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Abstrakt 

 

Název: Vliv funkce hlubokého stabilizačního systému páteře na přesnost a rychlost 

střelby u hráčů pozemního hokeje 

 

Cíle: Hlavním cílem práce bylo objasnění vlivu cvičení zaměřeného na zlepšení 

stabilizační funkce páteře na přesnost a rychlost střelby na bránu. Dalším dílčím 

cílem bylo zlepšení stabilizační funkce páteře po intervenčním programu. 

 

Metody: Teoretická část je zpracována formou rešerše. V praktické části byla k získání dat 

vytvořena experimentální studie obsahující výzkumný soubor 13 probandů ve 

věku 18-35 let, mužského pohlaví. V úvodním měření byla měřena přesnost střely 

a rychlost střely pomoci radaru Stalker Pro II. Stabilizační funkce páteře byla 

testována pomocí testovací baterie, sestavené pro účely této práce. Probandi 

následně po dobu 4 měsíců 2x týdně prováděli intervenční program pod 

odborným dohledem. Poté následovalo kontrolní měření. Na závěr bylo 

provedeno porovnání úvodních a závěrečných výsledků. Při zpracování dat byl 

využit tabulkový procesor Microsoft Excel verze 2010. Výsledky byly následně 

zpracovány do tabulek.  

 

Výsledky: V závěrečném měření došlo u všech probandů ke zlepšení stabilizační funkce 

páteře. Ze získaných dat vyplynulo, že došlo ke zlepšení přesnosti střely, ale 

nedošlo k zvyšení rychlosti střely. 

 

Klíčová slova: pozemní hokej, HSSP, stabilizační funkce páteře, core muscles, přesnost 

střely, rychlost střely 

 



     

Abstract 

 

Title: Influence of the function of the deep stabilization system of the spine on the 

accuracy and speed of shooting in the field hockey players 

 

Objectives: The main aim of the work was to clarify the effect of exercise aimed at 

improving the stabilization function of the spine on the accuracy and speed of 

the shot at field hockey. Another parcial goel was to improve the spinal 

stabilization function after the interventional program. 

 

Methods: The theoretical part is processed in the form of the research. In the practical part 

an experimental study is containing a sample of 13 probands aged 18-35, male, 

was created to obtain the data. In the initial measurement, the accuracy of the 

shooting and the speed of the shooting was measured using the Stalker Pro II 

radar. Stabilization function of the spine was tested using a test battery, 

assembled for the purpose of this work. Probands have performed the 

intervention program for 4 months, twice a week, under professional 

supervision. Then there was a control measurement. In conclusion, the initial 

and final results were compared. For processing the data was used a spreadsheet 

Microsoft Excel 2010. The results were then processed into tables. 

 

Results: In the final measurement, all probands were able to improve the spinal 

stabilization function. The obtained data has showed that there was  

improvement in the accuracy of the shooting but the increase of the shooting 

speed had not impoved. 

 

Key words: field hockey, core stability, core muscles, accuracy of shooting, speed of 

shooting 
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HKK – horní končetiny 

HSSP – hluboký stabilizační systém páteře 

LBP – low back pain 

LBS – low back syndrom 
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LHK – levá horní končetina 

Lp – bederní páteř 
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1 ÚVOD 

 

V České republice pozemní hokej nepatří mezi tak populární sporty oproti zahraničí, ale 

v posledních letech na oblibě stoupá. Je překvapivé, jak málo se odborná literatura zabývá 

výzkumy z této oblasti. Pozemní hokej je sportem kontaktním, často dochází k úrazům, 

převážně spojených s úderem hokejkou nebo míčkem, ale hlavně na základě jednostranné 

nekompenzované zátěže.  

V oblasti sportovního odvětví chybí kvalitní výzkumy zaměřené na vzájemný vliv 

sportovního výkonu a tréninku svalů stabilizujících páteř, a to i přesto, že stabilizační funkce 

páteře (core stability) je předmětem zkoumání již od 80. let minulého století. Dostupné 

výzkumy poukazují na výhody cvičení těchto svalů primárně u pacientů s bolestí zad. 

Nicméně jen málo výzkumů se zabývá výhodami trénování těchto svalů u elitních sportovců, 

a také jak by měl být tento trénink prováděn za účelem optimalizace sportovního výkonu. 

I přesto, že jsou zjištění a závěry o efektivitě protichůdné, mnoho elitních sportovců tento typ 

cvičení do své kondiční přípravy zahrnuje. 

 Důvodem nedostatku validních výzkumů je především nedostatek standardizovaných 

metod hodnotících stabilizační funkci páteře a nedostatek studií probíhajících v delším 

časovém úseku. Dalším matoucím faktorem je i to, že na tyto svaly jsou kladeny jiné 

požadavky během aktivit běžného denního života, při rekreačním sportu a při sportu 

vrcholovém. Proto také výzkum prováděný v rehabilitačním sektoru nelze aplikovat na 

sportovní prostředí, ve kterém tyto data chybí. 

Úkolem teoretické části mé diplomové práce je shrnout poznatky týkající se pozemního 

hokeje, pohybové charakteristiky a také negativního dopadu tohoto sportu na vrcholového 

hráče a dále vysvětlit pojmy týkající se stabilizační funkce páteře, možnosti jejího testování a 

přenesení těchto poznatků do sportovního odvětví. 

V praktické části se poté zaměřím na vytvoření intervenčního programu zaměřeného na 

svaly stabilizující páteř a vliv funkce svalů stabilizujících páteř na rychlost a přesnost střel. 

Toto téma jsem si zvolila i z toho důvodu, že působím jako fyzioterapeutka u hráčů 

pozemního hokeje a často se u těchto hráčů setkávám s tzv. low back pain. Často hráči 

nedokáží správně aktivovat svaly stabilizující páteř či vůbec neznají cvičení vhodná pro 

kompenzaci jejich jednostranné pohybové aktivity. 



 

13 

 

 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1 Pozemní hokej 

2.1.1 Historie pozemního hokeje 

Pozemní hokej je sportem kolektivním, velmi podobný lednímu hokeji, florbalu a hokejbalu 

(s tímto sportem bývá často zaměňován). Na úkor těchto sportů je v České republice pozemní 

hokej v dnešní době dosti opomíjený. Ve světě se používá název hockey – hokej, ale u nás si 

pod tímto pojmem představíme spíše lední hokej.       

Pozemní hokej se řadí mezi nejstarší kolektivní míčové sporty na světě. První zmínky 

pochází z Egypta před 4 tisíci lety. Ve 2. tisíciletí před naším letopočtem byl náplní tělesných 

cvičení v Indii, která je považována za kolébku tohoto sportu. Popis hry je zachován 

v hrdinských básních autorů Shanama, Nizami, Yami a Khaghyamé pocházejících z Persie. 

Hráli se zde utkání dvou družstev o čtyřech hráčích, kteří měli jen obyčejnou zahnutou hůl, 

malý míček a bránu vymezenou dvěma sloupky (Kössl et al, 2008; Vaněk, 1956). 

Moderní podoba pozemního hokeje se objevuje v Anglii a Skotsku v druhé polovině 

19. století, kde se hrála na školách. V roce 1852 byla vydána první pravidla (velmi odlišná od 

novodobých), ale zahrnující již nejdůležitější rysy této hry. Zvrat v dosavadním pojetí hry 

způsobilo zavedení pravidla, že branky může být dosaženo jen ze vzdálenosti ne větší než 

13,5 m. To zapříčinilo větší rozdělení rolí na hřišti (Vaněk, 1956). 

Pozemní hokej se poprvé objevil na Olympijských hrách v roce 1908 v Londýně a je 

součástí olympijského turnaje dodnes (bohužel bez učásti českého týmu). 

Roku 1924 vznikla Mezinárodní hokejová federace a v současnosti je pozemní hokej 

rozšířen do 127 zemí světa (Vaněk, 2008). 

Pozemní hokej je zastřešen Mezinárodní hokejovou federací (FIH = International 

Hockey Federation). Český svaz pozemního hokeje spadá pod Evropskou hokejovou federaci 

(EHF = European Hockey Federation). V roce 2007 byla založena federace European Hockey 

League (EHL) za účelem zviditelnění pozemního hokeje. Jedná se o jakousi obdobu fotbalové 

ligy mistrů. 
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Jednou za 4 roky se koná Mistrovství světa (Hockey world cup). Každý rok se koná 

Pohár mistrů (Champions Trophy), kterého se účastní 6 nejlepších týmů dle žebříčku FIH 

(International Hockey federation, 2018). 

Počet členských zemí FIH úměrně se zvyšující s popularitou tohoto sportu ve světě 

stále stoupal, což dokumentuje i následující přehled: rok 1949 – 28 zemí, 1964 – 49 zemí, 

1974 – 74 zemí, 2001 – 120 zemí. Dnes hraje pozemní hokej ve všech pěti světadílech zhruba 

pět miliónů hráčů a hráček. V Evropě je na vrcholu s největším počtem registrovaných 

pozemních hokejistů (135 tisíc) Nizozemí. Pro srovnání v České republice je registrovaných 

hráčů okolo 4 000 (International Hockey federation, 2018; Pozemní hokej, 2015). 

Mezi nejvíce úspěšné národy patří Indie, Pakistán, Nový Zéland, Austrálie, 

Nizozemsko, Belgie, Španělsko a Německo. 

Podle žebříčku Mezinárodní hokejové federace se Česká republika nacházela nejlépe 

v historii na 21. místě v mužské kategorii, a to v roce 2011. Ženská kategorie dosáhla nejlépe 

33. místa, a to v roce 2013 (International Hockey federation, 2018). 

Rok 1908 je považován za rok vzniku pozemního hokeje u nás. I když se u nás objevil 

už v roce 1888, kdy výstroj a výzbroj potřebnou pro hru přivezl sportovec Josef Rössler-

Ořovský. Největším českým dosavadním úspěchem je stříbrná olympijská medaile, kterou 

získalo reprezentační družstvo žen roku 1980 na olympijských hrách v Moskvě – prvních 

olympijských hrách, jejichž součástí byl i turnaj žen. Od té doby Česká republika už takto 

velký úspěch nezískala. 

Bohužel jen málo hráčů se věnuje tomuto sportu profesionálně. Většina jich hraje 

během studia či zaměstnání (popřípadě je to jejich zaměstnání na částečných uvázek), který 

často doplňují trénerskou činností v klubech a prací s dětmi a mládeží (Pozemní hokej, 2015, 

Vaněk, 2008). 

2.1.2 Stručná pravidla pozemního hokeje 

Rozlišujeme halový a venkovní pozemní hokej. Halový hokej se hraje pouze v zimě, 

nehraje se v tolika zemích, není součástí Olympijských her a Česká republika je v něm svými 

výsledky na mnohem lepší úrovni, než je tomu v případě venkovního pozemního hokeje.  

Převážnou většinu roku se hraje venkovní hokej a popsána budou pravidla tohotu typu 

hokeje, protože praktická část diplomové práce byla měřena na hřišti určeného pro venkovní 

typ a hokejky jsou také rozdílné pro oba typy pozemního hokeje. 
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Hru tvoří 11 hráčů na hřišti o délce 40 m a šířce 55 m. Střelecký kruh je čára, vyznačená 

uvnitř hrací plochy, je 3,66 m dlouhá a rovnoběžná se zadní čárou a vzdálená od ní 14,63 m. 

Vzdálenost se měří od vnějšího okraje zadní čáry k vnějšímu okraji této čáry, která pokračuje 

nepřerušovaně na každou stranu ve tvaru čtvrtkruhu, až se setká se zadní čarou; středem 

těchto čtvrtkruhů je vnitřní přední roh nejbližšího brankového sloupku. Vertikální sloupky 

branky jsou na sebe kolmé a jsou od sebe vzdáleny 3,66 m a vodorovné břevno je spojeno se 

sloupky ve vzdálenosti 2,14 m od země. Hrací povrch je z umělé trávy (Pozemní hokej, 2015; 

Táborský, 2015). 

 

 

Obr. č. 1 Hřiště na pozemní hokej (Zdroj: VSK Technika Brno, 2018) 

 

 Hrací čas je 2 x 35 minut s 10ti minutovou pauzou. Hráči v poli jsou vybaveni 

hokejkou, holenními chrániči, ochranou rukavičkou a chráničem zubů. Brankářská výzbroj se 

podobá lednímu hokeji. Hokejka má 2 strany – plochou (tzv. forhendovou) stranu a kulatou 

(tzv. bekhendovou) stranu. Hráč může hrát pouze s plochou stranou a nesmí využít žádnou 

část svého těla (s výjimkou brankáře). Průměr hokejky musí projít kroužkem s vnitřním 

průměrem 51 mm (na mezinárodních soutěžích se podstupuje přísná kontrola hokejky). Délka 

hokejky není omezená. Celková hmotnost nesmí být větší než 737 g. Rovná část, kde se 

hokejka drží, se nazývá rukojeť. Zahnutá část na konci hokejky se nazývá zobák (Pozemní 

hokej, 2015, Vaněk, 2008). 
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Obr. č. 2 Hokejka na pozemní hokej (Zdroj: Flook, 2018) 

 

Podobně jako ve fotbale se za porušení pravidel v tzv. kruhu odehrává trestný roh. Je 

to velmi dobrá příležitost pro skórování. Útočící hráči jsou rozestavěni po obvodu střeleckého 

kruhu a jeden rozehrávající útočník je na základní čáře, zhruba 10 metrů od středu branky. 

V drtivé většině rozehrává tzv. taženým úderem. Pět obránců, včetně brankáře, stojí v bráně. 

Zbytek jejich týmu setrvává v oblasti poloviny hřiště a jsou připraveni na návrat do svého 

kruhu. Jakmile útočník rozehraje míč, všichni se ze svých pozic mohou zapojit do hry. 

Jako ve fotbale nebo v ledním hokeji může rozhodčí odpískat trestný úder, tzv. 

penaltu, a nově i nájezd. Penalta je nařízena při závažném přestupku v kruhu nebo při 

nedovoleném zastavení hráče brankářem. Mezi přestupky a fauly patří například: hákování, 

sekání, bránění míčku, vysoká hokejka, nedodržená vzdálenost, hra nohou, nebo jinou částí 

těla a podobně. Střídat může oproti fotbalu hráč téměř kdykoli a kolikrát za hru potřebuje. 

