11,7 %–13,3% 

od prvega do tretjega razreda 

ploska leva in desna stopala 

(Čižinova metoda) 

Brvar (2009) 
6,9 %–8,6 %  

8,6 %–13,8 %   

plosko desno in levo stopalo 

(Čižinova metoda) 

plosko desno in levo 

stopalo(Clarkova metoda) 
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Dosedanje raziskave, ki govorijo o pogostosti ploskih stopal, dajejo zelo različne rezultate. 

Domnevamo lahko, da so razlogi za to različne metode, ki so jih uporabljali raziskovalci in pa 

različno veliki vzorci učencev, ki so sodelovali pri meritvah. Prav tako so bile nekatere 

narejene na celotni razredni stopnji, druge le v določenih razredih. Pri nekaterih raziskavah ni 

popolnoma jasno, kam spadajo mejna stopala. Posamezni avtorji štejejo mejna stopala k 

ploskim, drugi spet ne. Zaradi različnosti ne moremo posploševati niti da se število otrok s 

ploskimi stopali zmanjšuje niti da se povečuje. 

 

Ploska stopala še zdaleč niso samo zdravstveni problem. Za izboljšanje rezultatov na tem 

področju je potrebno timsko delo, v katerega so vključeni zdravnik, razredni in predmetni 

učitelji, športni pedagog in seveda starši, ki sodelujejo pri izvedbi individualnega programa za 

vsakega učenca (Strel idr., 2003). 

 

Predvidevamo lahko, da bi se odstotek ploskih stopal pri učencih razredne stopnje z leti 

manjšal, če bi bili s tem problemom ozaveščeni starši in učitelji osnovnih šol. 

 

2.4.2 Ploska stopala in povezava s starostjo 

 

Vsak otrok se rodi s ploskimi stopali, ko pa shodi začne redno uriti mišice na nogah in s tem 

se začne razvijati nožni obok (Strel idr., 2003). 

Zanimalo nas je, kako se stopala razvijajo med šolanjem, oziroma v kakšnem razmerju so 

ploska stopala in starost otroka. 

 

Leta 1994 je Marija Medja naredila raziskavo o ploskosti stopal otrok starih od 8 do 12 let. 

Ugotovila je, da se odstotek otrok s ploskimi stopali s starostjo zmanjšuje. Rezultati so 

pokazali, da ima več kot 45 % osemletnikov ploska stopala, pri dvanajstletnikih pa se ta pojav 

zmanjša na 15 %. 

Koščeva (1996), ki je v raziskavo vključila učence stare sedem in devet let, je ugotovila, da 

imajo sedemletniki bolj ploska stopala kot pa devetletniki. 

Strel idr. (2003), ki so za svojo raziskavo uporabili Clarkovo in Mayerjevo metodo, so 

ugotovili, da se število otrok, ki imajo ploska stopala z leti oziroma s starostjo zmanjšuje, tako 

pri učencih kot pri učenkah. Največji odstotek ploskih stopal je bil ugotovljen pri 

sedemletnikih, najmanjši pa pri štirinajstletnikih. Vzrok za pridobljen rezultat je Strel s 

sodelavci poiskal v razvojnem dejavniku. Razkrivajo, da je ploskost stopal predvsem razvojna 
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posebnost, ni pa dovoljeno zanemariti relativno majhnega števila tistih, ki imajo po zaključku 

odraščanja še vedno težave s ploskostjo stopal. 

Do podobnega zaključka je prišla tudi Klavsova (2006), ki je s svojo raziskavo ugotovila, da 

so ploska stopala pogostejša pri mlajših učencih oziroma da se ploska stopala s starostjo 

zmanjšujejo, če upoštevamo dejstvo, da se z razredom povečuje tudi učenčeva starost. Pri 

šest- in sedemletnikih je delež ploskih stopal okoli 50 %. Pri otrocih starih deset let pa se 

odstotek precej zmanjša.  

Tudi Kovačeva (2006) je prišla do zaključka, da imajo mlajši otroci bolj ploska stopala, 

vendar pa tega ni statistično dokazala. Ugotovila je, da je najmanjši delež ploskih stopal v 

petem razredu, največji pa v drugem razredu, vendar prvega razreda ni zajela v raziskavo. 

Filipič (2008) je rezultate raziskave razčlenila in zapisala, da je ploskost stopal pogostejša pri 

mlajših otrocih; in sicer je pri sedemletnikih ploskih 35,3 % levih in 26,5 % desnih stopal, pri 

šestletnikih je stanje nekoliko boljše, vendar še vedno problematično. 

Tudi Brvarjeva (2009) je spoznala, da se s starostjo zmanjšuje število ploskih stopal. Od vseh 

levih in desnih stopal, tako po Clarkovi kot po Čižinovi metodi, je bilo najmanj normalnih 

stopal v prvem razredu, največ pa v četrtem razredu. Obratno velja za ploska in mejna stopala. 

Ta se s starostjo zmanjšujejo, če upoštevamo tudi dejstvo, da se z razredom povečuje starost 

učencev. Največ jih je v prvem razredu, najmanj pa v četrtem. 

 

Rezultati kažejo, da se ploskost iz leta v leto izboljšuje. Eden od razlogov je tudi ta, da je 

danes večji poudarek na preventivnih ukrepih in večji ozaveščenosti ljudi na tem področju. 

 

2.4.3 Razlike v ploskosti med spoloma 

 

Ker se moški in ženske med seboj razlikujemo, nas je zanimalo, kakšna je povezanost med 

ploskimi stopali in spolom. Kdo je bolj izpostavljen ploskim stopalom in če so med spoloma 

sploh kakšne razlike? 

 

Do zaključka, da se ploskost stopal ne razlikuje glede na spol, je prišla Bukovčeva (2007). 

Tudi Pirševa (2007) ugotavlja, da imajo dečki nekoliko bolj ploska stopala kot deklice, vendar 

klub razlikam med spoloma ni statistično značilnih razlik. 

Enako ugotavlja Potočnikova (2008), in sicer med spoloma ni statistično značilnih razlik, tako 

za levo kot za desno stopalo.  
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Brvarjeva (2009) je s pomočjo Clarkove metode pokazala, da imajo dečki v povprečju boljše 

levo stopalo, deklice pa desno. S Čižinovo metodo pa je dobila malce drugačne rezultate. V 

povprečju so pri obeh stopalih boljši dečki. Deklice imajo povprečno mejna stopala, razlog za 

to pa so nekatere velike vrednosti, ki so zvišale povprečje. Vendar je ugotovila, da med 

spoloma ni statistično pomembnih razlik, zato ne more trditi, da so bodisi dečki bodisi deklice 

bolj izpostavljeni ploskim stopalo. 

 

Medja (1994) je prišla do zaključka, da imajo deklice bolj zdrava stopala kot dečki oziroma 

da imajo dečki bolj deformirana stopala. 

Koščeva (1996) je s pomočjo Clarkove metode ugotovila razlike med spoloma. Po njeni 

raziskavi naj bi deklice imele bolj zdrava stopala kot dečki.  

Turkova (2002) je ugotovila, da je Clarkov kot deklic v povprečju višji, kar kaže na boljša in 

manj ploska stopala deklic. 

Strel idr. (2003) so predstavili rezultate, ki prav tako kažejo na boljša stopala deklic. Rezultati 

na razredni stopnji v vseh razredih kažejo, da imajo deklice manj ploskala stopala kot dečki. 

Pri učenkah, starih sedem let, je prepoznan manjši odstotek ploskosti stopal kot pri učencih, 

saj je razvoj učenk hitrejši, s tem pa je tudi hitrejši razvoj stopalnega loka. V dobi burnega in 

hitrega razvoja do 14. oziroma do 15. leta je razpoznati nekoliko povišan odstotek ploskosti 

stopal pri obeh spolih, saj v tem času prihaja do neskladnosti med močjo stopala in 

vzdržljivostjo, kar je posledica razlik med hitrostjo rasti in hitrostjo razvoja moči mišic 

skeleta v tem obdobju. 

Klavsova (2006) v svojem diplomskem delu ugotavlja, da imajo deklice bolj zdrava stopala 

kot dečki, in sicer se je to pokazalo pri obeh stopalih. Od vseh merjencev kar 67,7 % ploskih 

stopal pripada dečkom, 32,3 % pa deklicam. To velja za levo stopalo, pri desnem pa se 

odstotek bistveno ne razlikuje. 

