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Obsah 3 vyučovací hodiny. 
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některá další měření a užít antropometrické 
tabulky. 

Pomůcky  
Poznámky   



Moje noha a statistika 

1. Hodina  

Evokace:  

Zábavný minitest na základní pojmy ze statistiky.  

Pomůcky: test (příloha 1)  

Poznámka: Test slouží především jako zdroj informací pro další práci. Účastní-
ci si ho proto po zaznamenání správných odpovědí ponechávají.  

 Zhotovení otisku chodidla nohy na čtvrtky papíru (příloha 6).  

Pomůcky: mastný krém, čtvrtky barevného papíru, papírové ubrousky. 

Postup: Bosou nohu natřete mastným krémem, postavte se na čtvrtku papíru, 
zatižte vlastní vahou na cca 5 vteřin. Nohu opatrně odlepte od papíru s hotovým 
otiskem. Ihned obtáhněte otisk tužkou, po zaschnutí by již nemusel být tak 
výrazný. Zopakujeme pro druhou nohu. Podepište se na čtvrtky a uschovejte na 
další hodinu.  

2. Hodina  

Zadání pro studenty: 

Zkuste zjistit stav klenby vaší nohy. Změřte délku a šířku vaší nohy co možná 
nejpřesněji a vyhodnotit je pomocí Ni (normalizovaný index). Učitel vám dá 
potřebný materiál. Budete pracovat ve skupině expertů. Práce učitele: Učitel 
koordinuje rozdělení do skupin a práci v expertních skupinách. Radí a vysvětlu-
je. 

 Práce v expertních skupinách na téma, jak zpracovávat výsledky, jak měřit 
a co měřit, jakým způsobem postupovat a zpracovávat výsledky.  

Pomůcky: materiál pro práci v expertních skupinách (příloha 2, příloha 3, přílo-
ha 4). Postup: uveden v příloze Popis práce v expertních skupinách (příloha 5).  

 Provedení měření, zpracování výsledků a práce na základě výsledků expert-
ních skupin.  

Pomůcky: různá pravítka, kalkulačka  

Postup: Žáci si sami zvolí postup měření, na základě informací od členů ex-
pertní skupiny a provedou výpočty. Učitel však vždy může pomoci.  



3. Hodina  

 Zadání pro žáky: Proveďte výzkum ve třídě týkající se délky a šířky nohy. 
Použij znalosti z minulé hodiny. Výstupem bude diagram nebo tabulka. 
Zkus odhadnout obsah otisku nohy.  

Zpracování závisí na věku a znalostech žáků.  

  



PŘÍLOHA 1 

Test pro modul Moje noha a statistika 

1) Statistika je  
a) krvežíznivá šelma  
b) pohlavní choroba  
c) užitečná věda  

2) Statistika se zabývá  
a) jednotlivými čísly a individui  
b) vymýváním hrnců 
c) velkými čísly a velkými soubory  

3) 10 000 pacientů zubní kliniky, u kterých zjišťujeme počet vlastních zubů, 
tvoří  
a) referenční soubor  
b) statistický znak  
c) aritmetický průměr  

4) Statistický znak je  
a) erb statistického úřadu  
b) plavecký styl  
c) předmět statistického šetření  

5) Statistika původně sloužila  
a) jako veliká legrační hra  
b) k popisu státu  
c) k odstřelování rašeliny  

6) Směrodatná odchylka udává  
a) jak daleko se od průměru mohou lišt případy považované za průměrné  
b) naprosté koniny  
c) nejčastější znak  

7) Porucha klenby nohy je  
a) jedním z nejčastějších onemocnění člověka  
b) pojem z architektury  
c) nemoc vymizelá s příchodem očkování  



8) Aritmetický průměr a nejčastější hodnota (modus) jsou  
a) vždy totéž  
b) někdy totéž  
c) vždy rozdílné  

9) Já mám  
a) normálně klenutou nohu  
b) plochou nohu  
c) vysokou nohu  

10) Index je   
a) délka toaletního papíru  
b) spotřeba hořčice  
c) totéž jako Ukazovatel   

 

Správné odpovědi:  

1C, 2C, 3A, 4C, 5B, 6A, 7A, 8B, 9 nehodnotí se, 10C  

 

  



PŘÍLOHA 2  

pro práci v expertních skupinách pro modul Moje noha a statistika  

Metody zjišťování stavu klenby nohy  

Po technické stránce lze otisk chodidla nohy získat několika způsoby. Klementa 
(1987) popisuje dvě chemické metody zhotovování plantogramu. 
U „ferrokyanidové metody“ vyšetřovaná osoba našlapuje ploskou nohy navlh-
čenou roztokem chloridu železitého na papír napuštěný ferrokyanidem drasel-
ným. Při metodě „rhodanidové“ je využito chemické reakce rhodanidu drasel-
ného s chloridem železitým. Chemickou cestou tak dochází ke vzniku otisku 
chodidla nohy.  

U metod „nechemických“ (otiskových, daktyloskopických) vzniká plantogram 
mechanickým otiskem chodidla nohy potřené barvivem (nejčastěji tiskařskou 
černí) na připravený papír. Nevýhodou těchto metod je znečistění chodidla 
nohy. K vyloučení tohoto nežádoucího faktoru jsou konstruovány plantografy, 
které zajišťují vznik otisku bez přímého kontaktu plosky nohy s barvivem.   

