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Abstrakt 

Název:     Svalové dysbalance u hráčů golfu 

Cíle:        Cílem bylo na základě šesti případových studií definovat vztah mezi pohybem  

                 golfového švihu a svalovými dysbalancemi na určitých svalových skupinách s  

                 pomocí přístroje Tensiomyograf. 

 

Metody:   Bakalářská práce má povahu kvalitativního výzkumu. Uskutečněné měření bylo  

                  založeno na domněnce výskytu charakteristických svalových dysbalancí, které  

                  mohly nastat v důsledku golfového švihu. Realizováno bylo šest případových  

                  studií.  K tomuto měření byl využit měřící aparát tensiomyograf TMG 100. 

 

Výsledky: Na základě měření šesti probandů byly nalezeny svalové dysbalance na horní  

                  části těla. Převážně u svalů svalů deltoideus posterior a erector spinae a triceps  

                  brachii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: dysbalance, golf, tensiomyograf, svalová nerovnováha 
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Abstract 

Title: Muscular disbalance of golf players 

 

Purpose: The purpose of this bachelor thesis is to define the relationship between the 

movement golf swing and muscle disbalance on certain muscle groups based on 

six case studies using the Tensiomyography. 

 

Methods: The bachelor thesis has the character of qualitative research. The measurements 

were made based on the assumption of characteristic muscle imbalances that 

could occur as a result of a golf swing. Six case studies have been carried out. 

The tensiomyography measuring instrument TMG 100 was used for 

measurements. 

 

Results:  Based on measurements of six probands, muscle disbalances were found on the 

upper body parts. Predominantly in muscle muscles deltoideus posterior and 

erector spinae and triceps brachii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: dysbalance, golf, tensiomyograph, muscle imbalances 
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Seznam zkratek 

TMG - tensiomyograf 

FTVS UK - Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

kHz - kilohertz 

Td - doba zpoždění  

Tc - doba kontrakce  

Ts - konstantní doba  

Tr - doba relaxace  

Dm - maximální vytlačení 

BB - Biceps Brachii 

DEA - Deltoideus Anterior 

DEP - Deltoideus Posterior 

ES - Erector Spinae 

OE - Obliques Externus 

PM - Pectoralis Major 

RA - Rectus Abdominus 

TB - Triceps Brachii 

TRS - Trapezius Superior 

LS -laterální symetrie 

µm – mikrometr, je odvozená jednotka soustavy SI v délce jedné milióntiny metru  
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1. ÚVOD 

Golf je v dnešní době součástí moderního stylu společnosti. Pro jeho široké společenské 

uplatnění se stal fenoménem ve světě i u nás. Může dávat prostor pro budování určité 

významnosti v rovině společenského postavení a zároveň poskytuje prostor pro fyzický 

pohyb s uspokojujícími hodnotami zatížení. Tato skutečnost otevírá prostor pro mnoho lidí 

s podobnými kritérii a motivy pro výběr sportu s určitými nároky na společenské a 

sportovní vyžití. Golf je tedy výjimečným sportem neuznávajícím generační, věková, 

genderová nebo biologická omezení. Velkým záběrem napříč populacemi se otevírá i 

zajímavá otázka, nakolik se golf promítá do našich životních rolí společenských či 

biologických.  

Golf je spojen s vysokou fyzickou zátěží a nároky na koordinaci. Fyzická připravenost je 

nutností pro zdravý sportovní pohyb. O způsobu průběhu pohybu, intenzitách zatížení nebo 

frekvencích tréninku se vede mnoho vědeckých debat.  Na jedné straně je to zvyšování 

výkonnosti a na straně druhé snaha o předcházení zranění.  

Nekompenzované jednostranné pohybové aktivity mají postupný, ale jistý cíl k vytváření 

stavu nerovnováhy, která často vyústí ve zdravotní problémy mnoha podob. Sportovní 

pohyb by neměl odrážet fyzickou aktivitu směřující k poškození pohybového aparátu. V 

dnešní době je mnoho způsobů, jak diagnostikovat svalové dysbalance nebo různé svalové 

dysfunkce.  

Pro hlubší pochopení golfového švihu ve vztahu ke svalovým dysbalancím se v této práci 

věnujeme měření šesti probandů přístrojem TMG na vybraných svalech horních končetin. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1. Anatomie pohybového aparátu 

Život si buňka samotná u jednobuněčných organismů obstarává sama. U mnohobuněčných 

organismů mají buňky určité úkoly a v ostatních jsou závislé na buňkách jiných nebo na 

jejich spolupráci. Tvoří jisté útvary zvané tkáně, složené z buněk spolupracujících a 

kooperujících dohromady.   

Tkáň je tedy soubor stejnotvarých buněk, které slouží jedné hlavní funkci ( Linc, 1964). 

Buňky seskupující se do tkání se spojují k vykonání určitého úkolu a vytváří zřetelný 

oddělený útvar zvaný orgán. Pohybový aparát je souhrn orgánů, které podmiňují pohyb 

člověka. Mezi orgány pohybového aparátu řadíme kostru, svaly, klouby.  

2.1.1. Tkáň svalová 

Svalová tkáň zajišťuje u každého mnohobuněčného organismu mnoho funkcí. Definuje 

tvar orgánů i celého těla. Podílí se na příjmu potravy, umožňuje pohyb, dýchání, 

reprodukci a je účastna na realizaci komunikace a dorozumívání.  

Pro tuto tkáň je příznačná schopnost zkracování, smršťování, kontrahování, a tím 

schopnost pohybu díky v protoplazmě přítomných myofibril.  

● Hladká svalová tkáň 

Podle Borovanský et al. (1976) jde o svalovinu vnitřních orgánů (žaludek, střeva, děloha, 

cévní stěna). Základní jednotkou této svaloviny je svalová buňka. Tato svalovina není 

ovládaná naší vůlí a je řízena vegetativním nervstvem. 

Je tvořena převážně z vřetenovitých buněk, uprostřed je oválné jádro. Myofibrily vedou 

celou délkou buňky kolem jádra. Buňky mohou tvořit silnější či slabší vrstvičky ve stěně 

některých orgánů. Může to být žaludek, střeva, močový měchýř, děloha, stěny cév atd. V 

kůži je hladké svalstvo uloženo v podobě drobných snopečků se schopností zdvihat chlupy. 

Buňky hladkého svalstva jsou obecně charakterizovány déle setrvávající kontrakcí. 

Svalstvo hladké nepodléhá naší vůli a je řízeno skrz vegetativní nervstvo (Borovanský, 

1976). 
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● Tkáň příčně pruhovaná  

Je to svalovina ovládaná naší vůlí, její základní stavební jednotkou je svalové vlákno. Tato 

svalovina se někdy označuje jako kosterní svalovina, protože se upíná převážně na kosti.  

Podnět této svaloviny vyvolá kontrakci (zkrácení svalového vlákna), což nám umožňuje 

různé pohyby. Svaly příčně pruhované jsou inervovány nervy, které podléhají naší vůli. 

Příčně pruhovaná tkáň je složena ze svalových vláken podélných. Mnohojaderný útvar 

svalového vlákna je dlouhý několik mm až řadu cm. Tloušťka svalového vlákna je mezi 10 

- 100 µm. Tužší obal na povrchu svalového vlákna sarkolem, pod kterým se nachází četná 

jádra (30-40 jader na 1 cm délky). Myofibrily uvnitř protoplazmy se pravidelně střídají v 

jednolomné a dvoulomné úseky, které jsou světlejší a tmavší vždy ve stejné úrovni. Tyto 

mezery myofibril splývají a sval se jeví jako příčně pruhovaný. Druhy struktur vnitřních 

svalových vláken rozdělujeme podle Borovanský et al. (1976) na vlákna svalová červená a 

na vlákna svalová bledá (bílá). 

Zpravidla jsou svalová vlákna červená tenčí než vlákna bledá, mají větší počet jader a 

obsahují více hemoglobinu. Myofibrily v těchto svalových vláknech jsou odděleny větším 

množstvím sarkoplazmy. Jde o vlákna s pomalejší kontrakcí, avšak v kontrakci vytrvalejší.  

Svalová vlákna bledá neboli vlákna bílá mají obsah sarkoplazmy menší. Zrnitost 

sarkoplazmy je také menší a i svalový hemoglobin je na nižší úrovni než u předchozího 

typu. Myofibrily jsou v tomto případě hustě vedle sebe a stejnoměrně v průřezu vláknem. 

Kontrakce bledých vláken je rychlejší, jsou však rychleji unavitelná. Obratlovci určitých 

druhů mají některá vlákna (sloužící k rychlým pohybům) složena pouze z bledých vláken a 

některá pouze z vláken červených. Svaly člověka jsou stavěné z obou těchto druhů, ačkoliv 

zastoupení bledých a červených vláken se může měnit.  

2.2. Anatomické charakteristiky zkoumaných svalů 

Musculus biceps brachii - dvojhlavý sval pažní dostal své jméno od toho, že je ve své 

horní části rozdělen na 2 hlavy. Upíná se na jedné straně na lopatku, v dalším průběhu se 

upíná na kost pažní a v dolní polovině se šlachou upíná až na kost vřetenní.  

Funkce – v kloubu loketním vyvolává supinaci (otáčení horní končetiny směrem k palci) a 

flexi. (Borovanský, 1976, str. 264) 
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Musculus trapezius - (trapézový, lichoběžníkový) je rozsáhlý plochý sval trojúhelníkového 

obrysu. Základna probíhá podél krční a hrudní páteře, vrchol leží v krajině ramenní.  

Svalové snopce se upínají na 6 a 7 krční obratel a na všech obratlích hrudních. Snopce se 

sbíhají směrem k ramenu a následkem toho má sval paprsčitou úpravu. Hořejší snopce se 

přichytávají na vnější straně klíční kosti a prostřední a dolní snopce se přichytávají na 

lopatkový hřeben.  

Funkce – v souhře s ostatními svaly připojenými na lopatku umožňuje a zabezpečuje 

rozmanité polohy této kosti, jak toho vyžadují hlavně rozličné pohyby horní končetiny. 