Vystřídat nesmí pouze v případě, pokud byl nařízen trestný roh. Hráč v takovémto případě 

vystřídá po jeho odehrání (Pozemní hokej, 2015; Táborský, 2015). 

Nejdůležitější pravidla při hře: 

 Hráč nesmí míček úmyslně zastavit tělem, ani se ho dotýkat jinak než hokejkou, a to 

pouze dovolenými způsoby. 

 Hráč si nesmí míček krýt tělem ani hokejkou a nesmí fyzicky blokovat hůl nebo tělo 

soupeře. 

 Brankáři mohou uvnitř střeleckého kruhu používat své výstroje, ale nesmějí si na míč 

lehat. To by bylo porušení pravidel o bránění a byl by nařízen trestný roh pro útočící 

družstvo. 
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 Branky je dosaženo, jestliže je hráno míčkem ve střeleckém kruhu útočícím hráčem 

a míček skončí celým svým objemem za brankovou čárou a pod břevnem. 

 Hráč může za opakovaný přestupek, faul či nesportovní chování dostat tři osobní 

tresty. Zelená karta znamená pouze napomenutí. Žlutá karta znamená vyloučení na 

minimálně 5 minut, bez možnosti nahrazení jiným hráčem. Červená karta znamená 

vyloučení do konce hrací doby. Hráč je povinen opustit hrací plochu i prostor areálu 

(Pozemní hokej, 2015; Táborský, 2015; Vaněk, 2008). 

 

2.1.3 Zátěžová fyziologie pozemního hokeje 

Pozemní hokej je sportem acyklickým, tzn. hráč se pohybuje ve vysoké pohybové 

aktivitě a intenzita svalové práce je dynamického rázu. Dochází ke střídání činností různé 

intenzity, času trvání, charakteru, struktury apod. Při výkonu se střídají fáze zatížení 

a oddychu.  

Hru podle metabolických procesů můžeme rozdělit na anaerobní (nepravidelná, 

krátkodobá a vysoce intenzivní činnost) a aerobní (střídání intenzit v průběhu celého zápasu) 

(Vaněk, 1978). Už výzkum Reillyho a Borrie z roku 1987 ukázal, že aerobní síla je důležitou 

složkou v pozemním hokeji, naměřili hodnotu 52,2-59,3 ml/kg/min. 

Aziz (2000) uvádí, že zastoupení energetických požadavků pozemního hokeje je 

v poměru 60 % aerobního ku 40 % anaerobního energetického krytí. S tím také souvisí 

vysoká úroveň rychlostních, vytrvalostních a silových schopností. 

Spencer (2004) ve své studii analyzuje záznamy ze zápasů hráčů na vrcholové úrovni: 

,,Převážnou část hrací doby se hráči pohybují v nízké intenzitě zatížení: chůze (46,5 %), klus 

(40,5 %) a stoj (7,4 %). Činnost vysoké intenzity byla zastoupena významně méně: ,,tempový 

běh" (4,1 %) a sprint (1,5 %)." 

Aziz (2000) provedl studii, ve které popisuje vztah mezi maximálním příjmem kyslíku 

a opakovanými ukazateli výkonu sprintu u hráčů pozemního hokeje a fotbalu. Došel k závěru, 

že aerobní zdokonalení může něco málo přispět ke zplepšení opakovaného sprintového 

výkonu a zdokonalení dalších aspektů hry ve sportech jako je pozemního hokej a fotbal. 

Boyle (1994) provedl měření výkonu v zápase vrcholových hráčů pozemního hokeje 

a došel k následujícím výsledkům: ,,Energetický výdej se u hráčů pohyboval mezi 83 kJ/min 

(u záložníka) a 61 kJ/min (u křídelního útočníka). Průměrná tepová frekvence hráčů v 
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průběhu zápasu byla 159 +/- 8 tepů za minutu. Maximální spotřeba kyslíku u vrcholového 

pozemního hokejisty překračuje hranici 60 ml/kg/mm." 

Riziko poškození svalů, kostí nebo vaziva roste při tomto typu zátěže, protože jestliže 

jsou svaly na konci střídání unavené, nemohou pak pracovat na 100 % (Máček, Radvanský et 

al., 2011). 

2.1.4 Pohybová charakteristika 

Vaněk (1978) popisuje hru jako postupnou kombinaci úkolů, při kterých se uplatňuje 

rychlost a pružnost myšlení, důslednost, smysl pro souhru a hlavně taktické změny rytmu 

a tempa hry. Pozemní hokej bývá často připodobňován k hokeji lednímu, a to hlavně kvůli 

práci s hokejkou. Práci s hokejkou (střelba, tlumení přihrávek...) je náročné skoordinovat 

s během a současně brát zřetel na odskakující míček.  Proto je nezbytná vysoká kinestetická 

citlivost horních končetin, převážně zápěstí, hmatová citlivost prstů i dlaní a celková 

obratnost. Přihrávka či střelba je umožněna složitou souhrou zrakových, sluchových 

a svalových počitků, které tvoří základ jemných pohybových diferenciací. Směr a síla je 

regulována podmíněným reflexním odhadem prostoru, času a rychlosti vlastního pohybu, 

pohybu spoluhráče a míče. 

Ve hře se prolíná běh s převzetím a vedením míče holí, různé obraty, změny směru. 

Tyto činnosti musí být neustále propojovány s hodnocením vzniklé situace a s následným 

výběrem nejvhodnějšího řešení okamžité herní situace (Český svaz pozemního hokeje, 2010). 

Podle Wilsmora a Curtise (1992) se v pozemním hokeji střídají krátké výbušné sprinty 

s následujícím během nižší intenzity. Dále je nezbytná síla na hokejce, agilita a flexibilita 

k přesunutí z jedné pozice do druhé. Nezbytné je také umět driblovat s míčkem a hokejkou 

a schopnost udeřit a švihnout míčem přesně. To vyžaduje sílu ramenního pletence a 

koordinaci rukou a očí. 

Hráč je v neustálém podřepu, z čehož vyplývá, že je v neustálem zatížení m. 

quadriceps femoris. V důsledku špatného nastavení pánve (pánev je v anteverzi) dochází 

k přetěžování m. iliopsoas, m. rectus femoris, adductorů a s tím související nerovnováha mezi 

rotátory kyčelního kloubu. Na zadní straně DK jsou přetíženy hamstringy a lýtkové svaly. 

Trup se nachází v mírném předklonu a jedno rameno je výše než druhé vlivem úchopu 

hokejové hole. Hlava je v mírném záklonu, protože hráč musí vidět před sebe a sledovat hru. 

Tím pádem dochází k nerovnováze mezi přední a zadní stranou trupu, ale také mezi levou 



 

19 

 

a pravou stranou. Dochází k přetěžování povrchových svalů zad (paravertebrálních svalů, m. 

quadratus lumborum). Břišní svaly jsou oslabeny. Dochází ke zvýšení bederní lordózy, 

zvýšení hrudní kyfózy (velmi častá je přítomnost skoliózy) a předsunu hlavy. V důsledku 

předklonu trupu a držení hokejky dochází ke zkrácení mm. pectorales (prsních svalů), 

protakci ramen, ramena jsou v rozdílné výšce (asymetrie), krční páteř je v předsunu a dochází 

ke zvýšení krční lordózy, mezilopatkové svaly jsou v hypotonu. Celkově dochází 

k přetěžování povrchových svalů nad hlubokými, které jsou v hypotonu; svaly nepracují ve 

vzájemné koordinaci. Dochází k dysfunkci hlubokého stabilizačního systému páteře. 

Z takovéhoto nastavení dochazí často k bolesti zad v bederní oblasti. 

Chybné postavení má příčinu nejčastěji v oblasti zad a kolen. Chyby v postoji vedou 

ke špatnému zvládání techniky, ale také ke zdravotním obtížím (Český svaz pozemního 

hokeje, 2010; Hrazdíra, 2009). 

2.1.5 Střelba v pozemním hokeji 

Pozemní hokej je velmi náročný na správnou koordinaci a stabilizaci těla, především 

kvůli střelbě, při níž dochází k flexi a rotaci trupu. Na správné střelbě se podílejí jak střed těla, 

tak končetiny a jejich distální části, které hrají významnou roli při razanci střelby. 

K poškození hybného aparátu může lehce dojít, pokud hráč nedokáže kvalitně stabilizovat 

jednotlivé části těla. 

Účelem střelby je dostat míček do soupeřovi brány bez toho, aby jej brankář chytil. 

K tomu je potřeba určitá razance a zároveň přesnost, což vyžaduje bezchybnou práci všech 

segmentů pohybového aparátu. Je vyžadována dostatečná pohyblivost páteře a ramenního 

kloubu, ale zároveň dostatečná svalová podpora hlavně pletence ramenního a svalů tělesného 

jádra (Vaněk, 2008) 

 

Typy střel 

 Tažený úder (puš/push pass) 

Nejvíce se používá při nahrávce, při kombinacích ve střední části hřiště, při útočných 

kombinacích v běhu, při střelbě na bránu. 

Hráč drží hokejku levou rukou na konci, pravá ruka je přibližně v polovině délky hokejky. 

Nohy jsou mírně rozkročeny, míček leží šikmo před hráčem vlevo,  blíže k levé noze. Hráč 

vykročí levou nohou do směru nahrávky, přenese váhu z pravé nohy na levou a švihový 
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impuls se přenáší na pravou paži a levé rameno. Hokejka je na začátku pohybu v těsné 

blízkosti míčku, kolmo k povrchu. Po úderu sleduje hůl co nejdéle míč. Míček se pohybuje 

po zemi (International Hockey federation, 2018; Levý, 2004). 

 Švihový úder (tažená puš)  

Tento úder je v podstatě shodný s taženým úderem (dlouho neexistovalo české 

pojmenování pro tento úder). Rozdíl je v tom, že míček letí vzhůru vzduchem. 

Využívá se při střelbě na bránu, při střelbě na bránu z trestného rohu, při dlouhých 

nahrávkách nebo při přehození soupeřový hokejky na krátkou vzdálenost. 

Postavení hráče se nemění, ale náklon čepele hokejky ano. Ta se dostává částečně pod 

míček, hokejka svíra s hřištěm tupý úhel (čím je větší, tím lze míček zvednout výše 

(International Hockey federation, 2018; Levý, 2004). 

 Klasický forhendový úder (úder, hit) 

Používá se na rychlé, razantní podélné přenesení hry k soupeřově brance nebo ke střelbě 

na bránu.  

Hokejka je uchopena na jej ím konci oběma rukama u sebe. Hráč stojí ve stoji 

rozkročném, váha těla je rozložena rovnoměrně na obě nohy a levé rameno je natočeno do 

směru nahrávky. Míček je umístěn ve směru šikmo vpřed před levou nohou. Následuje 

nápřah hokejky vzad (maximálně do úrovně ramen) za pravou nohu, čepel hokejky směřuje 

špičkou vzhůru, dochází ke snížení těžiště hráče a váha se přenáší částečně nad zadní pravou 

nohu. Pravá paže je při nápřahu semiflektována v lokti, levá jen mírně. Pohybem vpřed, 

doplněným částečnou rotací horní poloviny těla směrem doleva a přenesením a snížením 

těžiště z pravé nohy nad levou, dodáváme hokejce a následně míčku dostatečný impuls 

pro razantní pohyb vpřed. Pravá ruka se postupně dostává extenze v loketním kloubu, levá po 

fázi napnutí přechází do mírné flexe v lokti. Míček je zasažen středem čepele hokejky 

(International Hockey federation, 2018; Levý, 2004). 

 Backhand (argentina) 

Hokejka je uchopena na konci oběma rukama u sebe, hráč si vykročí levou nohou 

směrem k míčku (bérec a stehno svírají pravý úhel), těžiště je sníženo, horní polovina 

trupu mírně rotuje spolu s oběma pažemi  nejprve  k zadní (pravé) noze, dotykem čepele 

hokejky povrchu a následnou zrychlovanou rotací horní poloviny trupu s pažemi směrem 

vpřed (k levé noze). Pravé chodidlo se postupně odvíjí až na špičku. Hokejka je stále ve 

styku s povrchem. Před levou nohou hokejka udeří do míčku a horní polovina trupu 
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uvolněně ukončuje pohyb směrem doleva. Typické je překřížení rukou v oblasti zápěstí po 

odehrání  míčku.  Podle nastavení čepele hokejky,  b u ď  míček směřuje po zemi (čepel 

kolmo k povrchu –  p ř i  nahrávce) nebo se míček pohybuje směrem vzhůru (čepel je 

sklopena směrem dozadu – při střele na bránu). 

Hráč je natočen do směru úderu částečně zády a částečně pravým bokem, ruce drží 

hokejku na jejím konci v poloze u sebe. Tento způsob se používá při nedostatku času na 

přípravu ke střele (např. při těsnějším bránění protihráče), a proto je nápřah kratší 

a střela ztrácí mírně na razanci. Těžiště těla je hodně sníženo, pravá (přední) noha je 

pokrčena tak, že bérec spolu se stehnem svírají pravý úhel. Levá (zadní) noha je mírně 

pokrčena, bérec spolu se stehnem tvoří tupý úhel. Paže jsou v začátku úderu pokrčené, 

hokejka je natočena zobákem čepele více k zemi a do směru pohybu. Čepel hokejky je 

přibližně na úrovni levého ramene. Pohyb je zahájen rotací trupu zleva doprava a pohybem 

pravé paže.   

Používá se při přenesené, rychlé nahrávce v obranném pásmu. Umožňuje zrychlenou 

nahrávku bez zastavení míčku po předchozí nahrávce. 

Používá se při tvrdé, překvapivé a těžko ubranitelné střele, při centrech z levé útočné části 

hřiště směrem do kruhu soupeře nebo při obranných úderech směrem vpřed z levé strany 

(International Hockey federation, 2018; Levý, 2004). 

 smýkáný úder (zametaný úder, slap, slapping) 

Používá se při přenesené, rychlé nahrávce v obranném pásmu. Umožňuje zrychlenou 

nahrávku bez zastavení míčku po předchozí nahrávce. 