Drenikova (2008) je v svojem diplomskem delu primerjala pogostost ploskega stopala pri 

sinovih in hčerah. Prišla je do podobnih rezultatov, in sicer je tudi ona opazila, da razlika v 

ploskosti stopal med sinovi in hčerami obstaja ter da imajo sinovi (moški spol) pogosteje 

plosko stopalo kot hčere (ženski spol). 

Brodarič (2011) s pomočjo Čižinove metode ugotavlja, da imajo dečki tako pri levi kot tudi 

pri desni nogi večji povprečni indeks stopala. Za levo stopalo je to statistično značilno pri 5% 

tveganju, pri desnem pa ni statistično značilno. Iz tega sledi, da imajo deklice boljše stopalo 

kot dečki.  
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Preglednica 2.2: Prikaz dosedanjih raziskav o razlikah v ploskosti med spoloma 

Avtor, letnica Spol 

Medja (1994) dečki imajo bolj ploska stopala 

Kosec (1996) dečki imajo bolj ploska stopala 

Turk (2002) dečki imajo bolj ploska stopala 

Strel idr. (2003) dečki imajo bolj ploska stopala 

Klavs (2006) dečki imajo bolj ploska stopala 

Pirš (2007) ni razlik med spoloma 

Bukovec (2007) ni razlik med spoloma 

Drenikova (2008) ženske imajo bolj zdrava stopala 

Potočnik (2008) ni razlik med spoloma 

Brvar (2009) ni razlik med spoloma 

Brodarič (2011) dečki imajo bolj ploska stopala 

 

Do neskladnih rezultatov je lahko prišlo zaradi različnih dejavnikov, kot so velikost vzorca, 

različne metode merjenja in starost vzorca.  

Literatura pogosto navaja, da je pri dečkih večja pogostost pojavljanja ploskih stopal, pravih 

razlogov za to pa ne najdemo. V večini primerov imajo deklice bolj zdrava stopala kot dečki. 

Poleg prirojenih in podedovanih vzrokov, se med vzroki najpogosteje pojavlja še 

pomanjkanje gibanja. 

Ne glede na to ali gre za dečke oziroma za deklice je vloga vseh nas, da otroke s ploskimi 

stopali čim prej odkrijemo in jih tudi primerno obravnavamo. 

 

2.4.4 Razlike v ploskosti med levim in desnim stopalom 

 

Koščeva (1996) je s pomočjo Clarkove metode opazila razlike med levim in desnim stopalom. 

V njenem primeru imajo otroci bolj zdrava leva stopala. 

 

Klavsova (2006), ki je prav tako uporabljala Clarkovo metodo, je prišla do zaključka, da so 

desna stopala bolj razvita od levih. 

Kovačeva (2006) ugotavlja majhno razliko v ploskosti med levim in desnim stopalom, saj se 

je desno stopalo pokazalo za bolj zdravo. 
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Bukovčeva (2007) je prišla do zaključka, da obstaja majhna razlika v ploskosti med levim in 

desnim stopalom. Tudi v njenem primeru se je pokazalo desno stopalo za bolj zdravo. 

Pirš (2007) prav tako navaja razliko v ploskosti levega in desnega stopala pri četrtošolcih 

devetletne osnovne šole. Za boljše stopalo se je v njenem primeru izkazalo desno stopalo, 

vendar so razlike minimalne in niso statistično značilne. 

Tudi Drenikova (2008) v svojem raziskovanju prišla do podobnih rezultatov, in sicer velja v 

njenem primeru, da so leva stopala bolj ploska kot desna tako pri otrocih kot pri starših. 

Potočnikova (2008) je ugotovila, da so leva stopala manj deformirana od desnih. 

Pri Brvarjevi (2009), ki je v svojem raziskovanju primerjala Clarkovo in Čižinovo metodo 

določanja ploskosti stopala, je pri obeh metodah razvidno, da je levo stopalo bolj plosko od 

desnega. Pri normalnih in mejnih stopalih ni bistvenih razlik med levim in desnim stopalom. 

Tudi Brodarič (2011) je s svojo raziskavo ugotovila, da podatki za levo in desno stopalo niso 

identični. Največjo razlika je opazna pri ploskih stopalih leve in desne noge, saj je levih 

ploskih stopal za manj kot 4 % več kot desnih ploskih stopal. Manjša razlika je zaznana tako 

pri mejnih stopalih kot tudi pri normalnih stopalih leve in desne noge. 

Nebesni (2009) zavrača hipotezo, ki pravi, da med levim in desnim stopalom ni razlik v 

ploskosti, kar v njegovem primeru velja tako za ročno kot računalniško obdelavo podatkov.  

 

Preglednica 2.3: Prikaz dosedanjih raziskav o razlikah v ploskosti med levim in desnim 

stopalom 

Avtor, letnica Stopalo 

Kosec (1996) leva stopala so bolj zdrava 

Klavs (2006) desna stopala so bolj zdrava 

Kovač (2006) desna stopala so bolj zdrava 

Pirš (2007) desna stopala so bolj zdrava 

Bukovec (2007) desna stopala so bolj zdrava 

Drenikova (2008) desna stopala so bolj zdrava 

Filipič (2008) desna stopala so bolj zdrava 

Potočnik (2008) desna stopala so bolj zdrava 

Brvar (2009) desna stopala so bolj zdrava 

Nebesni (2009) ni razlik med levim in desnim stopalom 

Brodarič (2011) desna stopala so bolj zdrava 
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Da prihaja do manjših razlik med levim in desnim stopalom, je nekaj povsem običajnega, če 

upoštevamo dejstvo, da se nogi pri vsakem človeku med seboj malo razlikujeta. Največkrat se 

s tem srečamo ob nakupu nove obutve, ko opazimo razliko v dolžini stopal. To ni nič 

neobičajnega, saj imamo navadno prednostno oziroma boljšo roko in se tako delimo na 

levičarje oz. desničarje, podobno je tudi s prednostno nogo. To je noga, ki je močnejša, daljša 

in ji navadno rečemo odrivna noga. Pogosteje je tako, da imajo desničarji, ki jih je običajno 

tudi veliko več kot levičarjev, levo odrivno nogo in levičarji desno odrivno nogo, ni pa nujno 

(Brodarič, 2011). 

 

2.5 Kaj lahko stori učitelj 

 

Učenci in učenke v osnovni šoli preživijo do osem ur, marsikateri celo več – zato sklepamo, 

da učenci med tednom več časa preživijo z učitelji kot s starši. Ker imamo učitelji možnost 

svoje učence skoraj ves čas opazovati, se lahko zgodili, da opazimo stvari, ki jih starši doma 

zaradi drugih okoliščin ne bi nikoli odkrili. Ko zaznamo nepravilnosti, je treba sistematično in 

načrtno spremljati nastale spremembe pri učencih, predvsem pa vzpostaviti sodelovanje med 

starši, zdravstvom, šolstvom in športom. 

 

Učence na začetku najprej poučimo, da je za zdravo stopalo zelo pomembna zdrava prehrana 

in aktivno gibanje. Debeli ljudje namreč postanejo okorni in zato še bolj zmanjšajo telesno 

aktivnost. Ljudje moramo jesti toliko, kolikor je za naše telo zares potrebno. Učencev ne 

smemo spodbujati, naj čim več jedo, ampak jih moramo navajati k zmernosti. Poleg zdrave 

prehrane je za preprečevanje bolezni spodnjih udov izrednega pomena telesno gibanje, ki 

mora biti redno. Potrebo po gibanju morajo starši privzgojiti že otroku. Učenci v osnovni šoli 

bi morali po vsaki uri sedenja aktivno telovaditi, zato je naša naloga, da jim omogočamo čim 

več gibanja. Tek, hoja (zelo zdrava je hoja navkreber, po stopnicah), igre z žogo, telovadba na 

tleh, kolesarjenje, plavanje, tek na smučeh, planinarjenje, ples – vse to krepi mišice, povečuje 

spretnost pri gibanju in povečuje vzdržljivost (Bunta, & Popovič. 1984). 