(Borovanský, 1976, str.200) 

Musculus deltoideus - (deltový sval) je plochý sval, který má trojúhelníkový obrys, díky 

tomu má podobu řeckého písmene delta, od kterého dostal svůj název. Je stočen tak, že 

široký konec navazuje na pletenec horní končetiny, kdežto vrchol se spojuje s pažní kostí. 

Vyklenutí svalu způsobuje ramenní kloub. Sval tak propojuje lopatku, klíční kost a pažní 

kost. (Borovanský, 1976. str.260) 

Funkce - sval vyvolává hlavně abdukci (odtažení) v kloubu ramenním. 

Musculus pectoralis major -  (velký prsní sval) je plochý mohutný sval na přední straně 

hrudního koše. Snopce začínají na klíční kosti, dále na přední straně hrudní kosti, 

chrupavkách žeberních a na horním konci pochvy přímých břišních svalů. Od tohoto 

širokého začátku se snopce sbíhají směrem k rameni. Šlacha se tak napojuje na pažní kost. 

(Borovanský, 1976, str. 228) 

Funkce svalu je složitá, protože jednotlivé části se mohou kontrahovat samostatně, což 

určuje jejich funkci. Sval způsobuje addukci (přitažení), flexi (ohnutí) a pronaci (vtáčení 

paže palcem dolů) paže. Zdvihá ale i žebra, takže je to i pomocný sval dýchací.  

Musculus erector spinae – vzpřimovače páteře jsou na svém dolním okraji pokryt 

rozsáhlou aponeurózou (do plochy rozprostřenou blánou), kde srůstá s aponeurózou 

musculus latissimus dorsi. Sval je tak napojený na bederní obratle a kost kyčelní. Směrem 

nahoru se napojuje složitě na páteř a jedna část svalu dosahuje až na hlavu. (Borovanský, 

1976, str. 205) 

Funkce – při oboustranném stažení vyvolává extensi (napřímení) páteře, při jednostranném 

stažení vyvolává uklonění páteře a má i vliv na pohyb hlavou. 
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Musculus obliquus externus abdominis -  (šikmý zevní sval břišní)Je velký plochý sval na 

přední a zevní straně břicha. Začíná na dolních žebrech a dolní snopce se napojují na 

musculus rectus abdominis přes který je tak napojený až k symfýze.  

Funkce – uplatňuje se významně na břišním lisu. Podle toho, která část se stáhne, tak tento 

sval ohýbá páteř, přitahuje pánev k hrudnímu koši, případně otáčí trup. (Borovanský, 1976, 

str. 217) 

Musculus rectus abdominis - (přímý břišní sval) Je velký dlouhý sval ve střední čáře, 

začíná na chrupavkách 5-7 žebra, sestupuje směrem dolů, kde se zužuje a upevňuje se na 

kosti stydké. 

Funkce – spolupůsobí při břišním lisu, ohýbá páteř a přitahuje pánev k hrudníku 

(Borovanský, 1976, str. 216). 

Musculus triceps brachii – (trojhlavý sval pažní) Sval se jmenuje podle jeho rozdělení na 

tři části. Napojuje se tak na lopatku, na ramenní pouzdro a na pažní kosti. Směrem dolů je 

napojené na pouzdro kloubu loketního a na kost loketní.  

Funkce – natažení v kloubu loketním, ale také přitažení a natažení v kloubu ramenním 

(Borovanský, 1976, str. 267). 

2.3. Svaly posturální a fázické 

Podle Jandy et al. (1996) lze dělit svalový systém na svaly posturální a fázické. Fázické 

svaly mají sklon k hypertonii a vedou až ke zkrácení. Oproti tomu svaly posturální 

ochabují a mají tendenci k hypotonii. Podle Koláře et al. (2009) jde o etapový proces 

časového začleňování svalů do posturální činnosti ve vývoji jedince. 

Fázické svaly jsou složeny z větší části bílými vlákny. 

Bílá vlákna (kosterního svalstva) mají tendenci se brzy vyčerpat, avšak pro pohyb jsou 

nezbytná. Příklad fázických svalů může být rectus abdominis (šikmý zevní sval břišní) 

nebo biceps brachii (dvouhlavý sval pažní). Svaly posturální vymezují pozici těla v 

prostředí a vynikají svojí vytrvalostí. Převažují zde příčně pruhovaná červená vlákna, která 

jsou odolnější vůči únavě. Mají tendenci nahrazovat práci oslabených svalů. Dokáží velmi 

dobře vytrvávat statickým podmínkám (Čihák, 2001). 
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2.4. Způsoby diagnostiky svalového aparátu 

Základem vyšetření pohybového aparátu je klinické vyšetření. To začíná odběrem 

anamnézy. Následuje vyšetření pohledem, kdy se sledují různé úchylky a asymetrie. Při 

vyšetření se používá olovnice, metr nebo vodováha.  Dále následuje vyšetření hybnosti, 

sleduje se aktivní pohyb, pasivní pohyb a dělá se vyšetření proti odporu. Následuje 

vyšetření palpací, vyšetřují se bolestivá místa, zjištuje se pohyblivost v kloubech. S 

vyšetřovaným se provádí různé manipulace, rotace, záklony atp.  Klinické vyšetření je 

dosud základní způsob vyšetření pohybového aparátu. K objektivizaci a podrobnějšímu 

vyšetření pohybového aparátu se postupně používají různé další vyšetřovací metody jako 

RTG, CT (počítačová tomografie), MR (magnetická rezonance) (Lewit, 1990). 

K měření a zjišťování funkčního hybného stavu využíváme různé metody a různé 

diagnostické přístroje. Užití metod se může lišit podle toho, jakých výsledků chceme 

dosáhnout a získat tak více informací o sledovaném subjektu.  

Elektromyografie 

Další metodou může být Elektromyografie, která je moderní metodou hojně využívaná ve 

sportovním lékařství i mimo něj. Snímá bioelektrické signály svalu a zobrazuje 

momentální stav svalu.  Elektrody k vyšetření jsou jehlového nebo povrchového typu. Je 

založena na měření akčních potenciálů aktivních motorických jednotek v důsledku činnosti 

svalů (Krobot, Kolářová, 2011; Konrad 2006).  

Elektromyografie je vyšetřující metoda sahající až do poloviny 18. století. První zřejmý 

vztah mezi elektřinou a stažením svalu popsal boloňský doktor Luigi Galvani (1737–

1798). Pokusy probíhaly v počátcích na žabích stehýnkách v reakci na elektrické jiskry a 

bimetalické články, kdy pozoroval reakce na elektrický impuls. Díky těmto poznatkům, 

pokládáme Galvaniho objevy za základy elektroneurofyziologie (Krobot, Kolářová, 2011; 

(Konrad 2006). 

2.5. Svalová dysbalance  

„Je známo, že určité svalové skupiny reagují na různé patologické situace poměrně 

stereotypně, a to některé hlavně zkrácením a kontrakturou, jiné oslabením“. (Janda, 1996) 

Jestli se u svalů sklony ke zkrácení nebo oslabení projeví, závisí na mnoha vnějších 

vlivech. Často to může být nedostatečná pohybová činnost, statické přetížení při častém a 
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dlouhém stoji nebo sedu a především jednostranné pohybové přetěžování těla (dynamické) 

při sportech i jiných činnostech. Přitom hlavním spouštěčem nerovnováhy mohou být 

obyčejné všední činnosti v zaměstnání, v autě, po úrazech nebo nemoci. (Janda 1972). 

Vztah slabých a zkrácených svalů a orgánů brala v potaz už Švédská gymnastika založená 

P.H.Lingem. On i jeho nástupci považovali zotavení zkrácených a slabých svalů za 

podstatu boje proti vadnému držení těla v tělesné výchově (Kubalíková, Vávrová 1997). 

Svalová dysbalance (nerovnováha) nastává při zmenšení délky svalu (běžně posturálních), 

mající funkci vzpřimovací. Fázické svaly mající za úkol především pohyb, mají tendenci k 

oslabení (Janda 1972). 

Kolář et al. (2009) uvádí, že dysbalance mohou způsobovat poruchy na základě: 

● anatomických procesů 

● neurologických vztahů 

● funkčních poruch 

 

Čermák (1998) vysvětluje dysbalance popisem určitých částí těla: 

● v oblasti dolních končetin 

● v oblastech trupu, ramen a krku 

● v oblasti pánve a dolní části trupu 

 

Především zdůvodňuje dysbalance porušením funkční symetrie svalů v důsledku 

rozdílného svalového tonu. Toto vychýlení ovlivňuje daný segment těla. V důsledku toho 

fázické svaly ochabují a posturální svalstvo se zkracuje. Obrázek 1 zobrazuje takzvaný  

,,bludný kruh“ svalového přejímání práce na svaly hypertonické, které jsou stále více 

namáhány a hrozí u nich spasmus  (Čermák, 1998). 

Na druhé straně svaly hypotonické ochabují, zkracují se a časem jsou vyloučeny ze svého 

působení. Tyto nežádoucí konsekvence svalových dysbalancí se projevují buď lokálně 

nebo ve svalových soustavách. 
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Obrázek 1. Bludný kruh svalové dysbalance (Čermák, 1998) 

2.6. Tensiomyograf 

Tensiomyografie je inovativní neinvazivní metoda určená k hodnocení charakteristik skrze 

svalové kontrakce (Rodriguez-Matoso, 2010) a tím se stává jednoduchým způsobem pro 

zjištění kontraktilních vlastností svalstva a jeho analýzu (Alvarez-Diaz a kol., 2016; 

Alentorn-Geli a kol., 2015; Rusu a kol., 2013).  

Podle Vrby (2017) TMG zobrazuje informace o specifických svalových charakteristikách 

jako jsou rychlost svalové kontrakce, svalové dysfunkce, funkční kapacitě svalu, 

asymetrických akcích v kinetickém řetězci a o celkovém aktuálním stavu sportovce.  

