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1. WSTĘP 
  

Równowaga człowieka opisywana jest jako zdolność organizmu do utrzymania pionowej 
pozycji ciała. Jej badania są trudne w diagnostyce, ponieważ większość wykorzystywanych 
w medycynie testów daje zaledwie częściowy podgląd badanej zdolności koordynacyjnej 
[1,2,3]. Postęp technologiczno-cywilizacyjny oraz inne czynniki przyczyniły się do wzrostu 
zainteresowania zdolnościami koordynacyjnymi człowieka i skupienia uwagi na istocie 
czynności ludzkich takich jak: właściwa orientacja, szybkie reagowanie na różne sygnały, 
zachowanie równowagi w warunkach statycznych i dynamicznych, czy też racjonalne 
dostosowywanie działań ruchowych do zmieniających się warunków i sytuacji.  

W pracy zbadano równowagę i koordynację u osób trenujących wietnamską sztukę walki 
Vo-Quyen oraz porównano otrzymane wyniki z rezultatami prób osób nietrenujących.  
 
2. MATERIAŁY I METODY 
 
2.1. Materiał badawczy 
 

W badaniach dokonano pomiaru poziomu koordynacji ruchowej wśród 20 wybranych 
osób. Grupa badawcza, tj. trenująca Vo-Quyen, składała się z 10 osób (dwie kobiety i ośmiu 
mężczyzn) w wieku 18-35 lat. Osoby te trenują od roku do 15 lat w Żninie przy Zespole 
Szkół Specjalnych. Grupę kontrolną również stanowiło 10 osób (dwie kobiety i ośmiu 
mężczyzn) w wieku 18-35 lat, nietrenujących żadnej dyscypliny sportu, będących studentami 
Wydziału Inżynierii Mechanicznej, Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki 
oraz Wydziału Rolnictwa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy 
oraz osobami zatrudnionymi w przemyśle. 
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2.2. Metodyka badań  
 

Testy grupy badawczej oraz kontrolnej zostały przeprowadzone w styczniu 2016 roku na 
sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie. Jako narzędzia badawcze 
połużyły testy wykonane przy użyciu platformy dynamometrycznej oraz sprawdzające 
poziom koordynacji ruchowej, które opisane są przez Joachima Raczka, Władysława 
Młynarskiego i Władimira Ljacha. Wykonano następujące próby: badanie zdolności szybkiej 
reakcji, tzw. chwyt pałeczki Ditricha, badanie zdolności dostosowywania ruchów, tj. skok 
w dal z miejsca w przód i w tył, badanie zdolności orientacji czasowo-przestrzennej, 
tzw. marsz do celu, badanie zdolności kinestetycznego różnicowania, tj. skok w dal z miejsca 
na 50% maksymalnych możliwości oraz badanie równowagi statycznej i dynamicznej przy 
użyciu platformy dynamometrycznej oraz programu Footscan. 

Każde badanie zostało dobrane tak, aby można było je wykonać w warunkach panujących 
na sali gimnastycznej. W większości do wykonania badań nie była wymagana specjalistyczna 
aparatura. Stopień trudności zadań dobrano w taki sposób, aby każda badana osoba mogła 
poradzić sobie z ich wykonaniem. 
 
3. ANALIZA WYNIKÓW I WNIOSKI 
  

Najmniejsza różnica pomiędzy przeprowadzonymi testami dotyczyła zdolności 
kinestetycznego różnicowania (16%). Wymusza to stwierdzenie, iż w Vo-Quyen ta zdolność 
ma najmniejsze znaczenie. Analiza testu zdolności dostosowywania ruchów wykazała, że 
ćwiczący sporty walki uzyskali wyniki wyższe od grupy kontrolnej (28%). Wynik testu, 
w którym zadaniem było chwycenie pałeczki Ditricha, korzystniejszy okazał się dla grupy 
badawczej. Wykonane badania zdolności orientacji czasowo przestrzennej uzyskały jedną 
z największych różnic pomiędzy grupami (60%). Czynnikiem, który się do tego przyczynił, są 
formy i walka z bronią. Testy równowagi pokazały znaczące różnice w tej umiejętności 
pomiędzy badanymi grupami. Wyniki testu dynamicznego (obrotowego) ukazały, iż pomimo 
łatwości próby nie jest on prosty w wykonaniu. Została zanotowana w nim największa 
różnica sięgająca 82%. Porównując badania statyczne równowagi, zauważyć można, że w obu 
grupach podczas wykonywania prób w czasie, gdy badany miał zamknięte oczy, występowały 
stosunkowo duże różnice. W grupie badawczej różnica wyniosła prawie 50%.  

Przeprowadzone testy wykazały tym samym, iż osoby trenujące wietnamską sztukę walki 
Vo-Quyen osiągają lepsze wyniki w badaniach równowagi i zdolności koordynacyjnych niż 
osoby nieuprawiające żadnej dyscypliny sportu. Powyższa metoda badań może posłużyć jako 
narzędzie w czasie selekcji przyszłych kandydatów do trenowania sportów walki, ponieważ 
odpowiedni poziom wszystkich zdolności koordynacyjnych w tej dyscyplinie jest bardzo 
znaczący. 
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