Hokejka je uchopena na konci oběma rukama u sebe, hráč si vykročí levou nohou 

směrem k míčku (bérec a stehno svírají pravý úhel), těžiště je sníženo, horní polovina 

trupu mírně rotuje spolu s oběma  pažemi  nejprve  k zadní (pravé) noze, dotykem čepele 

hokejky povrchu a následnou zrychlovanou rotací horní poloviny trupu s pažemi směrem 

vpřed (k levé noze). Pravé chodidlo se postupně odvíjí až na špičku. Hokejka je stále ve 

styku s povrchem. Před levou nohou hokejka udeří do míčku a horní polovina trupu 

uvolněně ukončuje pohyb směrem doleva. Typické je překřížení rukou v oblasti zápěstí  po  

odehrání  míčku.  Podle nastavení čepele hokejky,  b u ď  míček směřuje po zemi (čepel 

kolmo k povrchu –  p ř i  nahrávce) nebo se míček pohybuje směrem vzhůru (čepel je 

sklopena směrem dozadu – při střele na bránu (International Hockey federation, 2018; Levý, 

2004). 
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2.1.6 Pohybová charakteristika střelby 

Při střelbě se horní končetina držící hokejku dole (pravá) dostává do flexe v ramenním 

kloubu (aktivují se svaly m. deltoideus pars clavicularis, m. coracobrachialis, m. biceps 

brachii caput breve) a druhá (držící hokejku nahoře - levá) jde do mírné abdukce (aktivují se 

svaly m. deltoideus pars akromion, m. stratus anterior, m. supraspiantus). Hráči hrají 

s hokejkou, která se používá jen na jednu stranu, a to doprava, takže se nerozlišuje, jestli je 

hráč pravák nebo levák. Předloktí spodní končetiny se dostává do mírné palmární flexe 

(aktivují se svaly m. flexor carpi radalis et ulnaris, m. palmaris longus) a razanci střely udává 

síla m. triceps brachii. V této fázi je také důležité zapojení trupu, dochází k rotaci ve směru 

střelby. Naprosto zásadní je stabilizace trupu, na které se podílí především m. erector spinae, m. 

quadratus lumborum, m. latissimus dorsi, bříšní svalstvo a bránice s pánevním dnem. V poslední 

fázi dochází k postupnému brzdění pohybu, jednotlivé segmenty těla pokračují v pohybech 

fáze střely. Držení hokejky zajišťují flexory prstů. Důležitá je stabilita opěrné dolní končetiny 

(levé). K této končetině rotuje celý trup. Uplatňuje se zde šikmý svalový řetězec rotující pravé 

rameno k levému kyčelnímu kloubu. M. iliopsoas bývá přetížen, protože pokud je punctum fixum 

na dolní končetině, přitahuje k ní celý trup (Bernacíková at al., 2012; Lind, 2012). 

 

2.1.7 Předpoklady pro střelbu 

Fyzická zdatnost je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro střelbu. Dobrá fyzická 

zdatnost umožňuje hráči uvolnit se od bránícího protihráče, vybudovat si dobrou střeleckou 

pozici a udržet si míček na hokejce. 

V moderním pozemním hokeji je velmi důležitá psychická odolnost, dobrý hráč musí 

zvládnout psychicky vypjaté situace. Není možné, aby si dovolil psychickou nestabilitu při 

různých utkáních. Je také zapotřebí, aby na sebe dokázal vzít odpovědnost za výsledek. 

Základním předpokladem je zvládnutí techniky střelby. I když bude střela sebeprudší, 

bez správného umístění je bezvýznamná. Účinnost techniky závisí na herní situaci, to 

znamená na vztahu hráče a protihráče a na zaujaté pozici na hřišti (zda-li se nachází ve 

výhodné pozici nebo je lepší přihrát míček lépe postavenému spoluhráči). 

Důležitou roli hraje také technické vybavení hráče, mezi nejdůležitější patří hokejka 

a kvalitní obuv. 
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Specifikem pozemního hokeje oproti jiným sportům hrajících s hokejkou je to, že 

všichni hráči musí hrát hokejkou vpravo, to znamená, že praváci musí hrát přes ruku. V tomto 

případě získávají určitou výhodu leváci. 

Dalším důležitým předpokladem je rychlé taktické zhodnocení situace. Útočník musí 

zhodnotit herní situaci a její další vývoj a na základě tohoto se rozhodnout pro správné řešení. 

(Kostka, 1984) 

Pohybově – časová analýza provedená Lothianem a Farrallym (1994) podporuje 

důležitost agility v pozemním hokeji, protože elitní hráči strávili 11,6 % herního času v jiném 

pohybu než dopředném.  

Grisono (1991) připisuje flexibilitě důležitou roli při herním výkonu. Snížená 

flexibilita zvyšuje riziko zranění, snižuje rozsah pohybu, mění naučený pohyb, prodlužuje 

zotavení a snižuje rychlost a agilitu. 

Wilsmore a Curtis (1992) udávají, že abdominální síla je zásadní pro výbušný běh 

a silný úder jako takový. Poskytuje svalovou vazbu mezi horní a dolní částí těla, čímž 

napomáhá sumaci sil. Svalová vytrvalost je pro pozemní hokej nezbytná a byla by limitujícím 

faktorem ve hře, a proto by také měla být testována v jakémkoliv kondičním hodnotícím 

programu. 

Dle Ariel (1996) je síla svalů trupu jedním z nejdůležitějších determinantů rychlosti 

střelby v házené. 

Saeterbakken et al. (2011) zjistili pozitivní efekt tréninku tělesného jádra na zvyšování 

maximální rychlosti střelby u testované skupiny. V tomto výzkumu bylo pro trénink tělesného 

jádra použito nestabilní zařízení. 

2.1.8 Rychlost střelby 

Rychlost posunu míče po hřišti je jedním z nejdůležitějších faktorů ve hře a 

dovedností očekávanou od hráčů. Hráč musí udeřit míč, zatímco stanovuje cíl, pohybuje se a 

zároveň brání protihráče. Hráči musí překonat jak fyziologické, tak psychologické napětí a 

předvést to, co se na tréninku naučili. Předpokládá se, že dovednosti a výkony jsou spojeny 

s relevantními charakteristikami, jako je antropometrie, fyziologie a adaptace související 

s tréninkem (Reilly a Borrie,1990). 

Hanjaban a Kailashiya (2014) testovali souvislost mezi fyziologickými a 

antropetrickými parametry na rychlost střely na 31 hráčích. Došli k závěru, že vyšší hráči, 

s delšími horními končetinami a štíhlejší postavou, zasáhnou míč rychleji. Výška hráče 



 

24 

 

nemůže být tréninkem změněna, ale lepší kompozice složení těla (méně procent tuku na úkor 

větší svalové hmotnosti) je dosažitelným cílem ke zlepšení výkonnosti. Věk hráče, tělesná 

hmotnost, délka acromion – processus styloideus a výška trochanteru nekorelovaly s rychlostí 

míče. Naměřené obvody z paže, stehna a lýtka v relaxovaném stavu neukázaly významnou 

souvislost s rychlostí míče, což naznačuje, že množství svalové hmoty nemá velký vliv na 

schopnost hráče rychleji zasáhnout míč. Avšak všechny proměnné svalové síly – síla úchopu, 

síla zad, seated shot put throw a vertikální skok ukázaly významnou korelaci s rychlostí míče. 

Z toho vyplynulo, že síla horní končetiny (posuzovaná tzv. seated shot put throw testem) je 

nejvýznamnějším faktorem ovlivňující rychlost střely z měřených parametrů. 

Průměrný hráč může zasáhnout míč mezi 80 a 100 km/h. Většina mezinárodních hráčů 

dokáže zasáhnout míč mnohem rychleji, a to 110-120 km/h. Např. Taeke Taekema je schopný 

dragflickem dosáhnout rychlosti až 120-125km/h. 

International Hockey Federation (2014) zvěřejnila měření rychlosti gólů ze světového 

šampionátu pomocí mobilní aplikace HockeyTracker. Nejrychlejší naměřený gól dosáhl 

rychlosti 140 km/h. Také udává, že správně umístěný roh rychlostí 110 km/h je téměř 

nemožné zastavit.  

Zajimavé je, že s mužským pozemním hokejem se pojí nejrychlejší rychlost švihu 

z jakéhokoliv sportu, dokonce oproti golfu nebo baseballu, a to 165,7 km/h (USA Field 

hockey, 2018). 

 

2.2 Hluboký stabilizační systém páteře 

2.2.1 Stabilizační funkce páteře 

Stabilizační funkce páteře začala být zmiňována koncem roku 1990. Začaly se 

provádět studie zabývající se změnou aktivity svalstva trupu při úrazech v oblasti bederní 

páteře a u pacientů s chronickými bolestmi zad. Studie poukázaly na existenci spojitosti mezi 

poraněním, bolestí a odlišnou aktivací svalů trupu. V té době převládal tradiční pohled na 

léčbu bolesti zad, a to posilování břišního svalstva jako ventrální opory zad. Obecně terapeuti 

předpokládali, že některé svaly jsou z hlediska stabilizace páteře důležitější, a to převážně m. 

transversus abdominis. Dalším bodem uvažování bylo, že bolest bederní páteře může být 

způsobena oslabenými břišními svaly. Postupně bylo zjišťováno, že posílení muskulatury 
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páteře může být využito jako prevence vzniku poranění osového orgánu a jeho komponent 

(Lederman, 2008). 

Později Panjabi (1992) definoval stabilitu jako schopnost reagovat na jakékoliv změny 

zatížení, a to jak statického tak i dynamického, a dále schopnost rychle vykonat cílený pohyb 

se zajištěním dostatečné stabilizace během celého rozsahu pohybu. Stabilita páteře znamená 

udržet centrované nastavení obratlů ve fyziologickém rozsahu pohybu. Centrální nervový 

systém (svalová aktivita) a vazivový aparát musí zajistit, aby nedocházelo k přetěžování 

měkkých tkání a kostí. To znamená, že pohyb musí být prováděn v centrovaném postavení 

kloubu. To je zajištěno správnou koaktivací svalů v celém biomechanickém řetězci, kdy dojde 

k ideálnímu přenosu sil přes kloub. Tato funkce je umožněna pouze za předpokladu zdravého 

vývoje CNS. Neutrální poloha kloubů by měla být udržována za minimálního posturálního 

napětí, s minimální aktivitou hlubokých svalů a bez aktivity velkých povrchových svalů. 

Téměř každé zvýšené klidové posturální napětí je zdrojem nebo následkem obtíží (Kolář, 

2007; Frank at al., 2013; Kobesová, Kolář, 2014). 

O’Sullivan společně s Panjabim popisují a rozdělují stabilizační systém do tří 

subsystémů, vzájemně se ovlivňujících. Pasivní subsystém je složený z obratlů, 

intervertebrálních disků, synoviálních kloubů a vazů. Ligamenta pasivního subsystému slouží 

k zajištění stability páteře a zabezpečují vzájemnou hybnost těchto komplementů. Aktivní 

subsystém je složený ze svalů a šlach působících výhradně na páteř a její okolí. Hlavním 

řídícím subsystémem je neutrální subsystém. Neurální subsystém je tvořený nervy a podléhá 

vlivu CNS. Neutrální subsystém slouží k řízení a ovládání aktivního subsystému 

a zabezpečuje stabilitu osového orgánu (O’Sullivan, 2000). 

Hodges a Richardson (1996) mluví o tzv. Lumbar Spine Stability. Ve svojí studii 

hodnotili vztah mezi aktivací m. transversus abdominis a stabilizačními schopnostmi bederní 

páteře, dále v kapitole tato studie bude zmíněna. 

V České republice je používán hojně pojem „hluboký stabilizační systém páteře“, 

který rozpracoval prof. Kolář. Oproti tomu ve světě se pro popis stabilizačního systému páteře 

používají termíny Core, Core stability (centrum stability), Lumbar core stability, stabilizátory 

páteře. Ve sportovním prostředí se používá nejvíce termín Core, který se překládá jako tělesné 

jádro, centrum stability a síly či zdroj pohybové energie (Kolář, 2007; Lederman, 2008). 
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2.2.2 Hluboký stabilizační systém páteře 

Hluboký stabilizační systém páteře zajišťuje svalovou souhru tak, aby odpovídala 

okamžitým požadavkům na stabilitu při jakýchkoliv změnách držení těla. Tyto svaly se 

aktivují při jakémkoliv pohybu nebo statické činnosti, kterou člověk vykonává, a doprovází 

každý cílený pohyb horních i dolních končetin. Pro stabilizaci páteře je nezbytná souhra mezi 

hlubokými svaly a povrchovými dlouhými svaly. Vyvážená souhra mezi hlubokými extenzory 

páteře, hlubokými flexory krku a synergistickou aktivitou mezi bránicí, břišními svaly 

a pánevním dnem je jako motorický program určená mozkem a uzrává v průběhu posturálního 

vývoje (Kolář, Lewit, 2005). 

Kolář a Lewit (2005) uvádějí, že k HSSP patří bránice, autochtonní svaly trupu, břišní 

svaly a pánevní dno. Skalka (2002) řadí mezi svaly HSSP m. transversus abdominis, šikmé 

břišní svaly, svaly pánevního dna (m. coccygeus, m levator ani), m. quadratus lumborum, 

bránici a krátké hluboké svaly páteře (mm. intertransversarii, mm. interspinosii, mm. 

multifidi). 

2.2.3 Svaly zajišťující stabilizaci páteře 

2.2.3.1 Bránice 

Předozadní postavení osy bránice zajišťuje stabilizační funkci (Kolář, 2006). Při 

zvýšených nárocích na zpevnění páteře dochází k oploštění bránice (bez závislosti na 

dýchání). V tomto postavení tlačí bránice na obsah břišní dutiny, který se chová jako viskózně 

elastický sloupec a zvyšuje se nitrobřišní tlak, který je nezbytný pro přední stabilizaci páteře 

(Kolář, 2007). Skládal upozornil na vztah mezi funkcí bránice a držením těla, která tedy 

funguje nejen jako hlavní vdechový sval, ale i jako sval posturální (Čumpelík, Véle, 

Veverková, Strnad, Krobot, 2006). 

 

2.2.3.2 Břišní svaly a svaly pánevního dna 

Břišní svaly pomocí fixace dolní části hrudníku zajišťují, aby při stabilizaci 

nedocházelo ke kraniálnímu souhybu hrudníku (Kolář, 2007). Spolu se svaly pánevního dna 

se během stabilizace zapojují proti kontrakci bránice. Podstatný je zde aktivační „timing“, tzn. 