2.6.1. Historie tensiomyografu 

Tensiomyografická metoda byla vyvinuta skupinou odborníků z různých oborů na Fakultě 

elektrotechniky Univerzity v Lublani ve Slovinsku. Vynálezcem metody byl vedoucí 

pracovník Vojko Valenčič spolu s jeho týmem. Jedny z prvotních publikací o 
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Graf 1: Záznam v podobě grafu 

tensiomyografu se můžeme dozvědět z článku Přímé měření svalového tonu z roku 1990 

(Valenčič, 1990). Podle Atikoviče a kol. (2015) bylo vyvinuto množství prototypů pro 

dosažení optimalizované verze. Prostředí sportu poznalo tensiomyograf v roce 1996, kdy 

bylo zavedeno pro komerční využití.   

2.6.2. Hodnocení z tensiomyografu 

Výstupní informace z každého měřeného svalu jsou ve tvaru spojnicového grafu. Podle 

zobrazeného grafu 1 a jeho parametrů provede software vlastní analýzu. Analýza dat je 

složena z určitých parametrů. 

Definice parametrů: 

● (Td) - doba zpoždění - čas mezi impulsem a 10% kontrakce 

● (Tc) doba kontrakce  - čas mezi 10% a 90% kontrakce 

● (Ts) doba zachování (konstantní doba) - čas mezi 50% kontrakce a 50% relaxace 

● (Tr) doba odpočinku - čas mezi 90% a 50% relaxace 

● (Dm) maximální přemístění (Macgregor, Ditroilo, Smith, Fairweather, Hunter,2016 
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2.6.3. Metoda měření tensiomyografem 

 

Tato neinvazivní metoda umožňuje během poměrně krátké doby přesné zjištění svalových 

údajů. Vítaným prostředkem se stal i v oblasti rehabilitace, jako vhodný nástroj při léčbě 

úrazů a následné rekonvalescence. (Pišot, Šimunič, 2008) 

V obrázku pod textem je vidět elektrostimulátor, který skrze elektrody vyvolá ve svalu 

kontrakci a části digitálního senzoru zaznamenají specifické hodnoty. Přístroj v sadě spolu 

s externím počítačem obsahuje speciální software TMG, který je mimo jiné určen i pro 

vyhodnocování výsledků. Tato výsledná data jsou automaticky vyhodnocována a 

generována ihned po celkovém měření. Referenční hodnoty zobrazované softwarem TMG 

se rozlišují pro rozdílná pohlaví, věk vyšetřovaných a především pro předem určený sport.   

 

Obrázek 2: Schéma zapojení tensiomyografu 
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Postup při měření 

1. Na měřený sval jsou přiloženy elektrody a digitální snímač (senzor) obsahující 

posuvnou část k zaznamenávání hodnot. 

2. Opakovaným elektrickým stimulem vyvoláme svalovou kontrakci k dosažení 

ideálních hodnot.  

3. Sval se stahuje, zatímco digitální snímač zaznamenává posunutí svalového bříška. 

4. Systém komunikuje s počítačem a v reálném čase ukazuje výsledky (Tous, Moras, 

Usach, Doutres, 2010). 

 

2.6.4. Tensiomyograf ve sportu 

V posledních letech se tensiomyografie rozmáhá a dostává se do širšího povědomí ve 

sportovní a komerční oblasti pro její velký přínos. Je využívána v mnoha fotbalových 

klubech AC Milán, či Real Madrid. Hojně je využívána i mnohými federacemi, například v 

Ruské hokejové či Běloruské biatlonové. Mezi uživateli během tréninkového procesu je i 

mnoho solitérních sportovců, kteří tuto službu využívají. Ať už tenistka ruské národnosti 

Maria Sharapovová, tak i fotbalista španělského týmu Atletico de Bilbao - Fernando 

Torres.  

V tomto období se v České republice nachází pouze jedno tensiomyografické zařízení. 

Získání tohoto zařízení do rukou Univerzity Karlovy bylo umožněno díky úspěšné 

administraci žádosti fakulty tělovýchovy a sportu v Praze o podpoře z evropských fondů v 

rámci projektu a inovace výzkumu na UK FTVS (Vrba, 2017). 

Bergetová (2018) se ve své práci ,,Využití TMG k diagnostice svalových dysbalancí 

v Jumpingu“ využívá tensiomyograf k měření svalových skupin u žen provozující 

Jumping. Na základě pěti sportovkyň nalezla a prokázala dysbalance především na 

gastrocnemicus lateralis, semitendinosus a tibialis anterior.  
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2.7. Charakteristika golfu 

Golf je postaven na jednoduchých principech zasazených do komplexních pravidel. Cílem 

hry je míček dopravit do jamky na co nejmenší počet odpalů v souladu s golfovými 

pravidly. Hřiště může mít 9 nebo 18 jamek. Výchozím bodem je odpaliště, ze kterého se 

provádí počáteční odpal s cílem dosáhnout oblasti zvané jamkoviště se speciálně 

uzpůsobenou nízce střiženou travou obsahující jamku. Jamky bývají číselně označeny a 

hrají se popořadě jak jdou za sebou. Hra samotná se odehrává na golfových hřištích. Hřiště 

obsahuje různá místa nebo pole, která rozlišujeme podle povahy jejich povrchu. Obecně 

platí snaha o hraní po nízce střižené trávě - fairway. Okolí fairway lemuje středně vysoký 

pruh trávy semi-rough a vysoké trávy-rough. Odpaluje se z krátce střiženého často 

vyvýšeného odpalistě speciální holí, která má tři hlavní části. Hlavu hole (clubhead), 

násadu (shaft) a gumovou rukojeť (grip). Povolený počet holí při hře je čtrnáct, podle 

druhu určení mají rozdílnou váhu, délku a především úhel.  

Každý druh jamky má svůj skutečný počet ran, na který se v ideálním případě hraje. 

Rozlišujeme 3-par, 4-par, 5-par. Par hřiště bývá nejčastěji 72. Jamky hřiště jsou 

poskládány tak, aby zde bylo v součtu pět 5-parů, deset 4-parů a čtyři 3-pary. Délka jamek 

je dána jednak parem jamky, obtížností, originalitou a pohybuje se v rozmezí od 100m do 

600m. 

2.7.1. Pravidla 

Golfová pravidla patří ve sportu obecně k jedněm z nejrozsáhlejších. R&A společně s 

USGA řídí a podporuje činnosti, které jsou ku prospěchu golfového sportu. R&A například 

organizuje nejstarší a největší mezinárodní golfový šampionát The Open. Každé čtyři roky 

publikuje oddělení R&A Rules Limited nové úpravy pravidel. Tyto pravidla interpretuje v 

České republice Česká golfová federace (ČGF). Pravidla golfu se od ostatních sportů liší v 

tom, že hráč je sám sobě rozhodčím. Při turnajích pouze konzultuje pravidla s rozhodčím. 

Pravidla vymezují průběh hry a udávají pomyslné mantinely, ve kterých se hráč pohybuje. 

Nejvyšší řídící orgán R&A úvádí, že etiketa je nedílnou součástí hry a definuje základní 

hodnoty golfu. Popisuje způsob, jakým by se golf měl hrát tak, aby měli všichni hráči ze 

hry maximální požitek. Etiketa se tímto významně odlišuje od ostatních sportů. 
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Jak uvádí Davidson (2003), etiketa zahrnuje také bezpečnost hry, ohledy na ostatní hráče, 

rychlost hry, přednosti na hřišti, či udržování a péči o hřiště. Uplatňuje se sportovní duch, 

zásady čestnosti a fair-play.  

2.7.2. Golfový švih 

Golfový švih patří mezi nejvýbušnější sporty a svým průběhem je nejkomplexnějším 

sportovním pohybem. Tyto charakteristiky dokládá i fakt, že 80 % hráčů se ve své 

amatérské či profesionální kariéře setkala se zraněním. Během sezóny se z pohledu golfu 

hráč soustředí na fyzickou připravenost a na udržení svojí výkonnosti. V případě těch 

hráčů, kteří žijí v chladnějším klimatickém pásu a nemohou hrát golf v ideálních 

podmínkách, mohou z pohledu fyziologie golfu provádět zásadnější změny ve své fyzické 

přípravě. Vzhledem k výkonnosti hráče je důležité správně pochopit pohyb a dosáhnout 

celkové herní stability. Golfový švih je stejně silný jako jeho nejslabší mezičlánek (Davies, 

DISAIA 2013). 

Meddalozzo (1987) v článku An anatomical and biomechanical analysis of  the full golf 

swing rozděluje švih na určité fáze provedení: 

1. Přípravná fáze 

● Držení 

Je základním kamenem dobrého švihu. Rozlišujeme Vardonovo držení - malíček spodní 

ruky se položí přes ukazováček a prostředníček horní ruky, Interlocking - (propletení prstů) 

- malíček spodní ruky a ukazováček horní ruky jsou propleteny - tento styl držení je 

vhodný pro hráče s malou rukou či krátkými prsty. Bylo také zjištěno, že žádný z těchto 

druhů držení hole nemá významnou výhodu oproti ostatním z pohledu vzdálenosti nebo 

přesnosti především u začínajících hráčů (Meddalozzo, 1987). 

● Postoj 

Založení hole za míč (viz obr. 3) je jediným místem ve švihu, ve kterém má hráč 100% 

kontrolu nad pohyby. Hlavní pozornost zde má držení těla a stabilita. Kolena jsou v mírné 

flexi, což hráči pomůže v lepším otáčení trupu a v absorpci síly během prošvihu. 



23 

 

Obrázek 3: Hlavní svaly zapojené během postoji (Meddalozzo, 1987) 

 

2. Fáze provedení  

● Nápřah (Backswing) 

Začíná společně s rameny, rukama a hlavou hole. Na obrázku 4 lze vidět švih ve fázi 

nápřahu. Rovina nápřahu je popisována jako sklon úhlu vycházející od míčku k ramenům. 

Podle MCHARDY et al (2005) se při nápřahu nejaktivněji zapojuje na pravé straně m. 

trapezius superior (52% MMT) v menší míře potom m. biceps femoris (28% MMT). Na 

straně levé se nejaktivněji podílí m. erector spinae (26% MMT) a abdominal oblique (24% 

MMT). Rozložení váhy chodidel se pohybem přesouvá (v případě hráče hrajícího napravo) 

blíže k zadní noze. Tento posun těžiště rozšiřuje možnosti rotace boků v nápřahu a 

vyrovnává oblouk švihu. To zajišťuje vhodnou dráhu nápřahu a vzájemné sladění horních 
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končetin až do konce této fáze. Při zachování těchto zákonitostí se energie boků, ramen, 

paží a rukou uvolní do švihu (Meddalozzo, 1987). 