  

Učitelji za problem ploskih stopal lahko postorimo marsikaj. Stopala učencev moramo skrbno 

pregledovati, saj mnogovrstne težave lahko preprečimo že v njeni zgodnji fazi. Najprej 

moramo biti pozorni na hojo in gibanje otroka – to je prvi pokazatelj, da je s stopali nekaj 

narobe.  
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Stopala ocenjujemo z opazovanjem in pregledom odtisa. Opazujemo jih od vseh strani v 

stanju obremenitve, to je v enonožni stoji in v sedeči razbremenitvi ali ko se v stoji ena noga 

dvigne. Za natančno ugotavljanje stanja potrebujemo odtis. Poleg tega pa moramo vedeti, da 

si dve stopali nista enaki. V začetni stopnji nastajanja ploskega stopala velja, da ima 

sposobnost mišic odločilno vlogo pri preprečevanju nadaljnje okvare. To pomeni, da je treba 

sposobnost mišic vztrajno krepiti in tako preprečevati nastajanje ploskega stopala (Kremžar-

Petelin, 1978).  

 

Učitelji učencem pomagamo z vajami za preprečevanje ploskega stopala. Bistveni namen teh 

vaj je predvsem razgibavanje telesa in nog oziroma krepitev mišic stopala in nog, saj le 

krepke ter dovolj tonizirane stopalne mišice preprečujejo spuščanje stopalnih lokov ali 

nepravilno oblikovanje stopala. Pomembno je, da se vaje izvajajo brez obuvala, lahko jih 

opravimo s pripomočki ali brez (Kremžar-Petelin, 1978). 

 

Spuščanje stopalnih lokov lahko preprečujejo le krepke stopalne mišice. Zato moramo v šoli 

nameniti čim več časa krepitvi mišic stopala in nog. Učne vsebine si učitelj prilagodimo tako, 

da vključi dovolj gibanja – za to je namenjen rekreativni odmor, minuta za zdravje ter seveda 

športna vzgoja. Pri športni vzgoji lahko vaje za preprečevanje ploskih stopal vključimo v 

ogrevanje, glavni del ali v umirjanje ob koncu šolske ure. 
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3.0 CILJI RAZISKAVE IN PREDVIDEVANJA 

 

Cilj naše diplomske naloge je ugotoviti ploskost stopal in povezanost s starostjo ter spolom. 

Ugotavljali smo tudi razlike med levim in desnim stopalom. 

 

3.1 Cilji 

 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

1. Ugotoviti pogostost ploskosti stopala pri učencih našega vzorca. 

2. Ugotoviti razlike v ploskosti stopal med razredi. 

3. Ugotoviti razlike v ploskosti stopal med triletji. 

4. Ugotoviti razlike v ploskosti stopal med spoloma. 

5. Ugotoviti razlike v ploskosti levega in desnega stopala pri učencih. 

 

4.0 HIPOTEZE 

 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

1. Pogostost ploskosti stopala pri učencih našega vzorca je v mejah dosedanjih raziskav. 

2. Med razredi ni razlik v ploskosti stopala. 

3. Med triletji ni razlik v ploskosti stopala. 

4. Med spoloma ni razlik v ploskosti stopala. 

5. V ploskosti levega in desnega stopala pri učencih ni razlik. 
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5.0 METODE DELA 

 

5.1 Vzorec merjencev 

 

V raziskovalni del diplomskega dela je bilo vključenih 186 učencev OŠ Pirniče, katerih starši 

so podpisali soglasje za sodelovanje v raziskavi.  

 

Preglednica 5.1: Število učencev glede na razred 

Razred Število 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. 26 14,0 

Skupaj 186 100,0 

 

 

V raziskavi so sodelovali učenci od prvega do osmega razreda devetletne osnove šole Pirniče. 

18 učencev je bilo iz prvega in 33 iz drugega razreda, tretješolcev je bilo 16, četrtošolcev pa 

29, prav toliko je bilo petošolcev, 18 učencev je sodelovalo iz šestega in 17 iz sedmega 

razreda, iz osmega razreda je sodelovalo 26 učencev. Največ je bilo drugošolcev, kar 17,7 %, 

najmanj pa tretješolcev, le 8,6 % izmed vseh sodelujočih učencev. Razlog bi lahko pripisali 

temu, da je bila generacija drugošolcev številčno precej močna, saj obstajata na tej osnovni 

šoli kar dva oddelka drugega razreda. 
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Graf 5.1: Odstotek učencev glede na razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci devetega razreda so bili v času opravljanja meritev zasedeni z zaključevanjem šolanja 

na osnovni šoli, s pripravami na valeto, raznimi zaključnimi izleti in športnimi dnevi, prav 

tako pa niso prinesli pisnega dovoljenje svojih staršev za opravljanje meritev.  

 

Preglednica 5.2: Število učencev glede na triletje 

Triletje Število Odstotek (%) Odstotek (%) 

1. 67 36,0 36,0 

2. 76 40,9 76,9 

3. 43 23,1 100,0 

Skupaj 186 100,0 100,0 

 

 

V raziskovalni vzorec je bilo vključenih 67 učencev iz prvega triletja, 76 iz drugega in 43 

učencev iz tretjega triletja. 
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Graf 5.2: Odstotek učencev glede na triletje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa 5.2 je razvidno, da je bil največji odstotek učencev v drugem triletju, in sicer 40,9 %, 

najmanj pa v tretjem – 23,1 %. Razlog za tako nizko število učencev v tretjem triletji bi lahko 

pripisali temu, da devetošolci niso sodelovali v raziskavi. 

 

Preglednica 5.3: Število učencev glede na spol 

Spol Število Odstotek (%) 

Dečki 81 43,5 

Deklice 105 56,5 

Skupaj 186 100,0 

 

  

Graf 5.3: Odstotek učencev glede na spol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vsemi sodelujočimi učenci je bilo 81 dečkov in 105 deklic. Deklic je bilo več kot 

dečkov, in sicer 56,5 %, dečkov pa 43,5 %.  
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5.2 Vzorec spremenljivk 

 

V raziskavi smo upoštevali naslednje spremenljivke: 

1. razred, 

2. triletje 

3. spol, 

4. Clarkov kot levega stopala, 

5. Clarkov kot desnega stopala. 

 

5.3 Organizacija meritev 

 

Podatke smo zbirali med poukom v mesecu juniju 2010 v telovadnici Osnovne šole Pirniče, in 

sicer smo šolo obiskali štirikrat. Pred merjenjem smo pridobili tudi pisna dovoljenja staršev. 

Na začetku smo sodelujočim učencem razložili namen našega dela, nato pa odtisnili stopala. 

 

Najprej smo od učencev pridobili po dva plantograma (latinsko beseda planta pomeni 

podplat, gramma pa zapis), torej levi in desni odtis stopala, ki smo ga pridobili s pomočjo 

naprave, imenovane Beckemann. Ta sodobna naprava temelji na grafični osnovi in je zelo 

praktična ter čista, saj za odtis ni bilo treba barvati stopal ali jih močiti. Učencem smo 

postopek najprej natančno predstavili in demonstrirali. Vsak izmed učencev je z boso nogo 

stopil na mehko podlago, ki je bila spodaj prepojena s črnilom, pod njo pa je bil položen bel 

list papirja, na katerem se je pozneje poznal odtis stopala. Uporabili smo dve napravi, za 

vsako nogo po eno, postavljeni eno pred drugo. Tako je lahko učenec napravil korak. Mehki 

podlagi smo nato dvignili in na papirju pridobili odtis učenčevih stopal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5.1: Postopek za pridobivanje plantograma (Kosinac, 1995, str. 22) 
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5.4 Metode obdelave podatkov 

 

Na podlagi pridobljenih odtisov levega in desnega stopala smo s pomočjo Clarkove metode 

pridobili in ocenili stopnjo ploskosti obeh stopal za vsakega učenca posebej.  

 

Clarkov kot je kot, ki ga sestavljata tangenta (AB), potegnjena po medialni (notranji) strani 

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

prednjega dela stopala. 

Ta kot je pri normalnem stopalu večji od 42°, pri mejnem stopalu od 32° do 42° in pri 

spuščenem ali ploskem stopalu manj kot 32° (Juras, & Stanić, 1979). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5.2: Clarkova metoda (Juras in Stanić, 1979, str. 25) 

 

Za stanje stopala po Clarkovi metodi smo uporabili naslednje kriterije: 

Clarkov kot nad 42°  normalno stopalo 

Clarkov kot med 32° in 42° mejno stopalo 

Clarkov kot pod 32° plosko stopalo 

 (Strel idr., 2003, str. 95) 

 

Vse pridobljene podatke smo vnesli v matriko v programu Excel in jih obdelali s statističnim 

programom SPSS za Windows.  

Izračunali smo osnovno statistiko za numerične spremenljivke (povprečje, standardni odklon, 

minimalni in maksimalni odklon) in frekvence ter relativne frekvence za nominalne 

spremenljivke. 