že aktivace břišních svalů nesmí předbíhat kontrakci bránice, za fyziologické situace se jejich 

aktivace zvyšuje až po oploštění bránice (Kolář, 2006). Horní vlákna transversu abdominis se 
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upínají na dolní žebra, a proto mají stabilizační funkci a podílí se na dýchání. Střední vlákna 

transversu abdominis se upínají na thorakolumbální fascii, přes ni zvyšují intraabdominální 

tlak a podílejí se tak na stabilizaci páteře. Dolní vlákna transversu abdominis se upínají na 

pánev, a tím se podílí na kompresi pánve. Sval jako celek podpírá břišní orgány a zvyšuje 

intraabdominální tlak (Jalovcová, Pavlů, 2010). Břišní dutina tvoří celek s malou pánví a 

z hlediska funkce je teda její součástí i pánevní dno. Svaly pánevního dna jsou často oslabeny 

(Vařeka, Dvořák, 2001). 

 

2.2.3.3 Extenzory páteře 

Do stabilizace jsou za fyziologické situace zapojeny také hluboké monosegmentální 

extenzory páteře, nejvýznamějšími jsou mm. multifidi (Kolář, 2006). 

 

2.2.3.4 Lokální a globální stabilizátory páteře 

Bergmark (1989) navrhl rozdělení stabilizačních svalů páteře na lokální a globální 

stabilizátory.  

Za lokální stabilizátory označujeme svaly přímo spojující obratle bederní páteře. 

Zajišťují přímou segmentální stabilizaci, koordinují a kontrolují pohyb mezi segmenty, tím 

udržují křivku páteře a zajišťují její tuhost a stabilitu v rovině jak sagitální, tak frontální. Tyto 

schopnosti jsou dány vysokou hustotou svalových vřetének a malým fyziologickým průřezem, 

což vypovídá o velmi dobré propriocepci. Při kontrakci dochází pouze k minimální změně 

délky svalu. I při asymetrické zátěži se tyto svaly aktivují symetricky. Jsou tvořeny převážně 

z pomalých „tonických“ vláken (svalová vlákna I. typu). Dokáží vytrvat v kontrakci delší 

dobu, ale nástup kontrakce je pomalejší.  

Za globální stabilizátory označujeme svaly sloužící k zevní stabilizaci páteře, 

vyrovnávají působící vnější síly, čímž kontinuálně minimalizují výsledné zatížení segmentů. 

Jsou to velké povrchové svaly spojující hrudní koš a pánev. Ve srovnání s lokálními 

stabilizátory mají delší rameno síly, jsou tvořeny fázickými vlákny - jejich pohyby jsou rychlé 

a silné. Pro stabilitu páteře jsou nepostradatelné, ale nezvládají kontrolu a následnou úpravu 

pohybu mezi jednotlivými segmenty – segmentální stabilizaci. I při generaci velké síly 

globálními stabilizátory a nulové aktivitě lokálních stabilizátorů se páteř stává nestabilní 
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a vznikají střižné síly. Avšak páteř je znovu stabilizovaná už při malé aktivitě lokálních 

stabilizátorů. 

Některé z těchto svalů jsou součástí myofasciálních řetězců, které mezi sebou 

vzájemně komunikují přes jednotlivé listy Th/L fascie. Podílejí se na stabilitě bederní páteře 

a sakroiliakálních kloubů prostřednictvím tzv. „silového zámku“ (Suchomel, 2006). 

Mechanická stabilita páteře je zajištěna vzájemnou koordinací mezi lokálnimi a globálními 

stabilizátory (Bergmark, 1989; Malátová, 2006; Richardson, Hodges, Hides, 2004; Borghuis, 

Hof, Lemmink, 2008; Suchomel, 2006). 

 

Tabulka č. 1:  Lokální a globální stabilizátory (Zdroj: Suchomel, 2006) 

 

 

 

Obrázek č. 3 Směr působení lokálních (a) a globálních (b) stabilizátorů (Zdroj: Richardson et 

al., 2004) 
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2.2.4 Dysfunkce hlubokého stabilizačního systému 

Následkem nedostatečné aktivity svalů břišního lisu je oslabení hlubokých extenzorů 

páteře a zvýšená aktivita povrchových svalů (Kolář, 2006). 

Pokud se ve velké míře aktivují globální stabilizátory, vzniká kompenzační 

mechanismus při zajišťování stability. Za následek to má decentraci jednotlivých segmentů. 

Globální stabilizátory jsou více namáhány a objevují se bolesti pohybového aparátu. Na 

základě tohoho špatného svalového zapojení může docházet k mikrotraumatizaci vazivového 

a kostěného aparátu, změně pohybového stereotypu, úrazu či radikulární dráždění (Suchomel, 

2006). 

Při insuficienci bránice dochází k tzv. paradoxní stabilizaci. Při tomto jevu se do 

stabilizační funkce nezapojuje musculus transverus abdominis a předozadní osa bránice se 

zešikmuje. Stabilizace musí být zajištěna hypertonickou aktivitou paravertebrálních svalů, 

zejména v oblasti thorakolumbálního přechodu (Kolář, 2006). 

Za další patologický jev se považuje předčasné zapojení břišního svalstva před 

kontrakcí bránice, protože nemůže dojít k dostatečnému oploštění bránice. Následkem je 

zvýšená aktivace paravertebrálních svalů (Kolář, 2006). 

Při dysfunkci svalů pánevního dna dochází k poruše statiky a dynamiky pánevního 

dna. Ta se často projevuje u patologií jako je močová inkontinence, fekální inkontinence, 

prolaps pánevních orgánů či sexuální dysfunkce (Holaňová, Krhut, Muroňová, 2007). 

2.2.5 Stabilizační funkce páteře ve vztahu ke sportovnímu výkonu 

Ve fyzioterapii se používá cvičení na zlepšení stabilizační funkce páteře převážně při 

léčbě tzv. low back pain syndromu, kdy cílem je, aby pacient dokazál vykonávat aktivity 

denního života bez bolesti a omezení. Naopak ve sportovním odvětví jsou očekávání od 

tréninku stabilizace páteře jiné, a to zlepšní výkonu vyznačující se zlepšením techniky, 

rychlejším během, hodem do větší vzdálenosti, větší rychlostí atd. Zároveň se tak 

předpokládá, že se sníží četnost zranění. 

Většina výzkumů spojených se stabilizační funkcí páteře byla v souvislosti s tzv. low 

back pain syndromem u obyčejných lidí. Oproti tomu chybí dostatek validních studií 

zkoumajících výhody tohoto tréninku u elitních sportovců a jak by tento trénink měl být 

prováděn za účelem optimalizace sportovního výkonu. I přesto, že mnohé studie uvádějí 
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protichůdné nálezy a závěry, mnoho elitních sportovců nadále pokračuje v tréninkové 

přípravě zahrnující core trénink a trénink stability (Hibbs, 2008). 

Leetun (2004) poukazuje na to, že aktivace m. iliopsoas významně ovlivňuje 

schopnost generovat sílu dolní končetiny a vzajemný přenos sil mezi svaly stabilizující páteř 

a dolní končetinou. Na základě kvalitní aktivace m. iliopsoas se zvyšuje i stabilita trupového 

svalstva. Svaly stabilizující páteř jsou zodpovědné za udržení postury a distribuci 

a absorvování sil v těle, zatímco aktivované svaly dolní končetiny jsou zopovědné za rychlý 

pohyb. Díky své síle, vícekloubové poloze a velké páce jsou tyto svaly důležité jak pro 

trénink v rehabilitaci, tak ve sportovním odvětví, protože přispívají k bezpečnému 

a správnému (ergonomickému) pohybu. 

Gibbons (1999) udává, že pro zlepšení sportovní performace je důležité zaměřit 

přípravu na zvýšení neuromuskulární kontroly pomocí řady metod. Mezi ně patří cvičení ke 

zlepšení stability kloubů, cvičení koncentrické, excentrické a izometrické, plyometrické 

cvičení, cvičení zameřené na propriorecepci s užitím pomůcek jako jsou nestabilní plochy, 

úseče, bosu. 

Hibbs (2008) navrhuje, aby trénink svalů stabilizující páteř nebyl založen jen na 

izolované aktivaci hlubokých břišních svalů, ale také na zvedání závaží na nerovném povrchu. 

Toto je způsobeno rozdílnými rolemi svalů během cvičení, a proto je doporučováno, aby 

svaly tělesného jádra byly aktivovány ve všech třech rovinách a rozsazích pohybu za účelem 

rozvíjení celkové stabilizace páteře. Např. při dělání dřepů, aby byla přítomna i rotační 

komponenta dolní končetiny. 

Hibbs (2008) uvádí jako benefity tréninku svalů stabilizující páteř následující: 

efektivnější neurální nábor vzorů (patterns), rychlejší aktivaci nervového systému, lepší 

synchronizaci motorických jednotek, snížení neurálních inhibičních reflexů. Dochází ke 

zvýšení možné generace síly, facilitaci centrálního nervového systému, zlepšení vnitřní 

svalové tuhosti a zlepšení mobilizace tkání. 

Z fyziologického hlediska se věří, že trénink svalů stabilizující páteř a zlepšující 

stabilitu k většímu dopomáhá k maximálnímu výkonu a k efektivnějšímu užití svalů ramen, 

paží a dolních končetin. Podle těchto teoretických výsledků dojde ke snížení rizika zranění 

a pozitivnímu efektu na atletický výkon, pokud jde o rychlost, agilitu, sílu a aerobní 

vytrvalost. Tréninkové programy se snaží zlepšit individuální schopnosti. Typicky jsou tyto 

programy navrženy takto: zvýšení rozsahu kloubu a svalové prodloužitelnosti, zlepšení 



 

31 

 

kloubní stability, zvýšení svalové výkonnosti a optimalizace svalových funkcí. Předpokládá 

se, že trénink s vysokým zatížením mění svalovou strukturu, zatímco nízké zatížení tréninku 

zlepšuje schopnost CNS ovládat svalovou koordinace a tím i účinnost pohybu. Pokud bude 

program dobře struktorovaný a bude zahrnovat jak trénink s nízkým, tak i trénink s vysokým 

zatížením , mělo by dojít k dosažení procesů souvisejících se stabilizací páteře, což bude mít 

dopad na sportovní výkon (Hibbs, 2008). 

Tse et al. (2005) hodnotili efekt intervenčního programu zaměřeného na stabilizační 

funkci páteře u veslařů po dobu 8 týdnů. Výsledky odhalily výrazné zlepšení síly svalů 

stabilizující páteř, nicméně nebyly pozorovány žádné výrazné rozdíly ve výkonnostních 

testech mezi experimentální a kontrolní skupinou. Autoři uvedli, že to může být způsobeno 

tím, že hodnotili malé rozdíly u sportovců s vysokovou kondicí, dále nedostatečně dlouhým 

intervenčním zásahem a taky tato délka zásahu nemusí být dostečně dlouhá, aby se to 

projevilo do výkonu. 

Nedostatek vlivu specifického tréninku na výkon v mnoha studiích může být 

způsobeno tím, že programy nejsou dostatečně funkční k zlepšení sportovního výkonu v 

důsledku špatného pochopení role specifických svalů během jejich cvičení. Nedostatek efektu 

může být také způsoben nízkým zatížením cvičení - ta nejsou dostačující k tomu, aby vedly k 

velkému dostatečnému zlepšení schopnosti stabilizační funkce páteře (Gibbs, 2008). 

Davidson et al. (2005) naznačují, že zatížení musí být 60-100% maximálně jednoho 

opakování, což vede ke zlepšení svalové síly, nicméně to záleží na trénovanosti jedince.  

Polský národní tým pozemních hokejistů prováděl posilovací cvičení zaměření na 

lokální a globální stabilizátory trupu po dobu 3 měsíců a došel k tomu, že se snížil počet 

slabých vazeb v biokinetickým řetězci. Slabé vazby chápu jako místa v muskuloskeletárním 

systému zbavené motorické kontroly. V zápětí však upozorňuje, že tento výzkum byl 

prováděn jen na malém vzorku a v krátkém časovém úseku a považuje ho jako podklad 

k dalším studiím zaměřeným na toto téma (Wójcik, Siatkowski, 2012). 

 

 

2.3 Testování stabilizační funkce páteře 

Stabilizační funkci páteře (SFP) můžeme hodnotit pomocí různých metodik. V České 

republice je nejčastěji využíváno hodnocení podle prof. Koláře. Kolář (2009). To uvádí 

8 testů, které lze využít k testování hlubokého stabilzačního systému páteře, jak toto testování 
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i nazývá. Stabilizační funkci páteře testuje Australská škola pomocí stabilizéru (Stanford, 

2002). V USA se používá k měření ,,core muscles endurance“ (výdrž hlubokých svalů) tzv. 

the Bunkie Test (Brumitt, 2015). 

 

2.3.1 Testy HSSP dle Koláře  

 Tyto testy jsou určeny k hodnocení kvality zapojení svalové funkce a posuzují 

svalovou funkci během stabilizace.  

U testů je hodnocena symetrie svalového zapojení a timing aktivace. Dále se hodnotí 

poloha kloubů, zda jsou v neutrální (centrované) poloze či se vychylují, poměr zapojení 

povrchových a hlubokých svalů a zda-li se nadměrně nezapojují svaly, které nesouvisí 

s danou polohou/pohybem.  

 Mezi tyto testy jsou řazeny: brániční test, test nitrobřišního tlaku, test extenze 

v kyčlích, test hlubokého dřepu, test polohy na čtyřech, extenční test, test flexe trupu a test 

flexe v kyčlích (Kolář, 2009). Patologie a přesné provedení testů vybranách k testování v této 

práci je rozepsáno v metodice v kapitole Testovací baterie. 

2.3.1.1 Test nitrobřišního tlaku dle Koláře 

Při správném provedení očekáváme vyklenutí podbříšku a až poté aktivaci břišních 

svalů, je cítit stranově symetrický tlak pod našimi prsty. 