 

Obrázek 4: Hlavní svaly zapojené při nápřahu (Meddalozzo, 1987). 

● Švih směrem k míči (Downswing) 

Švih je iniciován otáčivým pohybem boků, které otevírají horní část těla. Na obrázku 5 

jsou barevně vyznačeny zapojené svaly. Paže a ruce rozpohybují hlavu hole a ramena se 

začínají vytáčet. Váha se přesouvá na levou patu. Tento pohyb jako celek vytváří plynulou 

souhru končetin. (Meddalozzo, 1987) Níže jsou popsány svaly zapojované v této fázi 

švihu.  

 



25 

Zapojení svalů v průběhu švihu u horní části těla:  

V první části se na levé straně těla aktivně podílí m. rhomboideus (67% MMT) a m. 

trapezius (51% MMT). Vysoce zastoupeným svalem v této fázi je m. pectoralis major 

(64% MMT)  a na boční straně trupu m. serratus (58% MMT).  V druhé části od 

horizontální roviny hole do kontaktu s balónem je výrazně nejvýraznější m. pectoralis 

major (93% MMT bilaterálně). Na pravé straně m. serratus anterior  (69% MMT). 

Zapojení svalů v průběhu švihu u spodní části těla: 

Během švihu poskytují pevnou základnu m. obliques. Nejaktivnějším jsou m. gluteus 

maximus (100% MMT a 98% MMT) kde asistují při rotaci trupu ve chvíli, kdy hůl 

směřuje k míči. Na pravé straně při udržení rukou biceps femoris (78% MMT). Vastus 

lateralis (88% MMT) je  na levé straně zatěžován proti pohybu zbytku těla a snaží se o 

zachování stabilního postoje. V druhé části švihu, od horizontální roviny hole po kontaktu 

s míčem, je nejvyšší aktivita u levého biceps femori (83% MMT) společně s gluteus 

maximus (MCHARDY, A.; POLLARD, H, 2005).  

 

Obrázek 5: Hlavní svaly zapojené při švihu směrem k míči (Meddalozzo, 1987). 
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3. Fáze švihu po úderu do míče ,,follow-through‘‘ 

Pravá paže rotuje a začíná překrývat pravou ruku. Hlava, která až doposud zaujímala stálou 

pozici se zvedá a vytáčí spolu s trupem. Poúderová fáze (follow-through) je 

charakterizována hyperextenzí pozice páteře známou jako ,,zpětné C’’. 

Zapojení svalů v průběhu ,,follow-through“ u horní část těla (viz Obr. 6): 

Popisované svaly se nacházejí v poloze, v níž je hůl horizontálně srovnána se zemí po 

kontaktu s míčem. V horní části těla v průběhu fáze je vysoká aktivita m. pectoralis major 

(bilaterálně (74% MMT) společně s pravou subscapularis (64% MMT) a m. infraspinatus 

na levé (61% MMT). Tato fáze úderu (follow-through) je příznačná vysokými nároky pro 

udržení stability těla a významně se podílející biceps femoris (79% MMT) s vastus 

lateralis (59% MMT). Hýžďové svaly pravé strany m. gluteus maximus jsou zastoupeny 

významnou aktivitou (59% MMT). 

 

 

Obrázek 6: Fáze švihu po úderu do míče (Meddalozzo, 1987). 
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2.8. Patologie golfu 

Golf je jedním z mála aktivit, které mohou hrát lidé všech věkových kategorií a úrovní 

dovedností, ale i tak dochází ke zraněním jako u ostatních sportů. Tato kapitola se zaměří 

na časté zranění a patologické jevy, jež zahrnují i golf. 

2.8.1. Hybné stereotypy 

Podle Koláře et al. (2009) hybné stereotypy vznikají na základě stále se opakujících 

pohybů, kdy dojde k automatizaci vlastního cíleného pohybu a jeho posturálního zajištění. 

Pokud dojde k neuvědomělé automatizaci pohybu, jsou tendence neuvědoměle nadřazovat 

využívání některých svalů nad jiné. To poté způsobuje chronické přetěžování konkrétních 

oblastí se strukturálními dopady. 

● Radiální epikondylitida 

Jak popisují Pilný a Fibír (2009), radiální epikondylitida je častý jev, spojený s 

jednostranným pohybem a s přetěžováním oblasti lokte. Bolest se nejčastěji objevuje na 

zevní straně loketního kloubu. Jedná se o mikroskopická poranění svalových úponů svalů 

předloktí. 

Příčiny mohou být různé, často se objevují u běžných denních pohybů spojených se 

zaměstnáním a vykonávající opakovaný pohyb. Mohou to být montéři, elektrikáři, zedníci 

nebo lidé pracující s počítačovou myší. Hojně se vyskytuje i u hráčů tenisu ,,tenisový 

loket‘‘ Poznáme ji podle bolestivého drobného otoku na zevní straně loketního kloubu. 

Pohyb nebývá omezen.  

● Ulnární epikondilitida 

Výskyt epikondylitis ulnaris nazývané golfový loket nebo také oštěpařský loket se 

vyskytuje mnohem méně než epikondylitis radialis. Příčinou je degenerace počátku 

pronačního oblého svalu a zevního ohybače zápěstí. Uvádí se, že vzniká vůči valgóznímu 

(vbočujícímu) pohybu lokte. Tento pohyb vzhledem k provedení je u golfu i hodu oštěpem 

velmi podobný. Poprvé byl klinicky popsán koncem 19. století a byla nazván nemocí 

písařů (Richter, Milan, 2014). 



28 

U hráčů golfu jsou tyto patologie časté, z celkových zranění hráčů je zastoupena 30% u 

amatérských a 10% profesionálních hráčů. K postiženým se ve větším počtu hlásí zejména 

ženy. Podle McHardy a Pollard (2005) je paradoxně u hráčů golfu radiální epikondylus 

významně častější patologickým nálezem, v poměru 5: 1 ve srovnání s epikondylem 

ulnárním nazývaným též ,,golfový loket‘‘. 

● Zranění ramene 

Bolesti ramen u golfistů se objevují poměrně s častým výskytem, což představuje přibližně 

8-18% všech golfových zranění. Rameno prochází během švihu významným rozsahem 

pohybu. Během nápřahu (backswing) se rameno nachází v horizontální addukci v levém 

rameni a vnější rotace v pravém rameni. Během fáze prošvihnutí ( Follow-through)  je 

rameno ve vnější rotaci horizontální abdukce a pravé rameno v horizontální addukci. V 

důsledku toho může neúměrný počet opakování způsobit problémy v oblasti ramen. 

(Gosheger, 2003)0  McHardy a Pollard (2005) také uvádějí, že nedostatečné otáčení trupu 

v nápřahu způsobuje větší síly generované v rameni, a proto je zde větší riziko poranění. 

● Zranění v oblasti bederní páteře 

Zranění v oblasti bederní páteře patří v golfu k nejčastějším patologickým jevům. 

Pohybuje se mezi 24 – 34.5 % všech zranění. Kvůli mechanice švihu je bederní páteř 

vystavena velkým rozsahům pohybu a sil. V analýze rozdílů v golfového švihu amatérů a 

profesionálů bylo zjištěno, že amatéři dosahují 90 % vrcholu svalové aktivity kdežto u 

profesionálů pouze 80%. Přitom profesionální hráč dokáže produkovat mnohem vyšší 

točivý moment. (McHardy a Pollard, 2006) .  

2.9. Současný výzkum v golfu 

V současné době se golfem zabývá řada výzkumných studií. Mezi častá témata těchto prací 

patří například zranění v golfu a jeho příčiny, efektivita golfového švihu, metody tréninku 

atp. 

Z těchto témat lze uvést například studii Weisahaupt et al. jejíž autoři se zabývali problémy 

golfistů s bolestivostí zad a svalů podél páteře. Jedna z domněnek byla, zda možným 

důvodem nemůže být horší fyzický stav. Probíhalo zde srovnání  mezi 23 hráči golfu bez 

potíží stejného věku a stejným počtem osob neprovozující žádný sport. Hráči golfu měli 

mnohem silnější bederní extenzory, vykazovali svalovou dysbalanci v laterálních flexorech 

a rotátorech páteře. Výzkumníci došli k závěru, že je vhodné zařazovat zvláštní trénink 
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golfistům k vyváženému posílení svalů stabilizující páteř, protože svalová dysbalance 

může přispět k rozvoji bolesti zad. 

Parziale (2002) se ve svém programu o 145 jedincích zaměřil na golfová zranění. Většina 

subjektů byla amatérská (95 %), muži golfisté (80 %), průměrný věk 55,7 let v rozmezí 14-

80 let. Golfové zranění dolní části zad byly nejčastější diagnózou a měly vyšší frekvenci u 

mužů než u žen (49 %  vs. 28 %). Ženy měly vyšší pravděpodobnost poranění ramen (28 

% vs. 10 %) a loktů (13 % vs. 9 %) než u mužů. Mezi použité intervence patřila lékařská 

nebo chirurgická léčba (89 %), fyzická rehabilitace včetně cvičení nebo diatermie (92 %) a 

modifikace techniky golfového švihu (83 %). Všechny subjekty s poškozením způsobeným 

golfem, se vrátily k účasti ve svém sportu, z toho jeden muž a jedna že získala trofej na 

státním mistrovství. 

V další studii pod vedením Gosheger (2003) o celkovém počtu 703 amatérských i 

profesionálních hráčů byl zjišťován vliv zahřátí těla a strečinku před hrou (warm up) ve 

vztahu ke zraněním. Byl zjištěn pokles zranění golfistů až o 60 % v případě provedení 

strečinku před výkonem. V návaznosti na problematiku zahřívacích stereotypů zjistil 

Fradkin (2001) z počtu 1000 hráčů nedostatky v rutinním návyku zahřátí těla. Údajně 

proběhlo pouze u 50 % respondentů. 