Za ugotavljanje razlike med razredi, triletji, med spoloma, razlike med levo in desno nogo in 

glede na razred smo uporabili analizo variance in hi-kvadrat test.  

Hipoteze smo sprejemali s 5 % tveganjem. 
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6.0 REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

6.1 Pogostost pojavljanja ploskih stopal 

 

Na podlagi kriterijev smo vsakemu učencu določili stopnjo ploskosti za vsako stopalo 

posebej. Tako smo ugotovili, ali ima učenec normalno, mejno ali plosko stopalo. S pomočjo 

programa smo izračunal frekvence, ki so v spodnji preglednici in grafu. 

 

Preglednica 6.1: Ploskost levega in desnega stopala po Clarkovi metodi 

Ploskost levega  

stopala 

Ploskost desnega 

stopala 

Ploskost stopala 
Levo 

stopalo 
Odstotek (%) 

Desno 

stopalo 
Odstotek (%) 

Normalno stopalo 89 47,8 92 49,5 

Mejno stopalo 54 29,0 54 29,0 

Plosko stopalo 43 23,1 40 21,8 

Skupaj 186 100,0 186 100,0 

 

Graf 6.1: Ploskost levega in desnega stopala po Clarkovi metodi 
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Glede na podatke iz preglednice 6.1 in grafa 6.1, pridobljene s pomočjo Clarkove metode, za 

levo in desno stopalo, lahko razberemo, da ima 89 učencev od skupno 186 učencev na 

razredni stopnji normalno levo stopalo, kar je skoraj polovica učencev oz. 47,8 % vseh 

merjenih levih stopal. Učencev z mejnim levim stopalom je 54, kar je 29,0 %. Plosko levo 

stopalo pa ima 43 učencev, to je 23,1 % vseh učencev, ki so sodelovali v raziskavi. Opazimo 

lahko, da tako kot za levo stopalo tudi za desno stopalo velja, da ima večina učencev (49,5 %) 

normalno stopalo, to je 92 od 186 testiranih učencev na razredni stopnji. Zanimivo je, da ima 

enak odstotek učencev mejno tako levo kot desno stopalo, in sicer 29,0 %, se pravi 54 

testiranih učencev. Najmanj učencev pa ima plosko desno stopalo. Ploskih je 21,8 % stopal, 

torej ima 40 učencev desno stopalo plosko.  

Od 186 učencev, ki so sodelovali v raziskavi, jih ima 47,9 % normalno levo stopalo in 49,5 % 

normalno desno stopalo. Enak odstotek učencev ima mejno tako levo kot desno stopalo, se 

pravi 29 % otrok. Levih ploskih stopal je 23,1 %, desnih pa 21,5 %. 

 

Do višjega odstotka ploskih stopal sta v svoji raziskavi prišla Jeričević in Koturović (1983). 

Ugotovila sta, da ima okoli 65 % šolskih otrok ploska stopala. Tudi pri Medji (1994) so 

rezultati pokazali večje število ploskih stopal. V njeni raziskavi ima v povprečju 16,4 % otrok 

osnovne šole starih od 8 do 12 let znižan notranji vzdolžni stopalni lok. Če bi upoštevala vse 

ugotovljene deformacije na stopalu (tudi mejna stopala), bi pomenilo, da je kar 56 % otrok s 

težavami stopal. Koščeva (1996) je pri sedemletnih otrocih ugotovila 28,57 %, pri devetletnih 

otrocih pa 8,77 % ploskih stopal, 39,29 % mejnih stopal pri sedemletnikih in 36,84 % mejnih 

stopal pri devetletnikih in 32,14 % normalnih stopal pri sedemletnikih in 54,39 % normalnih 

stopal devetletnikov. Premkova (2004) ugotavlja nižji odstotek ploskih stopal, saj je prišla do 

zaključka, da ima manj kot 20 % otrok ploska stopala. Klavsova (2006) je z raziskavo dobila 

več ploskih stopal. Ugotovila je, da ima približno 30 % učencev plosko stopalo. Kovačeva 

(2006) je s svojim diplomskim delom ugotovila, da je ploskih stopal 13,4 %, mejnih pa okoli 

21 %. Pirševa (2007) je v raziskavi prišla do zelo nizkih odstotkov ploskih stopal, manj kot 10 

%. Bukovčeva (2007) je na populaciji devetletnikov prišla do podobnih rezultatov kot Pirševa 

(2007). Ugotovila je, da ima 13,1 % devetletnikov plosko stopalo. Domnevamo lahko, da sta 

dobili take rezultate, ker sta delali raziskavo v 4. razredu devetletne osnovne šole – stopalo pa 

naj bi bilo pri devetih letih že dokončno izoblikovano. Potočnikova (2008) je z raziskavo 

ugotovila, da je manj kot 13 % ploskih stopal. Tudi Brvarjeva (2009) je s svojo raziskavo 

dobila nižje rezultate. Pri Čižinovi metodi je imelo manj kot 8 % otrok plosko levo stopalo, 

pri Clarkovi metodi pa okoli 11 % otrok. Prav tako je Brodarič (2011) s pomočjo Čižinove 
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metode prišla do nižjega odstotka ploskih stopal, saj se je v njenem primeru izkazalo da ima 

manj kot 14 % učencev, od prvega do devetega razred, plosko stopalo. 

 

Z našo raziskavo smo dognali, da ima približno 20 % učencev Osnovne šole Pirniče plosko 

stopalo. Odstotek ploskih stopal, pridobljen v našem eksperimentu, se z nekaterimi 

raziskavami razlikuje, z drugimi spet ne. S tem naše hipoteze, ki pravi, da je pogostost 

ploskosti stopala pri učencih našega vzorca v mejah dosedanjih raziskav na podobnih vzorcih, 

ne moremo potrditi niti zavrniti. 

 

Dosedanje raziskave, ki govorijo o pogostosti ploskih stopal, dajejo zelo različne rezultate. 

Domnevamo lahko, da so razlogi za to različne metode, ki so jih uporabljali raziskovalci in pa 

različno veliki vzorci učencev, ki so sodelovali pri meritvah. Prav tako so bile nekatere 

narejene na celotni razredni stopnji, druge le v določenih razredih. Pri nekaterih raziskavah ni 

popolnoma jasno, kam spadajo mejna stopala. Posamezni avtorji štejejo mejna stopala k 

ploskim, drugi spet ne. Zaradi različnosti ne moremo posploševati dejstva, da se število otrok 

s ploskimi stopali zmanjšuje ali povečuje. 

 

Ploska stopala še zdaleč niso samo zdravstveni problem. Za dosego izboljšanja rezultatov na 

tem področju je potrebno timsko delo, v katerega so vključeni zdravnik, razredni in predmetni 

učitelji, športni pedagog in seveda starši, ki sodelujejo pri izvedbi individualnega programa za 

vsakega učenca (Strel idr., 2003). 

 

Predvidevamo lahko, da bi se odstotek ploskih stopal na učencih razredne stopnje z leti 

manjšal, če bi bili s tem problemom starši in učitelji osnovnih šol bolj ozaveščeni. 
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6.2 Pogostost in primerjava ploskih stopal glede na razred 

 

Preglednica 6.2: Statistične razlike med razredi za levo in desno stopalo 

 

Preglednici 6.2 nam predstavlja statistično pomembnost razlik med razredi za levo in desno 

stopalo. 

 

Največji Clarkov kot za levo stopalo smo izmerili učencu v 5. razredu, in sicer 59°, najmanjši 

pa v 1., 4. in 5. razredu (0°). V povprečju so učenci imeli največji Clarkov kot za levo stopalo 

v 7. oziroma 8. razredu, najmanjši pa v 1. 

  

 Razred Število Povprečje 
Standardni 

odklon 
Minimum Maksimum F 

Statistična 

značilnost 

razlik 

Clarkova 

metoda – 

levo 

stopalo 

1. 18 29,28 14,362 0 46 

3,865 0,001 

2. 33 31,58 14,469 6 52 

3. 16 42,69 9,532 18 58 

4. 29 37,22 12,763 0 57 

5. 29 40,79 14,513 0 59 

6. 18 39,92 14,864 1 55 

7. 17 43,41 8,399 26 53 

8. 26 43,00 10,855 16 57 

Skupaj 186 38,11 13,635 0 59 

Clarkova 

metoda – 

desno 

stopalo 

1. 18 35,92 12,218 0 49 

1,898 0,072 

2. 33 33,68 12,643 9 51 

3. 16 38,09 9,113 20 50 

4. 29 37,72 12,142 0 56 

5. 29 41,19 15,561 2 60 

6. 18 42,92 14,327 9 57 

7. 17 39,88 11,392 14 53 

8. 26 43,48 10,853 17 60 

Skupaj 186 38,91 12,825 0 60 
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Za levo stopalo je F-vrednost (F = 3,865) statistično značilna na ravni α = 0,001. S tem 

zavrnemo hipotezo neodvisnosti. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da so v 

našem vzorcu med razredi razlike v ploskosti levih stopal. Za levo stopalo so se pokazale 

statistično značilne razlike, to pomeni, da se z razredom res zmanjšuje ploskost levih stopal. 