Při chybném provedení je oslabený tlak proti našem prstům nebo tlak můžeme být 

stranově asymetrický, výrazně se aktivuje horní část m. rectus abdominis a m. obliquus 

externus abdominis, pupek se pohybuje kraniálně, břišní stěna se v horní polovině vtahuje, 

není přítomno vyklenutí podbříšku (Kolař, 2009). 

2.3.1.2 Test polohy na čtyřech dle Koláře 

Při správném provedení očekáváme centrované postavení dolních a horních končetin, 

napřímenou páteř, hlava v prodloužení páteře, rovnoměrná opora o dlaně i přední část 

chodidel 

Při chybném provedení dochází ke kyfotizaci Th či Lp, reklinace Cp, odstávání lopatek 

od hrudníku, jejich elevaci či zevní rotaci jejich dolních úhlů, hrudník se nachází v inspiračním 

postavení, hyperextenze loktů, ramena ve vnitřní rotaci, nerovnoměrná opora o dlaně nebo přední 
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část chodidel, vnitřní rotace femurů, střed kolenních kloubů nesměřuje k III. metatarzu (Kolař, 

2009). 

2.3.1.3 Test flexe trupu dle Koláře 

Při správném provedení zůstává hrudník v kaudálním postavení a rovnoměrně se 

aktivuje skupina břišních svalů. 

Při chybném provedení se při flexi krční páteře aktivují nejprve povrchové svaly krku, 

hrudník se nachází v inspiračním postavení, žebra se pohybují laterálně a dochází ke konvexnímu 

vyklenutí laterální skupiny břišních svalů, nadměrné aktivaci m. rectus abdominis, diastázy břišní, 

vtažení oblasti nad tříselným kanálem (Kolař, 2009). 

2.3.1.4 Test extenze v kyčlích dle Koláře 

Při správném provedení dochází k aktivaci extenzorů páteře a laterální skupiny 

břišních svalů, aktivita ischiokrurálních svalů a m. triceps surae je pouze minimální. Pánev 

zaujímá střední postavení, opora je na úrovni symfýzy.  

Při chybném provedení se výrazně aktivuje paravertebrální svalstvo, neaktivuje se 

laterální skupina břišního svalstva (vyklenuje se konvexně), pánev nezůstává v neutrálním 

postavení, ale překlápí se do anteverze, opora se posouvá do úrovně pupku, dolní úhly lopatek 

jsou v zevní rotaci, nadměrně se aktivuje ischiokrurální svalstvo a m. triceps surae. To 

znamená, že mohu sledovat 7 různých patologií. (Kolař, 2009) 

2.3.2 Testy vycházející z Australské školy 

Australská škola testuje stabilizační schopnosti páteře. Testy jsou zaměřeny hlavně na 

hodnocení funkce musculi multifidi a musculus transversus abdominis.  

Další metodou, která se při diagnostice hluboké stabilizace používá, je vyšetření 

pomocí stabilizéru. Stabilizér se nejčastěji využívá pro hodnocení aktivity musculi multifidi 

a musculus transversus abdominis. Hodnotí postavení bederní páteře a následovně poskytuje 

informace o kvalitě pohybu bederní páteře. Hlavní funkcí stabilizéru je monitorace tlaku, 

který bývá změněn při dysbalanci v dané oblasti (Stanford, 2002). 
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Obr. č. 4 Stabilizér (Zdroj: Physiosupplies, 2018) 

 

Dle Suchomela a Lisického (2004) lze místo speciální tonometrické jednotky použít 

i klasický lékařský tonometr, který se však nafukuje pouze na hodnotu 40 mmHg. 

 

2.3.2.1 Testování schopnosti dosažení fyziologického zakřivení páteře  

Optimální rozložení zátěže na páteř a klouby je velmi důležité, proto je nezbytné 

dosažení fyziologického rozložení tlaků na páteř. Při tomto testu se hodnotí nekorigovaný sed 

(tak jak je pacient zvyklý sedět, bez jakékoliv korekce terapeuta) a následně schopnost 

pacientovi korekce do fyziologického zakřivení páteře. Pacienti často mají při sedu bederní 

páteř v kyfóze a pánev v retroverzi a nastavení fyziologické bederní lordózy a hrudní kyfózy 

je pro ně těžko dosažitelné.  

Tento test může být pravidelně opakován v průběhu terapie za účelem zlepšení 

svalové funkce a celkovém povědomí pacienta o nastavení segmentů vlastního těla. 

Pravidelným korigovaným opakováním očekáváme i zlepšování výsledku testu (Richardson et 

al., 2004). 

 

2.3.2.2 Testování funkce musculus transversus abdominis v poloze na břiše  

K tomuto testu je potřeba použít stabilizér. Pacient leží na břiše s horními končetinami 

od těla, stabilizér je položen pod břicho, s dolními okraji u SIAS, pupek je uprostřed. Pacient 

relaxuje břišní stěnu. Polštářek se nafoukne na tlak 70 mmHg. Tento tlak je dostatečný pro 
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detekci změny polohy břišní stěny, ale zároveň není nepohodlný a netlačí na obsah břišní 

dutiny. Pacient se volně nadechne, vydechne a poté bez dalšího nádechu vtáhne spodní část 

břicha směrem k páteři, ale nesmí klopit pánev nebo flektovat bederní páteř. Toto vtažení 

břišní stěny zajišťuje m. transversus abdominis. Terapeut palpuje jeho aktivitu mediokaudálně 

od SIAS. Pokud pacient provádí vtažení břišní stěny správně, drží kontrakci 10 vteřin. Test se 

10x opakuje k otestování svalové vytrvalosti.  

Při ideálním provedení bez souhybu pánve či páteře se sníží tlak o 4-10 mmHg. To 

dokazuje, že je pacient schopen aktivovat m. transversus abdominis nezávisle na ostatních 

břišních svalech. Pokud je pokles tlaku 0-4 mm Hg, ale nedochází k pohybu páteře 

a vyklenování břišní stěny, značí to, že kontrakce m. transversus abdominis je nedostatečná 

nebo asymetrická (Richardson et al., 2004; Suchomel, Lisický, 2004). 

 

2.3.2.3 Testování funkce musculus transversus abdominis v poloze na zádech  

Pacient leží na zádech s flektovanými dolními končetinami a chodily opřenými 

o podložku. Horní končetiny má volně podél těla. Terapeut palpuje mediokaudálně od SIAS, 

laterálně od m. rectus abdominis. Pacient se snaží aktivovat m. transversus abdominis stejně 

jako při testování na břiše, stabilizér je uložen v oblasti dolní bederní páteře. Kontrakci se 

pacient snaží udržet minimálně 10 vteřin a během toho volně dýchá. Uvolnění kontrakce musí 

probíhat pomalu a kontrolovaně.  

Tlak by se měl zvýšit maximálně o 5 mmHg. Zvýšení tlaku o 15 mmHg vypovídá 

o aktivitě globálních stabilizátorů, snížení tlaku o aktivitě m. iliopsoas. 

Při fyziologické kontrakci m. transversus abdominis cítí terapeut pod prsty pomalu 

narůstající napětí. Nesprávná aktivace se projevuje tak, že terapeut necítí pod prsty vůbec 

žádnou aktivitu nebo je aktivita m. transversus abdominis nahrazena aktivitou m. obliquus 

internus abdominis a m. obliquus externus abdominis (terapeut pociťuje rychlý nárůst napětí 

kvůli zapojení povrchových svalů) (Richardson et al., 2004). 

 

2.3.2.4 Testování stabilizační funkce m. transversus abdominis vleže na zádech 

v kombinaci s elevací dolních končetin 

Stabilizér umístíme mezi podložku a bederní páteř a nahustíme na hodnotu 40 mmHg. 

Pacient aktivuje m. transversus abdominis přiblížením břišní stěny k páteři (oplošťuje břišní 
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stěnu) bez souhybu páteře a pánve a elevuje jednu DK s výdrží 10-15 sekund a poté druhou 

DK. Terapeut palpuje aktivitu břišní stěny mediokaudálně od spina iliaca anterior superior 

(Richardson et al., 2004). 

 

2.3.2.5 Testování funkce musculi multifidi 

Hodnotí se schopnost izometrické kontrakce hlubokých vláken m. multifidus 

v segmentu bederní páteře v kokontrakci s m.transversus abdominis. Výchozí polohou 

pacienta je leh na břiše. Terapeut palpuje mm. multifidi vedle trnových výběžků jednotlivých 

bederních segmentů, srovnává konzistence svalů v daném segmentu, a také se segmenty nad a 

pod daným segmentem. U pacientů s chronickými low back pain lze v daném segmentu 

napalpovat atrofii mm. multifidi nebo mm.multifidi neudrží izometrickou kontrakci. Terapeut 

jemně tlačí palci na svaly v daném bederním segmentu, bilaterálně od trnového výběžku, 

zbylé prsty směřují k břichu. Pacient se snaží o jemné vyklenutí svalů oproti prstům 

vyšetřujícího bez souhybu pánve či páteře. Pro správné provedení tohoto testu jsou nezbytné 

dobré motorické schopnosti.  

Neschopnost aktivovat hluboká vlákna mm. multifidi v daném bederním segmentu se 

projevuje slabým nebo žádným nárůstem napětí pod palci terapeuta. Rychlý a povrchový 

nárůst napětí je nežádoucí. Značí to, že pacient aktivuje buď hrudní část m. erector spinae 

anebo pouze povrchová vlákna m. multifidus. Často také dochází k bolesti v bederním 

segmentu při tomto testu (Richardson et al., 2004; Suchomel, Lisický, 2004). 

 

2.3.2.6 Test bočního mostu 

Test bočního mostu spíše testuje stabilitu pletence pánevního a kyčelních kloubů, které 

mají ale úzkou souvislost se stabilizací osového orgánu. Výchozí polohou pacienta je leh na 

boku, flexe dolních končetin v kolenních a kyčelních kloubech, opora o předloktí spodní horní 

končetiny. Pacient následně přechází do vzporu o předloktí spodní horní končetiny a snaží se 

udržet trup v jedné rovině s dolními končetinami – rameno s trupem svírá úhel 90°. Polohu 

lze ztížit o abdukci horní končetiny či dolní končetiny, popřípadě lze vyměnit flexi v 

kolenních kloubech za extenzi.  
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Za dysfunkci je považováno vychýlení pánve z neutrální roviny a také to, že celá páteř 

s pánví není v jedné rovině. Dochází k laterálnímu odklonu páteře a pánve, která klesá 

k podložce (Richardson et al., 2004; Suchomel, Lisický, 2004). 

 

2.3.3 The Bunkie test 

The Bunkie test posuzuje svalovou sílu pomocí 5 pozic, které jsou všechny testovány 

bilaterálně. Zahrnuje tyto pozice: anterior power line, posterior power line, lateral stabilizing 

line, posterior stabilizing line a medila stabilizing line (Brumitt, 2015). Všechny pozice jsou 

prováděny na předloktích s jednou dolní končetinou elevovanou, k testování je nutné využít 

lavici vysokou přibližně 25–30 cm (Witt, 2009). 

 

 

Obr. č.  5 The Bunkie tests (My performance rehab, 2018) 

 

Hodnocena je správnost zaujetí příslušné polohy a schopnost v této poloze setrvat po 

dobu 20–40 s. Čas se zastavuje a přechází se do jiné polohy v případě, že testovaný nezvládá 

příslušnou polohu udržet (Witt, 2009). Zaujetím příslušné polohy je myšleno, že ramenní 

klouby, kyčelní klouby a kotníky jsou v jedné přímce a hlava v prodloužení páteře. Elevovaná 

končetina je natažená (Brumitt, 2015). 

 Pro potřeby diplomové práce byly vybrány dvě polohy, a to anterior power line (obr. 

č. 6) a posterior power line (obr. č. 7), obě tyto polohy budou hodnoceny bilaterálně. Pro 

testování byl zvolen časový interval 35–40 sekund. 

Witt (2009) udává, že vytrvalostní sportovci by měli v zadané poloze vydržet po dobu 

40 sekund. Brumitt (2015) ve své studii zkoumal časové rozmezí pro běžnou populaci na 

112 probandech. Došel k závěru, že běžná populace je v zadané poloze schopna vydržet po 

dobu 40 sekund. 
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Obr. č. 6 Anterior power line (Zdroj: My performance rehab, 2018) 

 

 

Obr. č. 7 Posterior power line (Zdroj: My performance rehab, 2018) 

 

2.4 Negativní dopad pozemního hokeje na hráče 

Zdravotní problémy mohou vznikat v důsledku dlouhodobé kvantitativní nebo 

kvalitativní neadekvátní zátěže. Primárním důvodem není strukturální příčina, ale chybná 

řídící funkce, např. omezení hybnosti kloubu, svalový hypertonus nebo hypotonus, porucha 

pohybového stereotypu. Pohybové stereotypy dávají společný základ většině sportů, a proto 

v úvodu sportovní kariéry musí být založeny správně, tzn. v útlém věku je nesmírně důležitá 

správná metodika tréninku. 

2.4.1 Pohybové stereotypy 

Janda (1984) vyznačuje základní pohybové stereotypy jako kombinaci jednoduchých 

pohybů (předklon trupu, zanožení, upažení atd.). Pohybové stereotypy rozdělil na stereotypy 
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prvního a druhého řádu. Stereotypy prvního řádu jsou dány anatomicky a představují základní 

pohybovou matrici, která je zhruba pro všechny jedince shodná. Tyto pohybové stereotypy 

jsou uložené v podkorových strukturách, rodíme se s nimi a jsou charakteristické svým 

časoprostorovým nastavením. Hybné stereotypy druhého řádu vznikají na podkladě 

vypracování funkčních spojení, toto vypracování je individuální a je vysvětlením velké 

pohybové variability a specificity. Během našeho života se pohybové stereotypy mění podle 

kvality pohybového režimu, funkčních a organických změn pohybového systému. Mozková 

kůra má vysokou plastickou schopnost, proto si může vytvořit novou variantu, aniž by dříve 

vytvořené varianty vymizely. Proto je možné odstranit chybné pohybové stereotypy a nahradit 

je kvalitnějšími a výhodnějšími pro pohybovou soustavu. 

Janda (1984) definoval šest základních pohybových stereotypů: extenze kyčelního 

kloubu - zanožení v leže na břiše, abdukce kyčelního kloubu - unožení v leže na boku, flexe 

trupu - posazování z lehu do sedu, flexe hlavy v leže na zádech, abdukce v ramenním kloubu, 

klik- vzpor. 