Grimshaw et al. zjišťovali vlivy stabilizačních cvičení a rehabilatace během tříměsíčního 

programu zaměřeného především na m.transversus abdominis vůči golfu. Dalším 

sledovaným subjektem byl m. Erector spinae během švihu u profesionálních hráčů. 

Rehabilitace a terapeutická vyšetření měla za následek větší rozsah pohybu ramen i boků, a 

tím ve výsledku menší aktivitu m. Erector spinae. 
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3. CÍLE A ÚKOLY 

Cílem práce bylo zhodnocení míry dysbalancí svalů u hráčů golfu na základě šesti 

případových studií. K postupu práce byly vybrány svaly horní části těla aktivně zapojené v 

golfovém švihu s využitím přístroje TMG 100.  

Stanovené úkoly práce: 

1. literární rešerše 

2. vybrání vhodných svalů pro měření 

3. zajištění místa a přístroje  

4. zajištění probandů a seznámení s výzkumem 

5. samotné měření 

6. zpracování a analýza dat 

7. vyhodnocení výsledků 

 

3.1. Výzkumná otázka 

Otázky, které jsme si kladli před tímto výzkumem a se kterými budeme pracovat jsou: Má 

golfová hra vliv na rozvoj svalových dysbalancí? 
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4. HYPOTÉZY 

Stanovené hypotézy jsou následující: 

Hypotéza č.1 - Vlivem golfu dochází k dysbalancím u m. biceps brachii. 

Hypotéza č.2 - Vlivem golfu dochází k dysbalancím u m. deltoideus anterior. 

Hypotéza č.3 - Vlivem golfu dochází k dysbalancím u m. deltoideus posterior. 

Hypotéza č.4 - Vlivem golfu dochází k dysbalancím u m. erector spinae. 

Hypotéza č.5 - Vlivem golfu dochází k dysbalancím u m. pectoralis major. 

Hypotéza č.6 - Vlivem golfu dochází k dysbalancím u m. rectus abdominus. 

Hypotéza č.7 - Vlivem golfu dochází k dysbalancím u m. triceps brachii. 

Hypotéza č.8 - Vlivem golfu dochází k dysbalancím u m. m. trapezius superior. 

Hypotéza č.9 - Vlivem golfu dochází k dysbalancím u m. obliques externus. 
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5. METODIKA  

Práce je empiricko-kvalitativního charakteru s kvalitativním způsobem sběru dat. 

Aplikovaná metoda je v podobě případové studie zabývající se šesti probandy. Žádost o 

souhlas etické komise UK FTVS má jednací číslo 143/2017 a její schválení je v souladu s 

Helsinskou deklarací. 

5.1. Výzkumný soubor, čas a místo měření 

Vzorek probandů sestával z mužského pohlaví, jejich věk se pohyboval mezi 16-36 roky 

stáří. Všichni zúčastnění jsou sportovně aktivní a golfu se věnují dlouhodobě minimálně 2x 

týdně. Vybraný vzorek byl složen s cílem stanovení svalových dysbalancí u hráčů golfu. 

Měření se odehrávala na škole UK FTVS v rozmezí březen 2018 - červen 2018. Všichni 

probandi s měřením vyjádřili souhlas a včas byli seznámeni s průběhem. 

5.2. Použité metody 

K měření probandů byla využita metoda zvaná tensiomyografie, přístrojem zvaném TMG. 

5.3.  Analýza dat 

Měření vybraných svalových struktur proběhlo na přístroji TMG 100, který dokáže 

získávat data o svalových dysfunkcích a kontraktilních vlastností svalstva. Přístroj byl 

obsluhován zaškoleným pracovníkem UK FTVS pro minimalizaci chyb v průběhu měření. 

Elektrostimulace svalů probíhala v různých intenzitách od 15 mA do 75mA.  

Tato práce se zabývala měřením vybraných svalových skupin horní části těla podléhající 

častým patologickým změnám. Vybrané svalové skupiny:  

- BB - Biceps Brachii                                   - PM - Pectoralis Major 

- DEA - Deltoideus Anterior                        - RA - Rectus Abdominus 

- DEP - Deltoideus Posterior                        - TB - Triceps Brachii 

- ES - Erector Spinae                                    - TRS - Trapezius Superior 

- OE - Obliques Externus 
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6. VÝSLEDKY 

6.1. Respondent č.1 

Pohlaví: muž 

Věk: 16 

Aktivita: golf, 5x týdně 

Váha: 78 

Výška: 189 

 

 

Obrázek 7: Ilustrace výsledků vybraných svalů 
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Tabulka 1: Laterální symetrie u respondenta č. 1 

BB - Biceps Brachii 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni  90% 

DEA - Deltoideus Anterior 

- Celková laterální symetrie  je poměrně vysoká, 86%. 

- Laterální symetrie přemístění je výrazně nižší než je doporučeno, 42%. 

- Protahovací cvičení jsou doporučeny pro levou stranu svalů. 

- Posilovací cvičení jsou doporučeny pro pravou stranu svalů 

DEP - Deltoideus Posterior 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 93% 

ES - Erector Spinae 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 95% 

- Velikost přemístění svalu vykazuje u pravé i levé strany vyšší hodnoty než je 

průměr golfistů 

- Pro obě strany jsou doporučena posilovací cvičení s větším důrazem na pravou 

stranu 

OE - Obliques Externus 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 85 % 
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PM - Pectoralis Major 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 86 % 

- Laterální symetrie přemístění je mírně nižší 

- Přemístění svalu vykazuje u pravého i levého svalu nižší hodnoty 

- Pro obě strany jsou doporučena protahovací cvičení s větším důrazem na pravou 

stranu 

RA - Rectus Abdominus 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 82 % 

TB - Triceps Brachii 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 81 % 

- Laterální symetrie přemístění je mírně nižší než je doporučováno 64% 

- Levý i pravý sval je pomalejší než je průměr hráčů golfu 

- Přemístění u levého í pravého svalu vykazuje nižší hodnoty než u referenčních 

hodnot hráčů golfu 

- Protahovací cvičení jsou doporučeny u obou svalových partií 

- Aktivační cvičení jsou doporučeny pro obě strany s důrazem na pravou stranu 

-  

TRS – Trapezius Superior 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 88 %  

- Přemístění u levého i pravého svalu vykazuje nižší hodnoty 

Protahovací cvičení jsou doporučeny pro obě strany s důrazem na pravou stranu 

BB - Biceps Brachii 
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DEA - Deltoideus Anterior 

 

DEP - Deltoideus Posterior 

 

ES - Erector Spinae 
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OE - Obliques Externus 

 

PM - Pectoralis Major 

 

RA - Rectus Abdominis 
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Obrázek  SEQ Obrázek \* ARABIC 9: Rychlost kontrakce u respondenta č.1 

TB - Triceps Brachii 

 

TRS - Trapezius Superior 
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Graf 2: Hodnota přemístění u respondenta č.1 

         

 

Graf 3 : Hodnota přemístění v časové ose u respondenta č. 3 
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6.2. Respondent č.2 

Pohlaví: muž 

Věk: 29 

Aktivita: golf, 3x týdně 

Váha: 85 

Výška: 183 

 

 

         

Obrázek 8: Ilustrace výsledků vybraných svalů 
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Tabulka 2: Laterální symetrie u respondenta č. 2 

BB - Biceps Brachii 

- Celková laterální symetrie je na nižší úrovni  65 % 

- Laterální symetrie doby kontrakce je výrazně nižší 60% 

- Laterální symetrie přemístění je výrazně nižší než je doporučeno, 63% 

- Pravý sval je výrazně pomalejší než je průměr hráčů golfu 

- Levý sval je výrazně rychlejší než je průměr hráčů golfu 

- Přemístění pravého svalu je výrazně větší než je golfový průměr 

- Jsou doporučeny aktivační i posilovací cvičení pro pravou stranu 

 

DEA - Deltoideus Anterior 

- Celková laterální symetrie je na nižší úrovni  65 % 

- Laterální symetrie přemístění je výrazně nižší než je doporučeno 45% 

- Jsou doporučeny aktivační i posilovací cvičení pro levou stranu 

- Jsou doporučeny protahovací cvičení pro pravou stranu 

 

DEP - Deltoideus Posterior 

- Celková laterální symetrie je na nižší úrovni  59 % 

- Laterální symetrie doby kontrakce je nižší než je doporučeno 72% 

- Laterální symetrie přemístění je výrazně nižší než je doporučeno 34% 

- Jsou doporučeny aktivační i posilovací cvičení pro levou stranu 

- Jsou doporučeny protahovací cvičení pro pravou stranu 
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ES - Erector Spinae 

- Celková laterální symetrie je na nižší úrovni  78 % 

- Laterální symetrie přemístění je výrazně nižší než je doporučeno 52% 

- Levý sval je výrazně rychlejší než je průměr hráčů golfu 

- Pravý sval je výrazně rychlejší než je průměr hráčů golfu 

- Přemístění levého svalu je výrazně nižší než je golfový průměr 

- Jsou doporučeny protahovací cvičení pro levou stranu 

- Aktivační cvičení jsou doporučeny pro pravou stranu 

 

OE - Obliques Externus 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni  88 % 

- Laterální symetrie přemístění je nižší než je doporučeno 69% 

- Pravý sval je výrazně rychlejší  

- Přemístění levého i pravého svalu je výrazně nižší než je golfový průměr 

- Protahovací s´´cvičení jsou doporučeny pro obě strany s důrazem na pravou 

 

PM - Pectoralis Major 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni  81 % 

- Laterální symetrie přemístění je výrazně nižší než je doporučeno 58% 

- Protahovací cvičení jsou doporučovány pro obě strany s důrazem na pravou 

 

RA - Rectus Abdominus 

- Celková laterální symetrie je výrazně na nižší úrovni 50 % 

- Laterální symetrie doby kontrakce je výrazně nižší 33% 

- Levý sval je výrazně rychlejší 

- Pravý sval je výrazně pomalejší 

- Aktivační cvičení jsou doporučeny pro pravou stranu 

 