 

Največji Clarkov kot za desno stopalo smo izmerili učencu v 5. in 8. razredu, in sicer 60°, 

najmanjši pa v 1. in 4. razredu, ki je prav tako kot pri levem stopalu meril 0°. V povprečju so 

učenci imeli največji Clarkov kot za desno stopalo v 8. razredu, najmanjši pa v 2. 

Za desno stopalo je F-vrednost (F = 1,898) statistično značilna na ravni α = 0,072. S tem 

sprejmemo hipotezo neodvisnosti. Dokazali smo, da med razredi ni statistično značilnih razlik 

v ploskosti desnih stopal. 

 

Dognali smo, da se s starostjo zmanjšuje ploskost stopal. Od vseh levih stopal je bilo v 

povprečju največ normalnih stopal v sedmem razredu, najmanj pa v prvem. Pri desnem 

stopalo je bilo v povprečju največ normalnih stopal v osmem razredu, najmanj pa v drugem. 

Nasprotno pa velja za ploska in mejna stopala. Ta se s starostjo zmanjšujejo, če upoštevamo 

dejstvo, da se z razredom povečuje tudi starost učencev. Največ jih je v prvem, najmanj pa v 

osmem razredu. 

 

Drugo hipotezo, ki pravi, da med razredi ni razlik v ploskosti stopala, lahko le delno 

potrdimo, saj smo ugotovili, da so razlike med razredi, za levo statistično značilne. 

 

Tudi Medja (1994) je s svojo raziskavo spoznala, da se odstotek otrok s ploskimi stopali s 

starostjo zmanjšuje. Rezultati so pokazali, da ima več kot 45 % osemletnikov ploska stopala, 

pri dvanajstletnikih pa se ta pojav zmanjša na 15 %. Prav tako je do podobnega zaključka 

prišla Koščeva (1996), ki je raziskavo opravljala na učencih starih sedem in devet let. 

Ugotovila je, da imajo sedemletniki bolj ploska stopala kot pa devetletniki. Strel idr. (2003), 

so dognali, da se ploskost stopal z leti oziroma s starostjo zmanjšuje. Največji odstotek 

ploskih stopal je bilo ugotovljenih pri sedemletnikih, najmanjši pa pri štirinajstletnikih. Vzrok 

za pridobljen rezultat je Strel s sodelavci poiskal v razvojnem dejavniku. Do podobnega 

zaključka je prišla tudi Klavsova (2006), ki je s svojo raziskavo ugotovila, da so ploska 

stopala bolj pogosta pri mlajših učencih oziroma, da se ploska stopala s starostjo zmanjšujejo, 

če upoštevamo dejstvo, da se z razredom povečuje tudi učenčeva starost. Pri šest in 

sedemletnikih je delež ploskih stopal okoli 50 %. Pri otrocih starih deset let pa se odstotek 
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precej zmanjša. Kovačeva (2006) je prišla do spoznanja, da imajo mlajši otroci bolj ploska 

stopala, vendar pa tega ni statistično dokazala. Ugotovila je, da je najmanjši delež ploskih 

stopal v petem razredu, največji pa v drugem razredu, vendar prvega razreda ni zajela v 

raziskavo. Prav tako je tudi Brvarjeva (2009) zaključila, da se s starostjo zmanjšuje število 

ploskih stopal. Od vseh levih in desnih stopal, tako po Clarkovi kot po Čižinovi metodi, je 

bilo najmanj normalnih stopal v prvem razredu, največ pa v četrtem. Obratno velja za ploska 

in mejna stopala. Ta se s starostjo zmanjšujejo, če upoštevamo tudi dejstvo, da se z razredom 

povečuje starost učencev. Največ jih je v prvem razredu, najmanj pa v četrtem. 

 

Rezultati kažejo, da se praviloma ploskost stopal iz leta v leto zmanjšuje.  
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6.3 Pogostost in primerjava ploskih stopal glede na triletje 

 

Preglednica 6.3: Ploskost levega in desnega stopala glede na triletje po Clarkovi metodi 

    Clarkova metoda – levo stopalo Clarkova metoda – desno stopalo 

triletje 
 

normalno mejno plosko skupaj normalno mejno plosko skupaj 

Prvo 

triletje 

Število 22 22 23 67 19 31 17 67 

Pričakovano 

število 
32 19,5 15,5 67 33,1 19,4 14,5 67 

% znotraj 

triletja 
32,8 % 32,8 % 34,4 % 100,0 % 28,3 % 46,3 % 25,4 % 100,0 % 

% znotraj 

kategorije 
24,7 % 40,7 % 53,5 % 36,0 % 20,6 % 57,4 % 42,5 % 36,0 % 

Drugo 

triletje 

Število 40 21 15 76 47 13 16 76 

Pričakovano 

število 
36,4 22 17,6 76 37,6 22,1 16,3 76 

% znotraj 

triletja 
52,7 % 27,6 % 19,7 % 100,0 % 61,8 % 17,1 % 21,1 % 100,0 % 

% znotraj 

kategorije 
44,9 % 38,9 % 34,9 % 40,9 % 51,1 % 24,1 % 40,0 % 40,9 % 

Tretje 

triletje 

Število 27 11 5 43 26 10 7 43 

Pričakovano 

število 
20,6 12,5 9,9 43 21,3 12,5 9,2 43 

% znotraj 

triletja 
62,8 % 25,6 % 11,6 % 100,0% 60,4 % 23,3 % 16,3 % 100,0 % 

% znotraj 

kategorije 
30,4 % 20,4 % 11,6 % 23,1 % 28,3 % 18,5 % 17,5 % 23,1 % 

Skupaj 

Število 89 54 43 186 92 54 40 186 

Pričakovano 

število 
89 54 43 186 92 54 40 186 

% znotraj 

triletja 
47,9 % 29,0 % 23,1 % 100,0 % 49,5 % 29,0 % 21,5 % 100,0 % 

% znotraj 

kategorije 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

  

χ2 12,561 21,534 

značilnost 0,014 0,000 

 

Preglednica 6.3 posreduje število normalnih, mejnih in ploskih stopal glede na triletje.  
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Izračunali smo pričakovano število, kar pomeni vrednost, ki jo lahko pričakujemo, če ni 

nobenega vpliva. Podan pa je tudi odstotek znotraj triletja in kategorije. Ti podatki nam 

pomagajo pri primerjavi.  

 

V prvem triletju je sodelovalo 67 učencev. Od tega jih ima 32,8 % normalno levo stopalo, 

enak odstotek je mejnih stopal, ploskih levih stopal pa je malo več, in sicer 34,3 %. Pri 

desnem stopalu so odstotki razporejeni drugače. Največ je mejnih stopal, to je 46,3 %, 

najmanj pa ploskih, kar je 25,4 %. Normalnih desnih stopal je 28,3 %. Iz drugega triletja je 

sodelovalo 76 učencev. Največ je bilo normalnih levih stopal, celo več kot polovica (52,7 %). 

Mejnih stopal ima 27,6 % učencev, ploskih levih stopal v drugam triletju pa ima 19,7 % 

učencev. Tudi v drugem triletju se levo in desno stopalo ne ujemata. Najmanj učencev ima 

mejno desno stopal, to je 17,1 %. Prav tako kot pri levem, je tudi pri desnem stopalu največ 

normalnih stopal (61,8 %). 21,1 % pa je ploskih desnih stopal. Iz tretjega triletju se je 

raziskave udeležilo samo 43 otrok. 62,8 % učencev ima normalno levo stopalo, bistveno manj 

jih ima mejno stopalo (25,6 %), najmanj pa plosko levo stopalo, to je 11,6 % otrok. Pri desnih 

stopalih so rezultati zelo podobni. 60,4 % je bilo normalnih, 23,3 % mejnih in 16,3 % ploskih 

desnih stopal. 