Véle (1997) popisuje hybné stereotypy takto: ,,Volní pohyb se skládá z dílčích 

pohybových vzorů (stereotypů). Pohybový vzor (pattern) je časoprostorové schéma určitého 

pohybového úkonu integrovaného do "pohybové matrice" uložené jako "vzor" v paměti, ze 

které se tyto vzory mohou přenášet do výstupních drah. Chceme-li určitý konkrétní pohybový 

úkon vyvolat, musíme se na tuto "matrici" obrátit, musíme ji "adresovat" a její informaci 

"přehrát", tj. odeslat descendentními drahami do motorických výkonných orgánů, aby se 

mohla transformovat do pohybu. " 

Při každém našem pohybu se zapojují určité svalové skupiny. Ty v konkrétním 

pohybovém projevu vytvářejí funkční celek. Pokud se svaly zapojují podle odpovídající časové 

souhry (timing), je pohyb proveden správně (koordinovaně). Pokud je pohyb proveden nesprávně, 

zapojují se i svalové skupiny, které k danému pohybu nemají vztah. To znamená, že pokud se 

cvičí bez korekce, pohyb je nedokonalý a dochází ke snižování výkonu. Ve vrcholovém sportu 

se toto projeví opakovanými zraněními, hráč s dobrými pohybovými stereotypy dokáže 

vydržet na vrcholové úrovni delší dobu. 

 Pohybové stereotypy jsou soustavy dočasně neměnných podmíněných 

a nepodmíněných reflexů vzniklých na podkladě stereotypně se opakujících podnětů, tj. 

motorickým učením. Jsou to naučené a zautomatizované motorické funkce (Kolář 2001). 
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Pastucha (2010) uvádí, že při poruše centrální nervové regulace dochází k vytváření 

patologických pohybových stereotypů a k jejich fixaci. U přetrénovaného hráče to vede 

k rozvoji vadného držení těla, chronickým bolestem zad a degenerativním změnám. 

U pozemního hokeje se pohybové stereotypy odvíjí od základního postoje (detailní 

popis základního postoje je rozebrán v následující kapitole). Mezi základní hybné stereotypy 

využívané v pozemním hokeji patří běh, přihrávka a střelba. 

Ze základního stereotypu chůze vychází běh, u chůze i běhu jsou zapojovány stejné 

svalové skupiny, avšak v rozdílné intenzitě nasazení. Další důležitou dovedností je vedení 

míčku za běhu, kdy hráč ovládá míček zobákem hokejky. Pohyb vychází z předloktí a paže 

(aktivují se flexory a extenzory prstů a zápěstí). Zpracování a přihrávání míčku vychází 

z usměrnění přihrávky od spoluhráče a následnému zpracování. Pohyby vychází ze 

základního postoje, hráč stojí bokem ke směru přihrávky v mírném stoji rozkročném. U 

střelby se zapojují stejné svalové skupiny jako při přihrávce s rozdílem zvýšení intenzity 

zátěže, větší rotace trupu a většího přenosu váhy na vykročenou nohu (viz kapitola Pohybová 

charakteristika střelby) (Bernacíková at al., 2012; Skružný, 2005).  

2.4.2 Svalové dysbalance 

Svalová dysbalance znamená poruchu svalové rovnováhy mezi agonistickými 

a antagonistickými svaly. Některé svaly na tento proces zareagují útlumem nebo naopak 

zvýšenou aktivitou. Ze začátku je porušena svalová a tonusová souhra ve prospěch 

hypertonického antagonisty. Vzniká svalový hypertonus (pokud nedojde k únavě). Posledním 

stádiem je až zkrácení vazivové složky. To je způsobeno nedostatečným prokrvením 

hypertonického svalu. Ovšem je to také obranný mechanizmus těla, které šetří energií, proto 

svaly trvale stažené nahrazuje vazivem, jelikož nespotřebovává energii kontrakcí. K tomuto 

procesu mají větší tendenci svaly posturální, které mají převahu červených vláken a jsou 

inervovány malými alfa motoneurony. V antagonistovi vzniká naopak hypotonus. 

Hypotonické svaly ochabují a mohou až atrofovat. Tyto svaly jsou fázické, převládají v nich 

bílá vlákna a jsou inervovány velkými alfa motoneurony. 

Následkem svalové dysbalance je nerovnoměrné zatěžování kloubu a jeho struktur, 

což vede k poruše funkce pohybového aparátu. Postupně dochází až k degenerativním 

změnám pohybového aparátu (Janda, 2004; Lewit, 2003; Malátová,2009). 
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U pozemního hokeje k svalovým dysbalancím dochazí velmi často, dokonce hodně 

hráčů trpí skoliózou. Při základním postavení je vidět, jak pravé rameno je níže než druhé, 

protože pravá ruka musí držet hokejku v nižší poloze než levá, která ovládá pohyb. Dochází 

tak ke zkrácení horních vláken m. trapezius, m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus, 

mm. pectorales (ramena jsou v protrakci). Proto také dochází k oslabení doních fixátorů lopatek, 

hlubokých extenzorů šíje.  Ramena tak nejsou v symetrické poloze, trup je rotován, nedochází 

k symetrickému stranovému zapojení svalů trupu. Hráč tak nedokáže mít ramenní klouby 

v centrovaném postavení. Hráč musí neustále sledovat dění na hřišti, a to s hlavou v mírném 

záklonu, často je tak přetížen cervikokraniální přechod, dochází k předsunutému držení hlavy 

a prohloubení krční lordózy. Tato dysbalance vychází z horního zkříženého syndromu. (viz 

kapitola Horní zkřížený syndrom). 

Kdykoli hráč odehrává míč nebo jej drží na hokejce, musí být v podřepu a velmi často 

dochází ke zvýšené kyfotizaci hrudní páteře, hráč nedokáže udržet rovná záda, dochází 

k oslabení břišního svalstva, nedochází k dostatečnému oploštění bránice. Svaly stabilizující 

páteř nejsou v koordinaci. U gluteálních svalů dochází k oslabení. Kyčelní klouby se nachází 

v neustálé flexi a dochází tak ke zkrácení m. rectus femoris, m. tensor fascie latae, m. 

iliopsoas, které přetahují pánev do anteverze. Na základě tohoto postavení pak dochází 

k hypertonu paravertebrálních svalů a m. quadratus lumborum. Tato dysbalance vychází 

z dolního zkříženého syndromu (viz kapitola dolní zkřížený syndrom). 

 

Obr. č. 8 Základní postoj v pozemním hokeji (Zdroj: WikiHow, 2018)  
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2.4.2.1 Dolní zkřížený syndrom  

Při tomto syndromu je zkrácený m. rectus femoris, m. tensor fascie latae, m. iliopsoas 

a vzpřimovače trupu v lumbosakrální oblasti. Oproti tomu je utlumeno svalstvo břišní 

a gluteální. Důsledkem toho je zvýšená anteverze pánve se zvýšenou lordózou 

v lumbosakrálním přechodu. To způsobuje nedostatečná extenze v kyčelním kloubu při chůzi, 

což ještě zvýrazňuje anteverzi pánve. Neadekvátně je zatížen lumbosakrální přechod. Tím 

pádem se thoracolumbální přechod stává místem fixace při chůzi, což způsobí nestabilitu 

v lumbosakrálním přechodu. Kyčle jsou ve flekčním držení, což vede k jejich 

nerovnoměrnému zatížení. Tuto situaci nazýváme instabilní kříž. 

 Léčba nemůže být zaměřena jen na protažení či posílnení vyjmenovaných svalů, ale 

musíme ovlivnit kompletní dysbalanci (Kolář, 2009; Lewit, 2003). 

 

 

 svaly s tendencí ke zkracování 

 svaly s tendencí k o habování 

 Obr. č. 9 Svalová dysbalance v oblasti pánve a dolní částí trupu (Zdroj: Tlapák, 2003) 

 

2.4.2.2 Horní zkřížený syndrom  

Při tomto syndromu jsou zkrácena horní vlákna m. trapezius, je zkrácen m. levator 

scapulae, m. sternocleidomastoideus, mm. pectorales. Oproti tomu jsou oslabeny hluboké 

extenzory šíje, mm. scalení, střední a dolní vlákna m. trapezius, mm. rhomboides, m. serratus 
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anterior a paravertebrální svaly v oblasti hrudní páteře. Je porušena dynamika krční páteře. Krční 

lordóza je zvýšena s vrcholem v C4 a na úrovni Th4 je ve flekčním držení. Důsledkem je přetížení 

cervikokraniálního přechodu, C4/C5 a hrudní páteře v oblasti Th4 (předsunuté držení hlavy a 

prohloubená krční lordóza). Horní hrudní páteř je oploštělá. Tato porucha může provokovat krční 

sympatikus, ovlivňuje dýchání a také může způsobit bolesti ramen. V oblasti ramen dochází k 

oslabení dolních fixátorů lopatek. To vede k vertikalizaci glenohumerálního kloubu, a tím k 

protrakci ramen. Porucha přetěžuje m. supraspinatus a m. levator scapule (Kolář, 2009). 

Podle Wilsmora a Curtise (1992) použití hokejky vyžaduje opakovaný pohyb skupiny 

menších svalů horní části těla, které mohou vést k místní únavě. Protože síla horní části těla je 

nezbytná ke střelbě, ramenní pletenec i paže jsou nezbytné jak při obraně, tak při úderu. To je 

považováno za důležité při minimalizaci chyb v základních dovednost. 

 
  svaly s tendencí ke zkracování 

  svaly s tendencí k ochabování 

Obr. č. 10 Svalová dysbalance v oblasti hlavy, krku a horní části trupu (Zdroj: Tlapák, 2003) 
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2.4.2.3 Vrstvový syndrom  

Tato porucha nastává v důsledku dlouhotrvajících dysbalancí. U tohoto syndromu se 

střídají vrstvy hypertrofických a hypotrofických svalů, což je patrné již při aspekci stojícího 

pacienta. Na zadní straně jsou v hypertonu ischiokrurální svaly, hypotrofické hýžďové svaly 

a hypotrofické paravertebrální svaly ve výši čtvrtého bederního a prvního křížového obratle. 

Kompenzace funkce hypotrofických vláken v oblasti čtvrtého bederního a prvního křížového 

obratle je hypertrofie vzpřimovačů trupu v thorakolumbálním přechodu. Dále je hypotrofická 

zóna fixátorů lopatek (mezi lopatkami je typická propadlina) a k tomu jsou hypertrofická 

horní vlákna m. trapezius a m. levator scapulae. Při pohledu zepředu vidíme odlišnou aktivitu 

jednotlivých břišních svalů. M. rectus abdominis a m. transversus abdominis jsou ochablé 

a mm. obliqui svalově převládají a tvoří charakteristickou prohlubeň na laterální hraně 

břišních svalů (Kolář, 2009). 

Svalové nerovnováhy se neomezují jen na určitou část těla nebo na jediné kloubní 

spojení. Kombinují se, sdružují a navzájem se podmiňují.  

 

2.4.2.4 Hypermobilita 

Janda (2001) definuje hypermobilitu jako zvětšený rozsah kloubní pohyblivosti nad 

běžnou normu vzhledem k věku, pohlaví a etnickému původu jedince. Lze ji chápat jako určitou 

kvalitu vaziva, která ovlivňuje biomechanickou stabilitu myoskeletálního systému. Kvalita vaziva 

ovlivňuje biomechanickou stabilitu myoskeletálního (zvláště kloubního) systému, výrazně se 

podílí na ochraně kloubu proti přetížení, a tím nepřímo ovlivňuje rozvoj bolestivých stavů hybné 

soustavy v pozdějším věku. 

Hypermobilita může mít různé podoby, může být vrozená i získaná, lokální 

i generalizovaná. Nejedná se doslova o patologický stav, jde pouze o jakousi odchylku od normy. 

Hypermobilita s laxními vazy je doprovázena svalovou slabostí, lehce dochází k přetěžování 

a následně k bolesti z přetížení (Lewit, 2003). 

Hypermobilní syndrom je definován, když je kloubní hypermobilita doprovázena 

muskuloskeltálními či jinými obtížemi. Kloubní hypermobilita se tedy stává zdravotním 

problémem ve chvíli, kdy je zodpovědná za nově vznikající symptomy, z nichž mezi nejčastější 

patří bolest a nestabilita, která vzniká z důvodu vysoké laxity a křehkosti pojivové tkáně (Baeza – 

Velasco et al., 2013). 
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Pozemní hokej je velmi podobný lednímu hokeji v tom, že je vyžadována výborná 

koordinace, obratnost a hbitost, což jsou dovednosti závislé mimo jiné na vysoké kvalitě 

propriocepce, která je často při hypermobilitě postižená, a proto jsou hráči trpící hypermobilitou 

více náchylní ke vzniku zranění (Kelly, Hudson 2010). 

Satrapová a Nováková (2012) uvádějí, že u sportovců je velmi častá kombinace 

posttraumatické nestability a kompenzační hypermobility v jednotlivých segmentech vlivem 

jednostranné nebo velmi specifické zátěže v určité části pohybového aparátu (u pozemních 

hokejistů je to při střelbě či nahrávce ramenní kloub či klouby páteře, a to hlavně v oblasti 

Th/L přechodu). Je postrádána kvalitní kompenzace vysoké jednostranné zátěže. 

Mezi nejrizikovější sporty se řadí gymnastika, plavání, volejbal, softball, tanec, florbal, 

rugby nebo judo. Mezi nejčastěji postižené klouby zařazují ramenní, kolenní a hlezenní 

klouby, drobné klouby ruky a páteř, a to nejčastěji Cp a Th/L přechod (Satrapová, Nováková, 

2012). 