TB - Triceps Brachii 

- Celková laterální symetrie je výrazně na nižší úrovni 58 % 

- Laterální symetrie doby kontrakce je výrazně nižší 55% 

- Laterální symetrie přemístění je výrazně nižší než je doporučeno 48% 

- Pravý sval je výrazně pomalejší než je golfový průměr 

- Protahovací cvičení jsou doporučena pro levou stranu 

- Posilovací a aktivační cvičení jsou doporučena pro pravou i levou sranu 

 

TRS - Trapezius Superior 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni  85 % 

- Laterální symetrie přemístění je výrazně nižší než je doporučeno 43% 

- Přemístění levého svalu je výrazně menší oproti pravému 

- Protahovací cvičení jsou doporučeny pro levou stranu 

- Posilovací cvičení jsou doporučeny pro pravou stranu 
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Graf 4: Rychlost kontrakce u respondenta č. 2 

      

about:blank
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Obrázek  SEQ Obrázek \* ARABIC 14Hodnota přemístění u respondenta č.2 

 

Graf 5: Hodnota přemístění u respondenta č.2 
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6.3. Respondent č.3 

 

Pohlaví: muž 

Věk: 24 

Aktivita: golf, 2x týdně 

Váha: 76 

Výška: 190 

 

 

Obrázek 9: Ilustrace výsledků vybraných svalů 
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Tabulka 3: Laterální symetrie u respondenta č. 3 

 

BB - Biceps Brachii 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni  87 % 

 

DEA - Deltoideus Anterior 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni  86 % 

- Laterální symetrie přemístění je na nižší úrovni 68% 

- Posilovací cvičení jsou doporučeny pro levou stranu 

- Protahovací cvičení jsou doporučeny pro pravou stranu 

 

DEP - Deltoideus Posterior 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni  82 % 

- Laterální symetrie přemístění je na nižší úrovni 65% 

- Posilovací cvičení jsou doporučeny pro levou stranu 

- Protahovací cvičení jsou doporučeny pro pravou stranu 

 

ES - Erector Spinae 

- Celková laterální symetrie je na mírně nižší úrovni  78 % 

- Laterální symetrie přemístění je na výrazně nižší úrovni 48 % 

- Levý i pravý sval je výrazně rychlejší 

- Hodnota přemístění levého i pravého svalu je výrazně menší  

- Aktivační cvičení jsou doporučována pro levou stranu 

- Protahovací cvičení jsou doporučena pro obě strany s důrazem na pravou 
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OE - Obliques Externus 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni  88 % 

- Hodnota přemístění levé i pravé strany je na vysoké úrovni 

- Posilovací cvičení jsou doporučeny pro obě strany 

 

PM - Pectoralis Major 

- Celková laterální symetrie je na velmi vysoké úrovni  93% 

- Hodnota přemístění na levé i pravé straně je na nižší úrovni 

- Protahovací cvičení je doporučeno pro obě strany s důrazem na pravou stranu 

 

RA - Rectus Abdominus 

- Celková laterální symetrie je na mírně nižší úrovni  73 % 

- Laterální symetrie doby kontrakce je menší než je doporučováno 64% 

- Levý sval je výrazně rychlejší 

- Jsou doporučena aktivační cvičení pro pravou stranu 

 

TB - Triceps Brachii 

- Celková laterální symetrie je na nižší úrovni  72 % 

- Laterální symetrie doby kontrakce je menší než je doporučováno 67% 

- Laterální symetrie přemístění je na nižší úrovni než je doporučeno 67% 

- Levý i pravý sval je výrazně pomalejší 

- Přemístění pravého i levého svalu je výrazně větší než u ostatních 

- Aktivační cvičení je doporučeno pro obě strany s důrazem na pravou stranu 

- Posilovací cvičení jsou doporučena pro levou i pravou stranu 

 

TRS - Trapezius Superior 

- Celková laterální symetrie je na vyšší úrovni  88 % 

- Pravý i levý sval je výrazně rychlekší oproti ostatním 

- Přemístění levého svalu je výrazně větší než u ostatních 

- Posilovací cvičení je doporučeno pro levou stranu 
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Graf 6:Rychlost kontrakce u respondenta č.3 
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Obrázek  SEQ Obrázek \* ARABIC 18:Hodnota přemístění v časové ose u respondenta č. 3 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 Graf 7: Hodnota přemístění u respondenta č.3 
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Obrázek  SEQ Obrázek \* ARABIC 19: Ilustrace 

výsledků vybraných svalů 

6.4. Respondent č.4 

Pohlaví: muž 

Věk: 24  

aktivita: golf, 3 x týdně 

Váha: 58 

Výška: 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Ilustrace výsledků vybraných svalů 
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Tabulka 4:Laterální symetrie u respondenta č.4 

BB - Biceps Brachii 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni  88 % 

- Laterální symetrie přemístění je na nižší úrovni 62 % 

- Levý i pravý sval je výrazně rychlejší než je průměr hráčů golfu 

- Hodnota přemístění pravého svalu je výrazně větší než je průměr hráčů golfu 

- Posilovací cvičení jsou doporučeny pro pravou stranu 

 

DEA - Deltoideus Anterior 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni  90 % 

 

DEP - Deltoideus Posterior 

- Celková laterální symetrie je nižší 76 % 

- Laterální symetrie doby kontrakce je mírně pomalejší než je doporučováno 80 % 

- Laterální symetrie přemístění je nižší než je doporučováno, 54 % 

- Aktivační a posilovací cvičení jsou doporučovány pro levou stranu 

- Posilovací cvičení jsou doporučeny pro pravou stranu 

 

ES - Erector Spinae 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni  88 % 

- Laterální symetrie přemístění je nižší než je doporučeno, 62 % 

- Levý i pravý sval je výrazně rychlejší než je průměr hráčů golfu 

- Hodnota přemístění levého svalu je výrazně nižší než je průměr hráčů golfu 

- Protahovací cvičení jsou doporučena pro levou stranu 
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OE - Obliques Externus 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni  88 % 

- Levý i pravý sval je výrazně rychlejší oproti průměru hráčů golfu 

 

PM - Pectoralis Major 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni  96 % 

 

RA - Rectus Abdominus 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni  94 % 

- Pravý sval je výrazně rychlejší než je průměr hráčů golfu 

 

TB - Triceps Brachii 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni  82 % 

- Laterální symetrie doby kontrakce je nižší než doporučovaná 77% 

- Pravý sval je pomalejší než průměr hráčů 

- Hodnota přemístění je výrazně vyšší než je průměr hráčů golfu 

- Posilovací cvičení jsou doporučena pro levou stranu 

- Aktivační cvičení jsou doporučena pro pravou stranu 

 

TRS - Trapezius Superior 

- Celková laterální symetrie je na nižší úrovni 73  % 

- Laterální symetrie doby kontrakce je nižší než doporučovaná 78 % 

- Laterální symetrie přemístění je výrazně nižší než je doporučeno, 46 % 

- Levý i pravý sval je výrazně rychlejší oproti průměru hráčů golfu 

- Hodnota přemístění levého svalu je výrazně menší 

- Hodnota přemístění pravého svalu je výrazně větší 

- Aktivační i posilovací cvičení jsou doporučeny pro pravou stranu 

- Protahovací cvičení jsou doporučeny pro levou stranu 
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Graf 8: Rychlost kontrakce u respondenta č.4 

 

 

Graf 9: Hodnota přemístění u respondenta č.4 
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6.5. Respondent č.5 

Pohlaví: muž 

Věk: 37  

aktivita: golf, 2 x týdně 

Váha: 88 

Výška: 189 

 

 

 

Obrázek 11: Ilustrace výsledků vybraných svalů 
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Tabulka 5: Laterální symetrie u respondenta č.5 

BB - Biceps Brachii 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 96% 

- Levý i pravý sval je výrazně pomalejší 

- Jsou doporučena aktivační cvičení pro obě strany 

 

DEA - Deltoideus Anterior 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 94 % 

 

DEP - Deltoideus Posterior 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 84 % 

- Laterální symetrie přemístění je nižší než je doporučováno 53 % 

- Posilovací cvičení jsou doporučeny pro levou stranu 

- Protahovací cvičení jsou doporučeny pro pravou stranu 

 

ES - Erector Spinae 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 83 % 

- Levý i pravý sval je výrazně pomalejší 

- Hodnota přemístění je na nižší úrovni 

- Protahovací cvičení jsou doporučeny pro levou stranu 

- Aktivační cvičení jsou doporučeny pro obě strany s důrazem na pravou 

OE - Obliques Externus 

- Celková laterální symetrie je na nižší úrovni 75 % 

- Laterální symetrie doby kontrakce je mírně nižší než je doporučeno 76 % 
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- Laterální symetrie přemístění je nižší než je doporučeno 60% 

- Levý sval je pomalejší 

- Hodnota přemístění pravého i levého svalu je je nižší 

- Aktivační cvičení jsou doporučeny pro levou stranu 

- Protahovací cvičení jsou doporučeny pro obě strany s důrazem na pravou 

 

PM - Pectoralis Major 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 89 % 

- Hodnota přemístění pravého i levého svalu je je nižší 

- Protahovací cvičení jsou doporučeny pro obě strany s důrazem na pravou 

 

RA - Rectus Abdominus 

- Celková laterální symetrie je na nižší úrovni 79 % 

- Laterální symetrie doby kontrakce je mírně nižší než je doporučeno 78 % 

- Pravý sval je výrazně rychlejší 

- Hodnota přemístění levého i pravého svalu je nižší 

- Aktivační cvičení jsou doporučeny pro levou stranu 

- Protahovací cvičení jsou doporučeny pro obě strany s důrazem na pravou 

 

TB - Triceps Brachii 

- Celková laterální symetrie je na nižší úrovni 74 % 

- Laterální symetrie doby kontrakce je mírně nižší než je doporučeno 68 % 

- Levý i pravý sval je výrazně rychlejší 

- Hodnota přemístění levého i pravého svalu je nižší 

- Aktivační cvičení jsou doporučeny pro levou stranu 

- Protahovací cvičení jsou doporučeny pro obě strany s důrazem na pravou 

 