 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ2 = 12,561) je statistično značilna na 

ravni α = 0,014. S tem zavrnemo hipotezo neodvisnosti. Sprejmemo nasprotno hipotezo. 

Dokazali smo, da so med triletji razlike v ploskosti levega stopala.  

 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ2 = 21,534) je statistično značilna na 

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

Dokazali smo, da so med triletji razlike v ploskosti desnega stopala.  

 

Za obe stopali so se pokazale statistično značilne razlike. Na podlagi podatkov lahko torej 

našo tretjo hipotezo, ki pravi, da med triletji ni razlik v ploskosti stopala, ovržemo. 
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Graf 6.2: Ploskost levega stopala po Clarkovi metodi 

 

Graf 6.2 podaja razporejenost vrednosti levih stopal po triletjih za normalna, mejna in ploska 

stopala. Iz grafa lahko razberemo, da se je število normalnih stopal v prvem in drugem triletju 

povečalo, saj je bilo v prvem triletju 24,7 % normalnih levih stopal, v drugem kar 44,9 % in v 

tretjem triletju 30,4 %. Največ mejnih stopal je bilo v prvem triletju, in sicer 40,7 %, v 

drugem 38,9 % in 20,4 % v tretjem triletju. Pri ploskih stopalih se razločno vidi zmanjševanje 

ploskih stopal glede na triletje. Od vseh ploskih stopal jih je bilo v prvem triletju več kot 

polovica, in sicer 53,5 %, v drugem 34,9 % in v četrtem samo 11,6 %. 

 

Graf 6.3: Ploskost desnega stopala po Clarkovi metodi 
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Na podlagi podatkov iz grafa 6.3 lahko razberemo porazdelitev vrednosti desnega stopala 

glede na triletje po Clarkovi metodi. Opazimo lahko, da se tudi tukaj število normalnih stopal 

povečuje iz prvega v drugo triletje, in sicer iz 20,6 % na 51,1 %. V tretjem triletju pa je manj 

normalnih stopal kot v drugem, in sicer samo 28,3 %. Število mejnih in ploskih stopal se s 

triletji zmanjšuje. V prvem triletju je 57,4 % mejnih stopal, v drugem 24,1 % in v tretjem 

samo 18,5 %. Od vseh ploskih stopal jih je v prvem triletju 42,5 %, v drugem 40 %, v tretjem 

pa se delež zmanjša na 17,5 %. 

 

Preglednica 6.4: Statistične razlike v povprečjih med triletji za levo in desno stopalo 

 

Triletje Število Povprečje 
Standardni 

odklon 
Minimum Maksimum F 

Statistična 

značilnost 

razlik 

Clarkova 

metoda – 

levo 

stopalo 

1. 67 33,61 14,229 0 58 

7,319 0,001 2. 76 39,22 13,861 0 59 

3. 43 43,16 9,852 16 57 

Clarkova 

metoda – 

desno 

stopalo 

1. 67 35,34 11,753 0 51 

4,492 0,012 2. 76 40,28 14,017 0 60 

3. 43 42,06 11,078 14 60 

 

 

Graf 6.4: Statistične razlike v povprečjih med triletji 
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S pomočjo preglednice 6.4 in grafa 6.4 lahko prepoznamo statistično pomembnost razlik med 

triletji za levo in desno stopalo po Clarkovi metodi.  

 

F-vrednost (F = 7,319) je statistično značilna na ravni α = 0,001. S tem zavrnemo hipotezo 

neodvisnosti. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da so med triletji razlike v 

ploskosti levega stopala.  

 

F-vrednost (F = 4,492) je statistično značilna na ravni α = 0,012. S tem zavrnemo hipotezo 

neodvisnosti. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da so med triletji razlike v 

ploskosti desnega stopala.  

 

Spoznali smo, da se z višjim triletjem zmanjšuje ploskost stopal, tako za levo kot za desno 

stopalo. Pri levem in desnem stopalu je povprečni kot največji v tretjem triletju, v prvem 

triletju pa najmanjši. Največji kot stopala smo izmerili za desno stopalo v drugem in tretjem 

triletju, to je 60°, najmanjšega pa v prvem triletju, prav tako za Clarkov kot desnega stopala, 

in sicer 51°.  

 

Za obe stopali so se pri obeh načinih pokazale statistično značilne razlike. Na podlagi 

podatkov lahko torej našo tretjo hipotezo, ki pravi, da med triletji ni razlik v ploskosti stopala, 

ovržemo. 
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6.4 Primerjava ploskih stopal med spoloma 

 

Preglednica 6.5: Ploskost levega in desnega stopala glede na spol po Clarkovi metodi 

  Clarkova metoda – levo stopalo Clarkova metoda – desno stopalo 

SPOL  normalno mejno plosko skupaj normalno mejno plosko skupaj 

Dečki 

Število 29 26 26 81 29 27 25 81 
Pričakovano 

število 
38,8 23,5 18,7 81,0 40,1 23,5 17,4 81,0 

% znotraj 

spola 
35,8 % 32,1 % 32,1 % 100,0 % 35,8 % 33,3 % 30,9 % 100,0 % 

% znotraj 

kategorije 
32,6 % 48,1 % 60,5 % 43,5 % 31,5 % 50,0 % 62,5 % 43,5 % 

Deklice 

Število 60 28 17 105 63 27 15 105 
Pričakovano 

število 
50,2 30,5 24,3 105,0 51,9 30,5 22,6 105,0 

% znotraj 

spola 
57,1 % 26,7 % 16,2 % 100,0 % 60,0 % 25,7 % 14,3 % 100,0 % 

% znotraj 

kategorije 
67,4 % 51,9 % 39,5 % 56,5 % 68,5 % 50,0 % 37,5 % 56,5 % 

Skupaj 

Število 89 54 43 186 92 54 40 186 

Pričakovano 

število 
89,0 54,0 43,0 186,0 92,0 54,0 40,0 186,0 

% znotraj 

spola 
47,9 % 29,0 % 23,1 % 100,0 % 49,5 % 29,0 % 21,5 % 100,0 % 

% znotraj 

kategorije 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
χ2 9,822 0,007 

značilnost 12,171 0,002 

 

Preglednica 6.5 prikazuje število normalnih, ploskih in mejnih stopal za dečke in deklice po 

Clarkovi metodi. Poleg tega je izračunano tudi pričakovano število, kar pomeni, kolikšno 

vrednost lahko pričakujemo, če ni nobenega vpliva. Razviden je tudi odstotek znotraj spola in 

kategorije. Ti podatki nam pomagajo pri končni primerjavi.  

 

Pri raziskavi je sodelovalo 81 dečkov. Od tega ima 35,8 % dečkov normalna leva stopala, 

32,1 % jih ima mejno stopalo, enak odstotek je tudi ploskih levih stopal. V primerjavi z 

desnim stopalom so odstotki razporejeni zelo podobno, in sicer je 35,8 % normalnih, 33,3 % 

mejnih in 30,9 % ploskih desnih stopal. Od 105 deklic, ki so prisostvovale v raziskavi, jih ima 

57,1 % normalna leva stopala, to je bistveno več kot pri dečkih (35,8 %). Mejnih levih stopal 

imajo deklice manj kot dečki, in sicer 26,7 %. Ploskih levih stopal pa imajo deklice samo  

16,2 %. Prav tako se pri deklicah levo in desno stopalo bistveno ne razlikujeta. Deklice imajo 

60 % normalnih desnih stopal, mejnih je 25,7 % in 14,3 % ploskih desnih stopal.  
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Vrednost hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ2 = 9,822) je statistična značilnost na 

ravni α = 0,007. S tem zavrnemo hipotezo neodvisnosti. Sprejmemo nasprotno hipotezo. 

Dokazali smo, da so med spoloma razlike v ploskosti levega stopala.  

 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ2 = 12,171) je statistično značilna na 

ravni α = 0,002. S tem zavrnemo hipotezo neodvisnosti. Sprejmemo nasprotno hipotezo. 

Dokazali smo, da so med spoloma razlike v ploskosti desnega stopala.  

 

Graf 6.5: Ploskost levega in desnega stopala glede na spol po Clarkovi metodi 

 

S pomočjo grafa 6.5 lahko primerjamo ploskost stopal za dečke in deklice po Clarkovi 

metodi. Če razberemo rezultate med dečki in deklicami ugotovimo, da ima več deklic 

normalna leva in desna stopala. Normalno levo stopalo ima 32,6 % dečkov in kar 67,4 % 

deklic. Za desno stopalo pa so odstotki razporejeni zelo podobno. Pri mejnih levih stopalih ni 

bistvenih razlik med dečki in deklicami, saj imajo dečki 48,1 %, deklice pa 51,9 % mejnih 

levih stopal. Pri desnih mejnih stopalih ni razlik med spoloma, saj je odstotek pri obeh spolih 
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natančno 50 %. Več ploskih stopal imajo dečki, in sicer 60,5 % levih stopal in 62,5 % desnih. 

