
Abstrakt 

Název: Posturální odchylky a svalové dysbalance u hráčů ledního hokeje ve 2. 

hokejové lize ČR 

Cíle:  Hlavním cílem této práce bylo vyhodnotit efekt pravidelného 

tříměsíčního cíleně sestaveného kompenzačního programu na funkci 

pohybového systému u hráčů 2. ligy v České republice na základě 

měření hodnot pohyblivosti páteře a provedení svalových testů. 

 

Metody: Kvantitativní šetření spočívalo v experimentu, kdy soubor 10 probandů, 

mužů, hráčů ledního hokeje ve 2. hokejové lize (průměrný věk 22 let) 

podstoupil intervenci v podobě série 45minutových lekcí 

kompenzačního cvičení, které probíhaly 2x týdně po dobu 3 měsíců. 

 Efekt intervence byl hodnocen testy na svalové dysbalance (4 testy pro 

svaly s tendencí ke zkracování, 4 testy pro svaly s tendencí k oslabení) a 

pohyblivost páteře (7 testů). 

 

Výsledky:  Výsledky pre-testu zjistily u zkoumaného souboru časté oslabení 

mezilopatkových a přímých břišních svalů a zkrácení svalů zadní strany 

dolních končetin a svalu bedrokyčlostehenního. Po tříměsíční intervenci 

došlo u posturálních i fázických svalů i pohyblivosti páteře k pozitivním 

změnám. V 70 provedených zkouškách (7 měření vynásobených 10 

probandy) došlo ke zlepšení z 53 %, stagnace byla zaznamenána ve  

 33 % a ke zhoršení došlo pouze ve 14 %. Výzkumem se tedy potvrdilo, 

že vzniklé svalové dysbalance a posturální odchylky lze korigovat 

pomocí intervence v podobě vhodných kompenzačních cvičení. 
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Abstract 

Title: Postural deviations and muscular dysbalance within ice hockey players 

in the 2nd ice hockey league of the Czech Republic 

Objectives:  The main objective of the thesis is to evaluate the effect of a regular 

three-month targeted compensatory program on the function of the 

locomotive system among the second league players in the Czech 

Republic by testing phasic and postural muscles and spinal mobility 

tests.  

 

Methods:  A quantitative survey consisted of an experiment where a set of 10 

probands, men, ice hockey players in the 2nd ice hockey league 

(average age 22) underwent a series of 45-minute compensation 

exercises that took place twice a week, for the period of three 

months.The effect of the intervention was evaluated by tests for muscle 

dysbalance (4 tests for shrinking muscles, 4 tests for muscles with 

tendency to weaken) and spinal mobility (7 tests).  

 

Results: The results of the pre-test it was found that interscapular, direct 

abdominal muscles were most frequently weakened; back thighs, lower 

back, hip and thigh muscles were most frequently shortened 

Furthermore, it was found that in postural and phasic muscles there was 

a positive change after three months of compensatory exercises. The 

results also showed that in the probands there was a positive change in 

the parameters of the spinal mobility tests. Based on 70 tests (7 

measurements multiplied by 10 probands) there was an improvement in 

53% of the cases, stagnation was recorded in 33%, and the deterioration 

only occurred in 14%. Research confirmed that an intervention in the 

form of appropriate compensatory exercises can correct the muscle and 

postural imbalances. 
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