TRS - Trapezius Superior 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 85 % 

- Levý sval je výrazně rychlejší 
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Graf 10: Rychlost kontrakce u respondenta č.5 
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Graf 11: Hodnota přemístění respondenta č.5 
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Obrázek  SEQ Obrázek \* ARABIC 27:Ilustrace 

výsledků vybraných svalů 

6.6. Respondent č.6 

Pohlaví: muž 

Věk: 19  

aktivita: golf, 4 x týdně 

Váha: 62 

Výška: 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Ilustrace výsledků vybraných svalů 
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Tabulka 6:Laterální symetrie u respondenta č.6 

BB - Biceps Brachii 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 84 % 

- Laterální symetrie přemístění je na nižší úrovni než je doporučeno 53 % 

- Levý i pravý sval je výrazně rychlejší než je průměr hráčů golfu 

- Hodnota přemístění je na nižší úrovni než je průměr hráčů 

- Posilovací cvičení jsou doporučena pro levou stranu 

- Protahovací cvičení jsou doporučena pro pravou stranu 

 

DEA - Deltoideus Anterior 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 86 % 

 

DEP - Deltoideus Posterior 

- Celková laterální symetrie je na nižší úrovni 70 % 

- Laterální symetrie přemístění je na velmi nízké úrovni 23 % 

- Aktivační i posilovací cvičení jsou doporučena pro levou stranu 

- Protahovací cvičení jsou doporučena pro pravou stranu 

 

ES - Erector Spinae 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 96 % 

- Hodnota přemístění je na vyšší úrovni než je průměr hráčů 

- Posilovací cvičení je doporučeno pro pravou stranu 

 

OE - Obliques Externus 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 90 % 
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- Hodnota přemístění obou svalů je na vysoké úrovni 

- Posilovací cvičení jsou doporučeny pro obě strany s větším přihlédnutím k pravé 

 

PM - Pectoralis Major 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 87 % 

- Levý sval je výrazně rychlejší 

- Přemístění levého i pravého svalu je menší 

- Protahovací cvičení jsou doporučena pro obě strany s důrazem na pravou 

 

RA - Rectus Abdominus 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 91 % 

- Levý i pravý sval je výrazně rychlejší 

- Přemístění levého i pravého svalu je výrazně vyšší 

- Posilovací cvičení jsou doporučeny pro obě strany s důrazem na pravou 

 

TB - Triceps Brachii 

- Celková laterální symetrie je na nižší úrovni 63 % 

- Laterální symetrie doby kontrakce je nižší než je doporučeno 55 % 

- Laterální symetrie přemístění je na nižší úrovni 63 %  

- Pravý sval je očividně pomalejší než je průměr hráčů golfu 

- Přemístění levého svalu je nižší než je průměr u hráčů 

- Protahovací cvičení je doporučeno pro levou stranu 

- Aktivační cvičení jsou doporučena pro pravou stranu 

 

TRS - Trapezius Superior 

- Celková laterální symetrie je na vysoké úrovni 84 % 

- Laterální symetrie přemístění je na nižší úrovni 57 %  

- Levý i pravý sval je výrazně rychlejší 

- Přemístění levého svalu je nižší než je průměr u hráčů 

- Posilovací cvičení jsou doporučena pro levou stranu 

- Protahovací cvičení jsou doporučena pro pravou stranu 
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Graf 12: Rychlost kontrakce u respondenta č.6 
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Obrázek  SEQ Obrázek \* ARABIC 30: Hodnota přemístění u respondenta č.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Graf 13: Hodnota přemístění v časové ose u respondenta č. 6 
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6.7. Shrnutí dat 

V této kapitole nalezneme tabulku s přehlednými výsledky laterální symetrie všech 

probandů. Shrnutí je v podobě grafu s uspořádanými výsledky. Červeně vyznačené jsou 

nízko dosažené hodnoty. 

Tabulka 7: Shrnutí výsledků laterální symetrie jednotlivých svalů u šesti respondentů v % 

Laterální symetrie v procentech 

Měřené svaly 

Respondent 

1 

Respondent 

2 

Respondent 

3 

Respondent 

4 

Respondent 

5 

Respondent 

6 

Biceps Brachii (BB) 90 65 87 88 96 84 

Deltoideus Anterior 

(DEA) 86 65 86 90 94 86 

Deltoideus 

Posterior (DEP) 93 59 82 76 84 70 

Erector Spinae 

(ES) 95 78 78 88 83 96 

Obliques Externus 

(OE) 85 88 88 88 75 90 

Pectoralis Major 

(PM) 86 81 93 96 89 87 

Rectus Abdominus 

(RA) 82 50 73 94 79 91 

Triceps Brachii 

(TB) 81 58 72 82 74 63 

Trapezius Superior 

(TRS) 88 85 88 73 85 84 
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Graf 14. Grafické znázornění míry laterální symetrie jednotlivých svalů u šesti respondentů v % 

 

 

Následující text zobrazuje hromadné shrnutí výsledků jednotlivých svalů.  

 

BB - Biceps Brachii  

 

Respondent č. 1 - Celková symetrie byla vysoká (90%) a u této svalové skupiny nebyla 

zjištěna zvláštní patologie. 

Respondent č. 2 - Pravý sval je ochablý i pomalý a je třeba ho aktivovat a posílit.  

Respondent č. 3 - Nebyla zjištěna zvláštní patologie u těchto svalových skupin. 

Respondent č. 4 - Pravý sval je třeba posílit. 

Respondent č. 5 - Oba svaly jsou pomalé a je třeba více zařazovat aktivační cvičení. 

Respondent č. 6 - Pravou stranu je třeba více protahovat a levou posílit. 
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DEA - Deltoideus Anterior 

Respondent č. 1 - Levá strana je zkrácená a je třeba sval protahovat. Pro pravou jsou 

doporučeny posilovací cvičení. 

Respondent č. 2 - Levá strana je pomalá a je třeba zařadit aktivační i protahovací cvičení. 

Respondent č. 3 - Pravá strana je zkrácená a jsou doporučeny protahovací cvičení. U levé 

strany je třeba zařadit posilovací cvičení. 

Respondent č. 4 - Sval se nachází v normě, proto není třeba žádných aktivačních, 

posilovacích nebo protahovacích cvičení. 

Respondent č. 5 - Sval se nachází v normálních hodnotách, proto není třeba žádných 

aktivačních, posilovacích či protahovacích cvičení. 

Respondent č. 6 - Sval se nachází v normě, proto není třeba žádných nápravných cvičení. 

 

DEP - Deltoideus Posterior  

Respondent č. 1 - Sval je v normě, není třeba protahovacích, posilovacích ani aktivačních 

cvičení. 

Respondent č. 2 - Levý sval je pomalý i ochablý a je zde doporučení pro aktivační a i 

posilovací cvičení. Pravý sval je zkrácený a doporučují se protahovací cvičení. 

Respondent č. 3 - Pravá strana je zkrácená a je třeba ji protahovat. Levá strana je třeba 

posílit. 

Respondent č. 4 - Levý sval je pomalý a je zde doporučení k aktivačním a posilovacím 

cvičením. Pravý sval je třeba posílit. 

Respondent č. 5 - Posilovací cvičení jsou třeba u levé strany svalu. Pravý sval je zkrácený 

a je třeba ho protahovat. 

Respondent č.  Na levé straně je sval pomalý a ochablý a je zde doporučení k aktivaci i 

posílení. Pravá strana je zkrácená a je třeba sval protahovat. 

 

ES - Erector Spinae 

Respondent č. 1 - Pro obě strany svalových skupin je doporučení k posílení. 

Respondent č. 2 - Pravá strana svalů je pomalá a je zde doporučení k aktivaci. Levá strana 
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je zkrácená a je třeba ji protahovat. 

Respondent č. 3 -  Aktivační cvičení jsou doporučena pro pomalou levou stranu. Obě 

strany svalů jsou zkrácené a je třeba je protahovat. 

Respondent č. 4 - Levá strana je zkrácená a je třeba ji protahovat. 

Respondent č. 5 - Levá strana je zkrácená a je doporučení k protahovacím cvičením 

a  zároveň jsou obě strany ochablé a je třeba je aktivovat. 

Respondent č. 6 - Pravou stranu svalů je třeba posílit. 

 

OE - Obliques  Externus 

Respondent č. 1 - U těchto svalových skupin nebyla zjištěna zvláštní svalová patologie. 

Respondent č. 2 Pravá i levá strana je zkrácená a je třeba ji protahovat s důrazem pro 

pravou. 

Respondent č. 3 – Je doporučeno posílení obou stran.  

Respondent č. 4 - Tento sval nevybočuje z normy a není proto třeba aktivačních či jiných 

cvičení. 

Respondent č. 5 - Levý sval je pomalejší a ochablý, jsou zde doporučena aktivační cvičení 

i posilovací cvičení. Pravý sval je zkrácený a protahovací cvičení jsou doporučena. 

Respondent č. 6 - Svaly jsou v normě, doporučeny jsou jen posilovací cvičení. 

 

PM - Pectoralis Major 

Respondent č. 1 - Svalstvo je na obou stranách zkrácené je pro ně doporučeno 

protahovacích cvičení s důrazem na pravou stranu. 

Respondent č. 2 - Svalstvo je na obou stranách zkrácené je pro ně doporučeno 

protahovacích cvičení s důrazem na pravou stranu.  

Respondent č. 3 - Na obou stranách je zkrácení, doporučeno je protahovací cvičení s 

důrazem na pravou. 

Respondent č. 4 - Nebyla zjištěna žádné patologické odchylky. 

Respondent č. 5 - Svaly jsou zkrácené na obou svalech, proto je doporučení k 

protahovacím cvičením s důrazem na pravou. 
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Respondent č. 6 - Svalstvo je na obou stranách zkrácené a je pro ně doporučeno 

protahovacích cvičení s důrazem na pravou stranu. 

 

RA - Rectus Abdominus 

Respondent č. 1 - Nebyla zjištěna zvláštní patologie svalu. 

Respondent č. 2 - Svaly obou svalových skupin jsou zkrácené a je třeba je protahovat. 