Deklice imajo 39,5 % ploskih levih stopal in 37,5 % desnih. 

 

Na podlagi rezultatov, ki smo jih dobili, bi lahko rekli, da imajo deklice boljša stopala kot 

dečki. Deklice imajo manj ploskih, tako levih kot tudi desnih stopal, in več normalnih stopal 

kot dečki. 

 

Preglednica 6.6: Statistične razlike med spoloma 

 

Spol Število Povprečje F 

Statistična 

značilnost 

razlik 

Clarkova 

metoda – levo 

stopalo 

Dečki 81 34,60 

9,994 0,002 

Deklice 105 40,82 

Clarkova 

metoda – 

desno stopalo 

Dečki 81 34,99 

14,381 0,000 

Deklice 105 41,93 

 

 

Graf 6.6: Statistične razlike med spoloma 
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Izpodatkov preglednice 6.6 in grafa 6.6 lahko razberemo, da imajo dečki in deklice v 

povprečju boljše desno stopalo od levega, hkrati pa imajo deklice boljše stopalo kot dečki. 

 

F-vrednost (F = 9,994) je statistično značilna na ravni α = 0,002. S tem zavrnemo hipotezo, da 

med spoloma ni razlik v ploskosti levega stopala.  

 

F-vrednost (F = 14,381) je statistično značilna na ravni α = 0,000. S tem zavrnemo hipotezo, 

da med spoloma ni razlik v ploskosti desnega stopala.  

 

Dokazali smo, da se v našem vzorcu pojavljajo razlike med spoloma, tako za levo kot tudi za 

desno stopalo. Četrto hipotezo, ki pravi, da med spoloma ni razlik v ploskosti stopala, lahko s 

tem ovržemo, saj v našem vzorcu velja, da se ploskost stopal razlikuje glede na spol. 

 

Do podobnega zaključka sta prišli tudi Koščeva (1996) in Turkova (2002). Koščeva je prav 

tako s pomočjo Clarkove metode ugotovila razlike med spoloma. Po njeni raziskavi naj bi 

deklice imele bolj zdrava stopala kot dečki. Tudi Turkova (2002) je ugotovila, da je Clarkov 

kot deklic v povprečju višji, kar kaže na boljša in manj ploska stopala deklic. Strel idr. (2003) 

so predstavili rezultate, ki prav tako kažejo na boljša stopala deklic. Rezultati na razredni 

stopnji v vseh razredih kažejo, da imajo deklice manj ploskala stopala kot dečki. Razvoj 

učenk je hitrejši, s tem pa je tudi hitrejši razvoj stopalnega loka. Klavsova (2006) v svojem 

diplomskem delu ugotavlja, da imajo deklice bolj zdrava stopala kot dečki, in sicer se je to 

pokazalo pri obeh stopalih. Od vseh merjencev kar 67,7 % ploskih stopal pripada dečkom, 

32,3 % pa deklicam. To velja za levo stopalo, pri desnem pa se odstotek bistveno ne razlikuje. 

Drenikova (2008) je prišla do podobnih rezultatov, in sicer je tudi ona opazila, da razlika v 

ploskosti stopal med sinovi in hčerami obstaja,ter da imajo sinovi pogosteje plosko stopalo 

kot hčere. Prav tako meni Brodarič (2011) in ugotavlja, da imajo dečki tako pri levi kot tudi 

pri desni nogi večji povprečni indeks stopala. Za levo stopalo je to statistično značilno pri 5% 

tveganju, pri desnem pa ni statistično značilno. Iz tega sledi, da imajo deklice boljše stopalo 

kot dečki. Do drugačnih rezultatov pa so s svojo raziskavo prišle Bukovčeva (2007), Pirševa 

(2007) in Potočnikova (2008). Spoznale so, da se ploskost stopal ne razlikuje glede na spol. 

Brvarjeva (2009) je s pomočjo Clarkove metode pokazala, da imajo dečki v povprečju boljše 

levo stopalo, deklice pa desno. S Čižinovo metodo pa je dobila malce drugačne rezultate. V 

povprečju so pri obeh stopalih boljši dečki. Deklice imajo povprečno mejna stopala, razlog za 

to pa so nekatere velike vrednosti, ki so zvišale povprečje. Vendar je tudi ona ugotovila, da 
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med spoloma ni statistično pomembnih razlik, zato ne more trditi, da so dečki ali deklice bolj 

izpostavljeni ploskim stopalo. 

 

Do neskladni rezultatov je lahko prišlo zaradi različnih dejavnikov, kot so velikost vzorca, 

različne metode merjenja in starost vzorca.  

Literatura pogosto navaja, da je pri dečkih večja pogostost pojavljanja ploskih stopal, pravih 

razlogov za to pa ne najdemo. V večini primerov imajo deklice bolj zdrava stopala kot dečki. 

Poleg prirojenih in podedovanih vzrokov nekateri zagovarjajo kot vzrok pomanjkanje gibanja. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Petra Kočevar; diplomsko delo 

 

 

51 

6.5 Primerjava ploskih stopal med levo in desno nogo 

 

Preglednica 6.7: Ploskost levega in desnega stopala glede na stopalo po Clarkovi metodi 

   Desno stopalo - stopnja ploskosti (N, M, P) 

   normalno mejno plosko skupaj 

L
ev

o
 s

to
p

a
lo

 –
 s

to
p

n
ja

 p
lo

sk
o
st

i 
(N

, 
M

, 
P

) 

normalno 

Število 75 14 0 89 

Pričakovano 

število 
44,0 25,8 19,2 89,0 

% znotraj leve 

stopnje – N, M, P 
84,3 % 15,7 % 0,0 % 100,0 % 

% znotraj desne 

stopnje – N, M, P 
81,5 % 25,9 % 0,0 % 47,9 % 

mejno 

Število 15 30 9 54 

Pričakovano 

število 
26,7 15,7 11,6 54,0 

% znotraj leve 

stopnje – N, M, P 
27,7 % 55,6 % 16,7 % 100,0 % 

% znotraj desne 

stopnje – N, M, P 
16,3 % 55,6 % 22,5 % 29,0 % 

plosko 

Število 2 10 31 43 

Pričakovano 

število 
21,3 12,5 9,2 43,0 

% znotraj leve 

stopnje – N, M, P 
4,6 % 23,3 % 72,1 % 100,0 % 

% znotraj desne 

stopnje – N, M, P 
2,2 % 18,5 % 77,5 % 23,1 % 

Skupaj 

 

Število 92 54 40 186 

Pričakovano 

število 
92,0 54,0 40,0 186,0 

% znotraj leve 

stopnje – N, M, P 
49,5 % 29,0 % 21,5 % 100,0 % 

% znotraj desne 

stopnje – N, M, P 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

χ2 1,343E2 

značilnost 0,000 

 

Preglednica 6.7 predstavlja število normalnih, mejnih in ploskih stopal glede na stopalo. 

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

nobenega vpliva. Podan pa je tudi odstotek znotraj stopala in kategorije. Ti podatki nam 

pomagajo pri primerjavi.  

 

Od 89 normalnih levih stopal, ki so jih imeli učenci v naši raziskavi, jih ima 84,3 % hkrati 

normalno tudi desno stopalo, 15,7 % pa jih ima mejno desno stopalo. Učenca, ki bi imel 
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normalno levo stopalo in ploskega desnega, v našem eksperimentu nimamo. Mejno levo 

stopalo in hkrati normalno desno stopalo ima 27,7 % otrok, oba mejna stopala ima 55,6 % 

učencev. Mejno levo in plosko desno pa ima 16,7 % otrok. Plosko levo stopalo in hkrati 

normalno desno ima 4,6 % otrok. 23,3 % jih ima plosko levo in mejno desno stopalo. Ploski 

obe stopali pa ima kar 72,1 % učencev Osnovne šole Pirniče. 

 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ2 = 1,343E2) je statistično značilna na 

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

Dokazali smo, da so v ploskosti levega in desnega stopala razlike pri učencih. 