Metody hodnocení plantogramu  

Podle Mayerovy metody je na nejširší části otisku paty 
určen střed, který je přímkou spojen s vnitřním okrajem 
otisku čtvrtého prstu. Takto získaná "Mayerova linie" 
slouží k hodnocení plochonoží. Pokud šíře otisku střední 
části nohy tuto linii překrývá na vnitřní straně, jde 
o sníženou podélnou klenbu nohy.  

 

 

V metodě Chippauxe a Šmiřáka se zjišťuje poměr mezi nejširším a nejužším 
místem plantogramu (viz obrázek). Tato místa se měří na kolmicích k laterální 
(vnější) tečně plantogramu. Je-li vzájemný poměr do 45 %, jde o normálně 
klenutou nohu, nad 45 % o nohu plochou. Tuto metodu využil ve své studii 
Klementa a stanovil normy pro jednotlivé stupně ploché nohy. Od 45,1 % do 
50 % jde o mírně plochou nohu, od 50,1 % do 60 % středně plochou nohu a od 
60,1 % do 100 % silně plochou nohu. Klementa doplňuje klasifikaci o vizuální 
škálu, ve které figurují i jednotlivé stupně "vysoké nohy" definované v závis-
losti na distanci otisku přední části nohy a paty (délka přerušení otisku).  

 



nejmenší šířka nohyIndex plochosti nohy = 100
největší šířka nohy

  

 

Noha normálně klenutá: 0,1–45,0 %  

Noha plochá:  

45,1–50,0 % mírně plochá  

50,1–60,0 % středně plochá  

60,1–100,0 % silně plochá  

 

Noha vysoká: měříme délku přerušení otisku  

0,1–1,5 cm mírně vysoká  

1,6–3,0 cm středně vysoká  

více jak 3,0 cm velmi vysoká  

  

 



PŘÍLOHA 3  

Hodnocení proporcionality pomocí NORMALIZOVANÝCH INDEXŮ (Ni)  

Vzorec pro výpočet   : 

   
     

 
 

    konkrétní naměřená hodnota  

     průměr referenčního souboru, najdeme ji v Antropometrických tabulkách, 
jde o aritmetický průměr vám dobře známý  

  směrodatná odchylka, najdeme ji v Antropometrických tabulkách (zde zna-
čena s). Po normování se rovná 1.  

Hodnota    ukazuje, jak daleko od průměru je zkoumaný jedinec. Nula před-
stavuje průměr referenčního souboru. Záporné znaménko označuje odchylku 
pod střední hodnotu (naměřené hodnoty jsou nižší, než je průměr). Kladné 
znaménko určuje odchylku nad střední hodnotu (naměřené hodnoty jdou vyšší 
než průměr).  

Hodnocení znaku 

Ni  

v rozmezí 
Rozvoj znaku Procento populace mající Ni 

v daném rozmezí 

do ± 1 průměrný 68 

do ± 2 nad (pod)průměrný 95 

do ± 3 potenciálně patologický 99,7 

> ± 3 patologicky disproporcionální 100 

 

Měříme-li tělesné znaky člověka a zjišťujeme četnost neměřených hodnot, 
zjišťujeme, že většina hodnot je blízká průměru. Hodnoty velmi vzdálené od 
průměru jsou téměř vyloučené. Mluvíme o tzv. NORMÁLNÍM ROZDĚLENÍ 
a vyjádřit ho můžeme pomocí tzv. Gaussovy křivky (o tom vás budou informo-
vat experti na téma Normálního rozdělení).  

 



Poznámky:  

1. Antropometrické údaje jsou zvlášť pro muže a ženy a Moravu s Čechy.  
2. Tabulky pro antropometrii musíme brát s jistou rezervou.  

Příklad:  

Žákyně naměřila, že délka jejího pravého chodidla je 25,0 cm. Žákyně pochází 
z Olomouce a její věk je 16 let. V tabulkách si vyhledá stranu s délkou chodidla 
u žen. Ve sloupci věk si vyhledá údaj pro 16,00–16,99. Najde si sloupeček pro 
Moravu. Odpovídající průměrná hodnota je 26,3 cm a směrodatná odchylka je 
1,36. Po dosazení do vzorce pro výpočet Ni jí tedy vyjde číslo – 0,955 88 …, 
které musíme zaokrouhlit na vhodný počet platných cifer, tedy – 1,0. Žákyně 
tedy v položce délka chodidla zapadá do průměru.  

  



PŘÍLOHA 4  

Morfogram tělesné stavby  

Z normalizovaných indexů (Ni) sledovaných znaků jedince si můžeme sestavit 
morfogram tělesné stavby, podle kterého určujeme vzájemnou disproporciona-
litu znaků. Na vodorovnou osu nanášíme znak, na svislou stupnici –3 až +3 
(standardizovanou směrodatnou odchylku (Ni). O každém znaku pak vypovídá 
„sloupeček“ patřičné velikosti.  

Př. Žákyně vypočítala Ni své výšky. Vyšlo jí 2,3 a Ni pro její váhu jako –0,6. 
Do morfogramu zanesla naměřené údaje následovně:  

 
Histogramy  

Histogram je v nejjednodušším případě „sloupcový diagram“. Různě velké 
obdélníky jsou vedle sebe zobrazeny tak, aby vypovídali o vzájemné velikosti 
nebo četnosti. Příklady histogramů jsou v textu o normální rozdělení. Na vodo-
rovnou osu se nanáší znak, na svislou četnost nebo velikost znaku. Pokud spo-
jíme sloupce úsečkami, získáme POLYGON. 

 