Respondent č. 3 -  Svaly obou svalových skupin jsou zkrácené a je zde doporučení k 

protahování. 

Respondent č. 4 - Nebyla zjištěna zvláštní svalová patologie, není důvod k protahovacím či 

jiným nápravným cvičením. 

Respondent č. 5 -  Svaly obou stran jsou zkrácené a je třeba zařadit protahovací cvičení.  

Respondent č. 6 - U tohoto respondenta je doporučení k posilování  

 

TB - Triceps Brachii 

Respondent č. 1 - Obě strany jsou zkráceny a je zde doporučení pro pravidelné protahovací 

cvičení. Zároveň jsou oba svaly pomalé a je třeba je aktivovat. 

Respondent č. 2 - Levá strana je zkrácená a je doporučení pro protahovací cvičení. Obě 

strany jsou pomalé a je zde třeba svaly aktivovat a v tomto případě i posílit. 

Respondent č. 3 - Obě svalové partie levé i pravé strany jsou pomalé a jsou doporučeny 

aktivační cvičení. Zároveň je třeba oba svaly posílit. 

Respondent č. 4 - Pravá strana je pomalejší a je třeba ji aktivovat. Pro levou stranu svalů 

jsou doporučena posilovací cvičení. 

Respondent č. 5 - Na obou stranách je zkrácení, doporučeno je protahovací cvičení s 

důrazem na pravé straně. 

Respondent č. 6 - Levá strana je zkrácená a je třeba ji protahovat. Pravá je pomalá a jsou 

doporučeny aktivační cvičení. 
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TRS - Trapezius Superior 

Respondent č. 1 - Oba svaly se jeví jako zkrácené a je třeba je protahovat 

Respondent č. 2 - Levá strana je zkrácená a proto je doporučeno protahovacích cvičeních. 

Pravá strana je ochablá a je doporučeno posilovacích cviků. 

Respondent č. 3 - Levá strana je ochablá a je doporučeno posilovacích cvičení. 

Respondent č. 4 - Pravá strana je pomalá a ochablá, jsou doporučena aktivační cvičení i 

posilovací. Zároveň je levá strana zkrácená a doporučení je zde pro protahovací cviky. 

Respondent č. 5 - Nebyly zjištěny zvláštní patologie svalu. 

Respondent č. 6 - Pravá strana je zkrácená a je třeba sval protáhnout. Levá strana ochablá a 

je třeba posilovacích cvičení. 
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7. DISKUZE 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit míru dysbalancí vybraných svalových skupin u 

hráčů golfu. Za tímto účelem bylo měřeno a vyhodnoceno 9 svalů u šesti probandů pomocí 

přístroje Tensiomyografu 100. 

Prvním měřeným svalem na horní končetině byl m. biceps brachii (BB). Z výsledků 

vyplývá, že celková laterální symetrie byla u všech respondentů vyjma respondenta č. 2 

s hodnotou 65 % na vysoké úrovni. Až na ochablost u respondenta č. 2 a č. 4 na pravé ruce 

nelze říci, že by tato svalová skupina u vybraného vzorku ukazovala na charakterově 

podobné patologické znaky mezi měřenými respondenty. Lze se domnívat, že zapojení 

těchto svalů je při hře buď symetricky vyvážené nebo aktivita při daném pohybu není pro 

rozvoj dysbalancí významná. Rozborem těchto svalů pomocí TMG se zabývala ve své 

práci i Lipšanová (2018).  

Sval m. deltoideus anterior (DEA) se u respondenta 4, 5 a 6 nachází v normě. Zkrácenost 

svalu se na levé straně shodovala jen u respondenta č. 1 a 2. Mezi měřenými deltovými 

svaly byl i m. deltoideus (DEP), u kterého vyšly výsledky zajímavěji. Laterální symetrie 

byla nízká u tří respondentů č. 2, 4 a 6, přičemž u stejných hráčů na levé straně nebyla 

rychlost kontrakcí dostatečná. U hráčů č 2,3,5,6 je pravá strana zkrácená, což můžeme 

přisoudit velké aktivitě svalu ve švihu. Oproti tomu je levá strana ochablá a jsou zde 

doporučení k zařadění posilovacích cvičení. 

M. erector spinae (ES) je podle Mchardy, Pollard (2005) v průběhu švihu nejvíce zapojen 

v nápřahu na levé straně. V našem měření jsme zaznamenali zkrácení levého svalu u čtyř 

respondentů a to č. 2, 3, 4 a 5. V již výše zmíněném výzkumu Grimshaw et al. se 

dozvídáme, že při zařazení stabilizačních a rehabilitačních cvičení v tréninku, je možno 

dosáhnout většího rozsahu pohybu ramen a boků, zmenšit aktivitu m.erector spinae a 

dosáhnout tím menšího zatěžování. 

Výsledky naměřených hodnot svalu m. obliques externus (OE) ukazují největší odchylku u 

respondenta č. 5, který má doporučení pro posílení a protahování především svalu pravé 

strany těla a aktivaci svalu strany levé. U výsledků ostatních respondentů se neprojevily 

zvláštní odchylky od normy. Jak Silva et al. (2013) uvádí, moment aktivace svalu m. 

obliques externus při švihu je na obou stranách podobný. Mchardy, Pollard (2005) ve své 

práci uvádí procentuálně zastoupené aktivní svaly ve švihu. M. obliques externus je zde jen 
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mírně vyšší na pravé straně, z čehož můžeme usoudit, že zde k přetěžování vedoucímu k 

dysbalanci pravé či levé strany nedochází. 

M. pectoralis major (PM) je podle Mchardy, Pollard (2005) v golfovém švihu aktivní v 

různé míře na obou stranách (bilaterálně) v každé jeho fázi, avšak od horizontální polohy 

hole v nápřahu po kontakt s balónem dosahuje tento sval oboustranně až maximální 

aktivity. Tento fakt koresponduje s našimi výsledky, kde je laterální symetrie všech hráčů 

v normě a zároveň je levý i pravý sval u všech respondentů zkrácen. Na základě tohoto 

výsledku se zde doporučuje zařadit protahovací cvičení. 

Rectus abdominus (RA) vykazuje u většiny hráčů laterální symetrii v dostatečných 

hodnotách. Výjimkou byly naměřené hodnoty u respondentů 2 a 3, které se pohybovaly 

v rozmezí 50% a 73%. Na základě výsledků, ukazujících zkrácení obou svalů rectus 

abdominus, bylo doporučeno zařadit protahovací cvičení. Toto doporučení bylo stanoveno 

i pro respondenta č. 5, u kterého bylo naměřeno zkrácení svalu na obou stranách, zatímco u 

respondenta č. 6 je rectus abdominus ochablý a je třeba ho naopak posilovat. 

Triceps brachii (TB) se na základě měření projevil jako sval s nízkou laterální symetrií u 

respondentů 2, 3, 5 a 6. Zapojení svalu triceps brachii je ve švihu významné. Vzhledem 

k biomechanice úkonu můžeme říci, že pohyb v průběhu švihu je především u levého svalu 

izometrický (Maddalozzo, 1987). Měření nám ukázalo, že právě levá strana je u 

respondenta 1, 2, 4, 5, 6 nejvíce zkrácená, což může vyjadřovat jeho vysokou míru 

zapojení ve švihu. U respondenta 1, 2 a 3 je pravá strana pomalá a měla by se aktivovat.  

Měření Trapezius superior (TRS) u respondentrů 3, 4 a 6 ukázalo, že je sval sval ochablý. 

Podle Mchardy, Pollard (2005) je aktivita svalu ve švihu stranově podobná a není tu tedy 

velký předpoklad pro odchylky. Výsledky ukázaly, že laterální symetrie u všech 

respondentů mimo respondenta č.4 má hodnoty v normě. Respondent č. 2 má pravý sval 

ochablý a č. 3 má ochablý sval levý. Respondent č. 4 a č. 6 má sval pomalý a měl by se 

aktivovat. Z těchto charakteristik u této svalové partie nemůžeme vyvodit žádné relevantní 

společné znaky.  

 

 

 



81 

8. ZÁVĚR 

Cílem této práce byla snaha zodpovědět otázku: 

,,Má golfová hra vliv na rozvoj svalových dysbalancí?“ 

Za tímto účelem bylo měřeno šest respondentů přístrojem TMG 100. U každého 

respondenta byla prováděna diagnostika devíti svalů, na základě které jsme dospěli k 

výsledku, že vlivem golfu dochází k dysbalancím u svalů m. deltoideus posterior, m. 

erector spinae a m. triceps brachii. Byly tak potvrzeny tyto hypotézy:  

● Hypotéza č.3 – Vlivem golfu dochází k dysbalanci m. deltoideus posterior. 

● Hypotéza č.4 – Vlivem golfu dochází k dysbalanci m. erector spinae. 

● Hypotéza č.7 – Vlivem golfu dochází k dysbalanci m. triceps brachii. 

Hypotézy 1, 2, 5, 6, 8, 9 předpokládaly, že hraním golfu dojde k rozvoji svalových 

dysbalancí u svalů m. biceps brachii, m. deltoideus anterior, m. deltoideus posterior, m. 

erector spinae, m. obliques externus, m.  pectoralis major, m. rectus abdominus, m. triceps 

brachii, m. trapezius superior. V rámci měření respondentů byla tato souvislost pozorována 

jen v ojedinělých případech a tyto hypotézy tak nelze potvrdit. Je však předpoklad, že i v 

těchto svalových skupinách by mohlo docházet vlivem golfu k dysbalancím. Pro potvrzení 

hypotéz by ale bylo potřeba provést kvantitativní výzkum na větším počtu respondentů. 
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10. ODBORNÉ TERMÍNY 

Follow-through - část průběhu švihu po impaktu s míčem 

Impakt – chvíle kontaktu hlavy hole a míče při švihu 

Přemístění svalu – maximální posun svalu, maximální posun svalové kontrakce 

Clubhead - část golfové hole, která zasáhne míč 

Shaft - tělo golfové hole 

Grip - gumová rukojeť 

 

11. PŘÍLOHY  

Příloha č.1 - Souhlas etické komise 