 

Preglednica 6.8: Razlike v povprečjih Clarkovega kota med levim in desnim stopalom 

 Povprečje Clarkovega kota Stan. odklon F Značilnost 

Clarkov kot levega stopala 38,11 13,635 
–1,243 0,216 

Clarkov kot desnega  stopala 38,91 12,825 

 

Če v preglednici 6.8 pregledamo povprečje Clarkovega kota za levo in desno stopalo, 

opazimo, da se bistveno ne razlikuje, ker je povprečje levih stopal 38,11°, desnih pa 38,91°. 

To pomeni, da je največ levih in desnih stopal mejnih. Prav tako se podatki za levo in desno 

stopalo bistveno ne razlikujejo za standardni odklon.   

 

Če so bile v frekvencah ploskosti razlike med levim in desnim stopalom, jih nismo ugotovili v 

primerjanju povprečij Clarkovih kotov. F-vrednost (F = –1,243) ni statistično značilna 

(0,216).  

 

Z analizo variance smo dokazali, da v našem vzorcu v ploskosti levega in desnega stopala ni 

statistično značilnih razlik. 

Ker smo s hi-testom dokazali, da obstajajo razlike med levim in desnim stopalom, z analizo 

variance pa ne; pete hipoteze, ki pravi, da v ploskosti stopala ni razlik med levim in desnim 

stopalom, ne moremo niti sprejeti niti zavrniti. 

 

Tudi ostali raziskovalci, ki so se ukvarjali s ploskostjo levega in desnega stopala, prišli do 

podobnih rezultatov. 
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Koščeva (1996) je s pomočjo Clarkove metode opazila razlike med levim in desnim stopalom. 

V njenem primeru imajo otroci bolj zdrava leva stopala. Do podobnih rezultatov je prišla 

Potočnikova (2008), ki je spoznala, da so leva stopala manj deformirana od desnih. 

 

Klavsova (2006), ki je prav tako uporabljala Clarkovo metodo, je prišla do zaključka, da so 

desna stopala bolj razvita od levih. Tudi Kovačeva (2006) je razbrala majhno razliko v 

ploskosti med levim in desnim stopalom, a se je desno stopalo pokazalo za bolj zdravo. 

Bukovčeva (2007) je prišla do zaključka, da obstaja majhna razlika v ploskosti med levim in 

desnim stopalom. Tudi v njenem primeru se je pokazalo desno stopalo za bolj zdravo. Pirš 

(2007) navaja razliko v ploskosti levega in desnega stopala pri četrtošolcih devetletne 

osnovne šole. Za boljše stopalo se je v njenem primeru izkazalo desno stopalo, vendar so 

razlike minimalne in niso statistično značilne. Tudi Drenikova (2008) je v svojem 

raziskovanju prišla do podobnih rezultatov, in sicer velja v njenem primeru, da so desna 

stopal bolj zdrava kot leva, tako pri otrocih kot pri starših. Pri Brvarjevi (2009) je levo stopalo 

bolj plosko od desnega. Pri normalnih in mejnih stopalih ni bistvenih razlik med levim in 

desnim stopalom. Nebesni (2009) zavrača hipotezo, ki pravi, da med levim in desnim 

stopalom ni razlik v ploskosti, kar v njegovem primeru velja tako za ročno kot računalniško 

obdelavo podatkov. Tudi Brodarič (2011) je s svojo raziskavo ugotovila, da podatki za levo in 

desno stopalo niso enaki. Največja razlika je opazna pri ploskih stopalih leve in desne noge, 

saj je levih ploskih stopal več kot desnih. Manjša razlika je zaznana pri mejnih stopalih ter pri 

normalnih stopalih leve in desne noge. 

 

Da prihaja do manjših razlik med levim in desnim stopalom, je nekaj povsem običajnega, 

sploh če upoštevamo dejstvo, da se nogi pri vsakem človeku med seboj malo razlikujeta. 

Največkrat se s tem srečamo ob nakupu nove obutve, ko opazimo razliko v dolžini stopal. To 

ni nič neobičajnega, saj imamo podobno prednostno oziroma boljšo roko in se delimo na 

levičarje oz. desničarje, tako imamo tudi prednostno nogo. To je noga, ki je močnejša, daljša 

in ji navadno rečemo odrivna noga. Pogosteje je tako, da imajo desničarji, ki jih je običajno 

tudi veliko več kot levičarjev, levo odrivno nogo in levičarji desno odrivno nogo, ni pa nujno 

(Brodarič, 2011). 
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7.0 SKLEP 
 

V diplomskem delu smo ugotavljali ploskost stopal in povezanost s starostjo ter spolom pri 

učencih našega vzorca. Vzporedno smo poleg tega ugotovili tudi razlike med levim in desnim 

stopalom. 

 

V vzorec merjencev je bilo vključenih 186 učencev od prvega do osmega razreda OŠ Pirniče. 

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

Na podlagi dobljenih odtisov stopal smo z uporabo Clarkove metode izračunali stopnjo 

ploskosti. 

Podatke, ki smo jih pridobili, smo vnesli v matriko v program Excel in jih obdelali s 

statističnim programom SPSS za Windows. Izračunali smo osnovno statistiko za numerične 

spremenljivke (povprečje, standardni odklon, minimalni in maksimalni odklon) in frekvence 

ter relativne frekvence za nominalne spremenljivke. Za ugotavljanje razlike med razredi, 

triletji, med stopaloma, razlike med levo in desno nogo in glede na razred smo uporabili 

analizo variance in hi-kvadrat test. Hipoteze smo sprejemali s 5% tveganjem. 

 

Z raziskavo smo ugotovili, da so ploska stopala pogost pojav osnovnošolskih otrok, saj ima 

več kot 20 % učencev, ki obiskujejo OŠ Pirniče ploska stopala. 

Podatki razkrivajo, da ima 47,9 % učencev normalno levo stopalo in 49,5 % normalno desno 

stopalo. Enak odstotek učencev ima mejno tako levo kot desno stopalo, se pravi 29 % otrok. 

Levih ploskih stopal je 23,1 %, desnih pa 21,5 %. 

 

Raziskava je pokazala, da se s starostjo zmanjšuje ploskost stopal. Od vseh levih in desnih 

stopal je bilo največ normalnih stopal v 8. oziroma 7. razredu, najmanj pa v 1. oziroma 2. 

razredu.  

 

Hipotezo, ki trdi, da v ploskosti stopal ne obstajajo razlike med triletji, smo v našem primeru 

zavrnili, saj smo spoznali, da se z višjim triletjem zmanjšuje ploskost stopal, tako za levo kot 

za desno stopalo. 

 

Pri raziskovanju vpliva spola na pogostost ploskih stopal smo opazili razlike, saj na podlagi 

rezultatov, ki smo jih dobili, lahko rečemo, da imajo deklice boljša stopala kot dečki. Deklice 

imajo manj ploskih (tako levih kot tudi desnih stopal) in več normalnih stopal kot dečki. 
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Četrto hipotezo lahko ovržemo, saj v našem vzorcu velja, da se ploskost stopal razlikuje glede 

na spol. 

 

Rezultati razkrivajo, da pri vrednosti hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti obstajajo 

razlike v ploskosti levega in desnega stopala pri učencih našega vzorca. Vendar pa je F-

vrednost pokazala, da ni razlik med levim in desnim stopalo. Zato hipotezo, ki pravi, da ni 

razlik v ploskosti levega in desnega stopala pri učencih, lahko le z zadržkom potrdimo. 

 

Med samim merjenjem so se pojavljale težave, ki so bile predvsem praktične narave. Dileme 

so se pojavile glede označevanja točke, kjer se stikata vzdolžni in prečni lok stopala. Tako je 

lahko prihajalo do subjektivnih napak pri določanju točke C.  

 

Menim, da bi bila raziskava lahko še kakovostnejša, če bi se v vzorec vključili vsi učenci vseh 

razredov. Številčnejši in reprezentativen vzorec bi pokazal dejansko stanje pri osnovnošolcih 

v Sloveniji. 

 

Tema in pridobljeni rezultati so zanimivi zato, ker smo spoznali, da ima veliko otrok težave s 

ploskimi stopali, da se razlikuje stopnja ploskosti glede na spol in da obstajajo razlike med 

levim in desnim stopalom. 

 

Stopala so pomemben del našega telesa, zato jim je treba posvečati več pozornosti. Podatki v 

diplomskem delu lahko pripomorejo k hitrejšemu ugotavljanju oziroma ocenjevanju ploskih 

stopal in s tem k reševanju problema. 
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