Chaudhari et al. (2007) zkoumal vztah mezi generalizovanou hypermobilitou a 

zraněním hráčů pozemního hokeje. Použil validovanou stupnici Beinghton se škálou 0–9 

(hodnota 9 znáčí největší míru hypermobility) na 188 probandech. Hráči byli také hodnoceni 

na sportovní zranění, pozici hráče a tréninkové hodiny. Výsledky ukázaly, že 31,0 % mužů 

bylo hypermobilních oproti 56,66 % hypermobilních žen. Podle Beinghtonovi stupnice muži 

dosáhli skóre 5–9 v 42,0 % zraněních, následně 37,28 %  ve skóre 0–2 a 20,0 % dosáhlo skóre 

3–4. Zatímco u žen 70,0 % zranění bylo zjištěno ve skóre 5–9, ve 20,0 % ve skóre 3–4 a 10 % 

ve skóre 0–2.  Nejčastěji byl zraněn u obou pohlaví kotník, následovala záda a koleno. Tato 

studie prokázala významnou souvislost mezi klinicky vyhodnocenou hypermobilitou kloubů 

podle Beightonovi stupnice a mírou poranění. 

Pacey et al. (2009) provedl systematickou review s metaanalýzami o výzkumech 

zabývajících se vztahem mezi generalizovanou hypermobilitou a rizikem kloubních poranění 

dolních končetin během sportu. Došel k závěru, že riziko poranění se při sportu nezmění 

u osob s generalizovnaou hypermobilitou, ale tyto osoby mají zvýšené riziko k poranění 

kolenou, a to zejména u kontaktních sportů. 
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2.4.3 Konkrétní obtíže způsobené vlivem pozemního hokeje 

2.4.3.1 Úrazy 

Murtaugh (2009) udává, že až 75 % pozemních hokejistů utrpělo během hry alespoň 

jedno akutní zranění, ve srovnání s jinými týmovými sporty, jako je basketbal a fotbal, je 

celková míra zranění podobná. 

Úrazy zapříčiněné míčkem nebo hokejkou patří u tohoto sportu mezi jedny 

z nejčastějších. Při náhodném kontaktu s míčkem či se soupeřovou hokejkou dochází 

k natržení obočí, tržné ráně v oblasti obličeje či vlasové části hlavy. Tím, že je spodní ruka 

držící hokejku položena nízko na hokejce, dochází často k naražením až zlomeminám prstů 

ruky a zapěstí. Mezi vážnější zranění patří zlomeniny kostí obličeje, poranění zraku či 

zlomeniny zubů, ty ale nejsou naštěstí už tak časté. Otřesy mozku představují 7 % všech 

zranění v pozemním hokeji. 

Podvrtnutí kotníku se odhaduje na 15 % z celkové počtu zranění v pozemním hokeji. 

Poranění předního křižového vazu v kolenním kloubu bývá taky velmi často, jako i natažení 

nebo natržení svalů, a to zejména m. quadriceps femoris a hamstringů (Murtaugh, 2009). 

 

2.4.3.2 Chronické obtíže 

Zatímco akutní zranění mají dramatičtější povahu, chronická zranění v počtu 

převažují. Typické pro tento typ sportu je bolest zad, tendinitida kyčelního kloubu, kolenního 

kloubu nebo hlezenního kloubu, stresové zlomeminy dolní končetiny a nohy. 

 

2.4.3.3 Bolesti zad 

 Mezi nejčastější obtíže způsobené tímto sportem patří bolesti zad, a to převážně 

v bederní oblasti (tzv. low back pain). Na základně vyvíjení jednostranné pohybové aktivity 

asté ohýbání a otáčení trupu) a nedostatečné trupové stabilizace dochází k její vysoké 

charakteristika. 

Van Hilst (2015) se ve svojí studii zabývá rizikovými faktory vzniku Low back pain 

(LBP) u mladých hráčů pozemního hokeje, fotbalu a rychlobruslení. Prevalence LBP 

u dospívajích je 30 %, v méně jak v 5 % případů je to závažná patologie. Předpokládá se, že 

pokud jste fyzicky aktivní, mělo by se riziko vzniku LBP snížit. Nicméně, při přílišné aktivitě 
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se riziko vzniku LBP může zvýšit. To pak vede ke snížení výkonnosti a také ke zvýšenému 

riziku recidivy. Studie nezjistila žádné významné rozdíly ve výskytu LBP mezi těmito třemi 

sporty (X2(181) = 0.822, p = 0.663). Ženské hokejistky hlásily nejvyšší prevalenci LBP 

(67 %) a cítily nejvíce omezení v jejich výkonnosti (22 %). Mužští hokejisté udávali míru 

bolesti v průměru 6,4 na stupnici 0–10. Také došli k závěru, že při porovnání LBP u žen a 

mužů mezi pozemním hokejem a rychlobruslením, pozemní hokejistky zaznamenaly výrazně 

více LBP než rychlobruslařky (pozemní hokej: X2 (61) = 6.52, p = 0.01; rychlobruslení: X2 

(75) = 1.08, p = 0.3). 

Výsledky také ukázali, že opakovaný výskyt LBP za posledních 12 měsíců byl 50 % 

u pozemních hokejistů. 

Zajimavé také bylo hodnocení hráčů se spokojeností svých hráčských výkonů. Hráči 

bez LBP v posledních 12 měsících hodnotili spokojenost s vlastním výkonem 7,4/10 a jejich 

týmu 6,2/10. Oproti tomu hráči s LBP hodnotili spokojenost s vlasním výkonem 6,4/10 

a týmu 5,7/10.  

Jako urychlující faktory ke vzniku LBP uvádějí flektovanou polohu trupu (45 %) a 

dribling (13 %) při téninku. Při zápase uvádějí bránění protihráče (9 %), flektovaná poloha 

trupu (7 %) a změna pohybu trupu (7 %). 

  Hráči uváděli, že k tomu, aby snížili riziko LBP, věnovali v 25 % pozornost jejich 

postoji, v 11 % praktikovali protahování, v 11 % se snažili snížit fyzický stres a v 11 % 

prováděli cvičení zaměřené na záda. 

 

2.5 Kondiční trénink 

Kondiční trénink je součásti komplexnosti sportovního tréninku, a proto by také neměl 

postrádat promyšlenou kontinuitu na základě moderních přístupů a poznatků. Pro plánování 

sportovní přípravy se používají různě dlouhé tréninkové cykly (makrocyklus, mikrocyklus 

a mezocyklus), které stanovují trénikový plán na základě dnů, měsíců, roků (Dovalil, 2002). 

 

2.5.1 Kondiční trénink v pozemním hokeji 

Ve sportovním tréninku není důležité jen zvýšit sílu, výkon nebo vytrvalost, ale také 

zvýšit stabilitu. Rozdíl je mezi tréninkem svalů, které jsou zodpovědné za přesun zatížení 

a svalů odpovědných za stabilitu. Hodges (2004) tvrdí, že posilování svalů, jejichž hlavní 
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funkcí je stretching nebo přemístění zátěže, je oddělený proces od tréninku zaměřeného na 

motorickou kontrolu hlubokých svalů. Vytrvalost a motorické řízení jsou potřebné k efektivitě 

u elitních sportovců. Stabilizační trénink je základem práce na zlepšení motorické kontroly 

posilováním svalů stabilizujích páteř.  

Účinnost vedeného sportovního tréninku závisí na riziku přítomnosti dysfunkce 

v biokinetickém řetězci. Slabé spojení by mělo být chápáno jako nějaké místo 

v muskuloskeletárním systému zbavené motorické kontroly (Wójcik, Siatkowski, 2012). 

Kondiční příprava se velmi liší podle toho, jak vysokou soutěž tým hraje. Bohužel i mezi 

jednotlivými týmy nejvyšší soutěže je velká rozdílnost v kvalitě kondiční přípravy, která 

převážně ovlivněna disponujícími finančními prostředky týmu a kvalifikovaným kondičním 

trenérem. Dalším důležitým faktorem je, zda–li hráč určitého týmu absolvuje zároveň i 

přípravu reprezentační. V tomto případě jsou na hráče kladeny mnohem vyšší nároky a 

striktnější disciplína. Po těchto hráčích se požaduje, aby každý týden posílali tzv. individuální 

kondiční deník, kam si přesně zapisují, co který den absolvovali, v jaké intenzitě a čase. 

 

2.5.1.1 Kondiční příprava SK Slavia Praha 

Předkládám kondiční přípravu na SK Slavia Praha, která má jako kondičního trenéra 

Marka Bradu. Předpokládám, že v ostatních extraligových týmech by měla být struktura 

kondiční přípravy podobná. Podle ústního sdělení Marka Brady (kondičního trenéra SK 

Slavia Praha) dne 21.července 2018 vypadá kondiční příprava u vybraného týmu následujícím 

způsobem. 

V 1. fázi přípravy měli hráči kondiční trénink 2x týdně, a to v úterý a ve čtvrtek po dobu 

2,5 hodiny. V úterý se konal trénink na ledním stadionu Slavia centrum mládeže a ve čtvrtek 

v crosstělocvičně Jarov. Trénink začínal souvislým během 30–50 minut, poté následovalo 

mobilizační a stretchové cvičení a následně 20ti minutový intervenční program zaměřený na 

stabilizační funkci páteře. Poté úterní posilovna byla koncipovaná formou kruhových 

tréninků, převážně TRX a posilování s vlastní vahou – intenzita střední, odpočinek střední. Ve 

čtvrteční posilovně cvičili s olympijskou osou (20 kg), dřep, mrtvý tah, přemístění, diskař ap. 

– lehké váhy, střední odpočinek. 

V této fázi měli hráči, hrající halový pozemní hokej, jeden herní 1,5hodinový trénink 

týdně, a to ve středu. Tento trénink byl zameřený na nácvik herních situací. 
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V 2. fázi přípravy měli hráči kondiční trénink 2x týdně, a to v úterý a ve čtvrtek po dobu 

2,5 hodiny.  Součástí byl běh Fartlek 40–50 minut maximální intenzitou. Poté následovalo 

mobilizační a stretchové cvičení a následně 20ti minutový intervenční program zaměřený na 

stabilizační funkci páteře. Dále úterní posilovna byla koncipovaná formou kruhových 

tréninků, převážně TRX a posilování s vlastní vahou, přidává se bosu (frekvenční cviky). Ve 

čtvrteční posilovně cvičili s olympijskou osou (20 kg), dřep, mrtvý tah, přemístění, diskař ap. 

– maximální zátěž s malým počtem opakování – cvičení síly (max. 6 opakování v 6ti sériích 

po 4-6 cvicích). Herní trénink zůstává stejný. 

Ve 3. fázi měli hráči kondiční trénink 2x týdně, a to v úterý a ve čtvrtek po dobu 2,5 

hodiny.  Součástí byl běh Fartlek 40–50 minut maximální intenzitou. Poté následovalo 

mobilizační a stretchové cvičení a následně 20ti minutový intervenční program. Úterní 

posilovna je zaměřena na sprinty do vzdálenosti 30 m cca 10–20 kusů s dlouhým odpočinkem 

do 3 minut. Dále odrazy formou skákání přes překážky různými způsoby a dlouhý odpočinek. 

Čtvrteční posilovna zůstává podobná, forma kruhových tréninků – 30 s práce/20 s odpočinek 

cca 6 cviků /6-12 kol. 

Herní trénink je 2x týdně trvající dobu 1,5 hodiny zaměřený na herní cvičení, kombinace 

a nácvik nových systému. Začínají přípravná utkání s jinými týmy. 

 

2.6 Předpoklady pro praktickou část 

Důvodů, proč jsem se chtěla tímto tématem zabývat v mojí diplomové práci, bylo více. 

Mým cílem bylo vytvořit určitý intervenční program zaměřený na stabilizační funkci páteře 

(SFP) a zároveň, aby toto cvičení sloužilo jako kompenzace k tak náročné jednostranné zátěži 

pozemního hokeje a také jako cvičení za účelem prevence zranění. Chtěla jsem hráčum 

nabídnout kvalitní cvičební program, který budou provádět jako součást přípravy a následně 

v něm mohou pokračovat individuálně.  

Výzkumy uvádějí, že aktivace svalů stabilizujících funkci páteře má vliv na výkon 

hráče, ale úplně přesně není specifikované jakým způsobem. Proto bych ráda zkoumala, zda 

má aktivace svalů stabilizující páteř vliv na rychlost a přesnost střelby a zda se stabilizační 

funkce páteře po intervenčním programu zlepší. 

Hibbs (2008) poukazuje na to, že mnoho elitních sportovců zařazuje cvičení zaměřené 

na SFP do kondiční přípravy i přesto, že výzkumy udávají protichůdné závěry. 
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Tse et al. (2005) neodhalili žádné výrazné zlepšení výkonu po intervenčního programu 

zaměřeného na stabilizační funkci páteře u veslařů. Mnoho dalších výzkumů také ukazuje 

nepřesvědčivé nebo nespecifické výsledky a zároveň autoři dodávají, že je třeba se zaměřit na 

výzkum v této oblasti. 

Mým záměrem je proto vytvořit diplomovou práci, která bude přínosná jak z 

výzkumného hlediska, tak i pro hráče v podobě kvalitního cvičení, prevenci úrazů a zvýšení 

výkonu, kde zjistí jak jsou jejich střely rychlé a přesné. 

Rychlost je meřena raderem Radal Stolker Pro II při střele na bránu a přesnost střely je 

posuzována trefením vytyčeného cíle (přesné parametry metodiky měření jsou specifikované 

v kapitole Metodika). 
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3 CÍLE A ÚKOLY, HYPOTÉZY 

3.1 Cíle diplomové práce 

Cílem diplomové práce je zhodnotit, zda u probandů, kteří prováděli pravidelné 

cvičení ke zlepšení funkce hlubokého stabilizačního systému páteře, dojde ke zlepšení jak 

přesnosti, tak rychlosti střelby na bránu. 

 

3.2 Úkoly diplomové práce 

 Prostudovat odbornou literaturu vztahující se k dané problematice.  

 Sestavit vhodnou testovací baterii ke zhodnocení stavu HSSP u hráčů 

pozemního hokeje.  

 Testovat rychlost a přesnost střelby. 

 Vytvořit tréninkový plán, který zároveň bude vhodně doplňovat tréninkový 

plán hráčů. 

 Realizovat intervenční program. 

 Provést závěrečné testování. 

 Data získaná z testování vyhodnotit a stanovit závěr. 

 

3.3 Hypotézy 

Pro potvrzení hypotézy byla stanovena hranice 75%. 

H1: Předpokládám, že se u probandů po 4měsíčním intervenčním programu zlepší aktivace 

hlubokého stabilizačního systému páteře. 

H2: Předpokládám, že se u probandů po 4měsíčním intervenčním programu zpřesní střelba na 

bránu. 

H3: Předpokládám, že se u probandů po 4měsíčním intervenčním programu zvýší rychlost 

střely na bránu. 
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4 METODIKA 

4.1 Základní charakteristika 

Teoretická část diplomové práce byla sepsaná formou literální rešerše na základě 

informací dostupných z českých a zahraničních literárních a informačních zdrojů. K získání 

informací byla využita elektronická nebo tištěná monografie, převážně z Ústřední knihovny 

Fakulty tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity. Portál elektronických zdrojů Univezity 

Karlovy byl využíván ke získání článků z odborných periodik. Informace byly vyhledávány 

v českém a anglickém jazyce. 

Praktická část práce má formu experimentální studie. Podstatou experimentu bylo 

zhodnotit vliv funkce HSSP na přesnost a rychlost střelby. K hodnocení HSSP byla vytvořena 

baterie testů, rychlost střelby byla měřena pomocí speciálního radaru a přesnost střelby 

vytyčením speciálně určeného terče (viz kapitola Metodika sběru dat). 

 

Klíčová slova pro český jazyk jsou: pozemní hokej, stabilizační funkce páteře, 

fyzioterapie, stabilita, stabilizace, intervenční program, trupové svalstvo, rychlost střely, 

přesnost střely 

 

Klíčová slova pro anglický jazyk jsou: field hockey, core stability, core muscles, 

accuracy of shooting, speed of shooting stability, stabilization, spine stabilization, trunk 

muscles, physiotherapy, intervention program, 

 

4.2 Charakteristika testované skupiny a její výběr 

Výběr probandů na moji diplomovou práci probíhal záměrně podle předem 

stanovených kritérii a na základě dobrovolnosti. Hráči hrají s hokejkou, která se používá jen 

na jednu stranu, a to doprava, takže se nerozlišuje, jestli je hráč pravák nebo levák. 

Kritéria výběru probandů: 
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 Muž 

 Věk 18–35 let 

 Minimálně rok bez úrazu 

 Zdravý 

 Hrající aktivně pozemní hokej minimálně 10 let 

 Výkonnostní úroveň: extraliga 

 

4.3 Metodika sběru dat 

Testování probandů probíhalo dvakrát. První testování proběhlo v lednu 2018 a druhé 

(kontrolní) v květnu 2018. Při testování byly provedeny vybrané testy na stabilizační funkci 

páteře a střelba na bránu, u které se měřila rychlost a přesnost. Po prvním testování byli 

probandi zainstruováni, jak provádět cviky určené na SFP, cvičení na stabilitu ramen 

a lopatek. Z těchto cviků vždy bylo náhodně vybráno několik tak, aby dávaly cvičební 

jednotku o 20 minutách. Toto cvičení provádli 2x týdně po 20 minutách po dobu 4 měsíců 

pod mým dohledem nebo pod dohledem jejich kondičního trenéra.  

Hráči, kteří byli záměrně vybrání na základě stanovených kritérií pro tuto práci, byli 

otestováni pomocí testovací baterie. Do této testovací baterie bylo vybráno 7 testů na SFP, 

z toho 3 jsou prováděny bilaterálně, takže probandi byli testování v 10 polohách. 

Vybrané testy jsou Flexe trupu dle Koláře, Extenční test dle Koláře, Test nitrobřišního 

tlaku dle Koláře a Test polohy na čtyřech dle Koláře. Dále test vycházející z Australské školy, 

a to Test bočního mostu (provádí se bilaterálně). Z Bunkie testu je to poloha posterior power 

line a anterior stabilising line (obě polohy se provádí bilaterálně).  

Hodnotící škála byla stanovena na stupnici 1 až 3, kdy hodnocení 1 znamenalo 

provedení testu bez přítomnosti patologie. Hodnocení 2 znamenalo provedení s mírnou 

patologií nebo patologie nebyla přítomna po celou dobu testu. Hodnocení 3 znamenalo 

chybné provedení. 

Při měření přesnosti střely každý proband střílel na bránu ze vzdálenosti 7,5 m. 

Úkolem hráče bylo trefit pneumatiku, která měla vnitřní průměr 40,64 cm a byla umístěna do 

levého horního rohu brány. Každý hráč střílel 6x po sobě.  

Při měření rychlosti střely střílel každý hráč ze vzdálenosti 10 m, což je vzdálenost, ze 

které hráč střílí na bránu při pokutovém rohu. Hráč střílel 6x po sobě. 
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4.4 Testovací baterie 

Vybraní hráči byli testováni podle testovací baterie, která byla vytvořena pro účely 

této práce a obsahovala 7 testů na SFP.  

Při měření přesnosti střely každý proband střílel na bránu ze vzdálenosti 7,5 m. 

Úkolem hráče bylo trefit pneumatiku, která měla vnitřní průměr 40,64 cm a byla umístěna do 

levého horního rohu brány. Každý hráč střílel 6x po sobě.  

Při měření rychlosti střely střílel každý hráč ze vzdálenosti 10 m, což je vzdálenost, ze 

které hráč střílí na bránu při pokutovém rohu. Každý hráč střílel 6x po sobě. 

Testování proběhlo 2x – v lednu 2018 a v květnu 2018. 

4.4.1 Test nitrobřišního tlaku dle Koláře 

Při správném provedení očekáváme vyklenutí podbříšku a až poté aktivaci břišních 

svalů, kdy je cítit stranově symetrický tlak pod našimi prsty. 

Při chybném provedení je tlak proti našim prstům oslabený nebo tlak může být 

stranově asymetrický, výrazně se aktivuje horní část m. rectus abdominis a m. obliquus 

externus abdominis, pupek se pohybuje kraniálně, břišní stěna se v horní polovině vtahuje, 

není přítomno vyklenutí podbříšku. To znamená, že mohu sledovat 6 různých patologií (Kolař, 

2009). 

Testování 

Výchozí poloha: proband sedí, ruce jsou položeny volně na podložce, dlaněmi vzhůru, 

aby se o ně nemohl opírat. Palpujeme v oblasti mediálně od spina iliace anterior superior. 

Sledujeme: aktivaci břišní stěny při zvýšeném nitrobřišním tlaku (6 různých patologií 

popsaných výše). 

Instrukce: posaďte se, ruce nechte volně ležet vedle těla, dlaněmi vzhůru a tlačte proti 

mému tlaku. 

Hodnocení 

1 – testovaný je schopen setrvat ve správné pozici bez přítomnosti patologie  

2 – patologie je přítomna mírně nebo není přítomna po celou dobu testu, je přítomna 1-3 

patologií z výše popsaných. 

3 – patologie je výrazná nebo je přítomna po celou dobu testu. Je přítomno více jak 4 

patologie z popsaných výše. 
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4.4.2 Test polohy na čtyřech dle Koláře 

Při správném provedení očekáváme centrované postavení dolních a horních končetin, 

napřímenou páteř, hlavu v prodloužení páteře, rovnoměrnou oporu o dlaně i přední část 

chodidel. 

Při chybném provedení dochází ke kyfotizaci Th či Lp, reklinaci Cp, odstávání lopatek 

od hrudníku, jejich elevaci či zevní rotaci jejich dolních úhlů, hrudník se nachází v inspiračním 

postavení, dále dochází k hyperextenzi loktů, ramena jsou ve vnitřní rotaci, je přítomna 

nerovnoměrná opora o dlaně nebo přední část chodidel, vnitřní rotace femurů, střed kolenních 

kloubů nesměřuje k III. metatarzu. To znamená, že mohu sledovat 12 různých patologií (Kolař, 

2009). 

Testování 

Výchozí poloha: proband se nachází v poloze na čtyřech s oporou o dlaně a přední část 

chodidel. Opora chodidel odpovídá šíři ramen. 

Sledujeme: postavení jednotlivých segmentů vůči sobě a způsob opory dlaní 

a chodidel (12 různých patologií popsaných výše). 

Instrukce: zaujměte polohu na čtyřech s oporou pouze o dlaně a přední část chodidel, 

nadzvedněte kolena, nadzvedněte kolena 15 cm nad podložku. Vydržte v pozici po dobu 20 s, 

tzn. dokud neřeknu „konec“. 

Hodnocení 

1 – testovaný je schopen setrvat ve správné pozici bez přítomnosti patologie  

2 – patologie je přítomna mírně nebo není přítomna po celou dobu testu, je přítomna 1-

6 patologií z výše popsaných. 

3 – patologie je výrazná nebo je přítomna po celou dobu testu. Je přítomno více jak 

7 patologií z popsaných výše. 

 

4.4.3 Test flexe trupu dle Koláře 

Při správném provedení zůstává hrudník v kaudálním postavení a rovnoměrně se 

aktivuje skupina břišních svalů. 

Při chybném provedení se při flexi krční páteře aktivují nejprve povrchové svaly krku, 

hrudník se nachází v inspiračním postavení, žebra se pohybují laterálně a dochází ke konvexnímu 

vyklenutí laterální skupiny břišních svalů, nadměrné aktivaci m. rectus abdominis, diastázy břišní, 
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vtažení oblasti nad tříselným kanálem. To znamená, že mohu sledovat 7 různých patologií (Kolař, 

2009). 

Testování 

Výchozí poloha: proband leží na zádech, horní končetiny volně podél těla, dolní 

končetiny natažené. Palpujeme dolní nepravá žebra. 

Sledujeme: chování hrudníku a dolních nepravých žeber, aktivitu břišních svalů 

(7 různých patologií popsaných výše). 

Instrukce: Lehněte si na záda, horní končetiny položte volně podél těla, dolní 

končetiny nechte natažené. Nejdříve pokrčte krk a následně se posaďte, pomalu, bez švihu 

a bez pomoci rukou. 

Hodnocení 

1 – testovaný je schopen setrvat ve správné pozici bez přítomnosti patologie  

2 – patologie je přítomna mírně nebo není přítomna po celou dobu testu, je přítomna 1-3 

patologií z výše popsaných. 

3 – patologie je výrazná nebo je přítomna po celou dobu testu. Je přítomno více jak 

4 patologie z popsaných výše. 

 

4.4.4 Test extenze v kyčlích dle Koláře 

Při správném provedení dochází k aktivaci extenzorů páteře a laterální skupiny 

břišních svalů, aktivita ischiokrurálních svalů a m. triceps surae je pouze minimální. Pánev 

zaujímá střední postavení, opora je na úrovni symfýzy.  

Při chybném provedení se výrazně aktivuje paravertebrální svalstvo, neaktivuje se 

laterální skupina břišního svalstva (vyklenuje se konvexně), pánev nezůstává v neutrálním 

postavení, ale překlápí se do anteverze, opora se posouvá do úrovně pupku, dolní úhly lopatek 

jsou v zevní rotaci, nadměrně se aktivuje ischiokrurální svalstvo a m. triceps surae. To 

znamená, že mohu sledovat 7 různých patologií (Kolař, 2009). 

Testování 

Výchozí poloha: proband leží na břiše, hlava je opřena o čelo, horní končetiny jsou 

podél těla ve středním postavení, dolní končetiny nataženy. 

Sledujeme: koordinaci aktivace extenzorů páteře a laterální skupiny břišních svalů, 

zapojení ischiokrurálních svalů a m. triceps surae, postavení lopatek a pánve (7 různých 

patologií popsaných výše). 
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Instrukce: Lehněte si na břicho, hlavu opřete o čelo, horní končetiny jsou podél těla, 

dolní končetiny natažené. Hlavu pomalu nazvedněte nad podložku a mírně ji zakloňte. 

Hodnocení 

1 – testovaný je schopen setrvat ve správné pozici bez přítomnosti patologie  

2 – patologie je přítomna mírně nebo není přítomna po celou dobu testu, je přítomna 1-

3 patologií z výše popsaných. 

3 – patologie je výrazná nebo je přítomna po celou dobu testu. Je přítomno více jak 

4 patologie z popsaných výše. 

 

4.4.5 Test bočního mostu vycházející z Australské školy 

Při správném provedení zůstává trup v jedné rovině s dolními končetinami, páteř je 

v napřímení, nedochází k laterálnímu odklonu páteře či poklesu pánve. 

Při chybném provedení proband neudrží páteř v napřímení, trup není v jedné rovině 

s dolními končetinami, dochází k laterálnímu odklonu páteře, pánev klesá k podložce. To 

znamená, že mohu sledovat 4 různé patologie v průběhu provádění testu po dobu 20 s (McGill, 

2001; Suchomel, Lisický, 2004). 

Testování 

Výchozí poloha: proband leží na boku, flexe v kyčelních i kolenních kloubech, opora 

o předloktí. Proband provádí vzpor o předloktí s abdukcí vrchní horní končetiny. 

Sledujeme: postavení páteře a její napřímení, postavení pánve. 

Instrukce: lehněte si na bok, pokrčte dolní končetiny v kyčlích i kolenou, spodní horní 

končetinu si opřete o předloktí, vzepřete se na předloktí a svrchní horní končetinou upažte, 

takto vydržte 20 s. Poté se otočte nadruhý bok a postup opakujte. 

Hodnocení 

1 – testovaný je schopen setrvat ve správné pozici bez přítomnosti patologie 20 s. 

2 – patologie je přítomna mírně nebo není přítomna po celou dobu testu trvající 20 s, je 

přítomna 1 patologie z výše popsaných patologií. 

3 – testovaný není schopen zaujmout správnou polohu po celou dobu testu trvající 20 s nebo 

je přítomno víc jak 2 patologie. 
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4.4.6 The Bunkie test – Anterior power line 

Při správném provedení zůstávají ramenní klouby, kyčelní klouby a kotník v jedné 

přímce, hlava je v prodloužení páteře a elevovaná končetina je propnutá. Nezvyšuje se 

kyfotizace či lordotizace páteře, páteř je napřímená.  

Chybné provedení nastává tehdy, pokud testovaný nedokáže tuto polohu zaujmout na 

dobu 40 s ve správném nastavení (Witt, 2009). 

Testování 

Výchozí poloha: proband je nastaven do pronační polohy planku na předloktích, dolní 

končetiny na stupínku, nárty je opřen o stupínek. Jednu dolní končetinu elevuje, a tím se 

začíná stopovat čas. 

Sledujeme: správné nastavení výchozí polohy a čas, který v této poloze dokáže 

zaujmout. 

Instrukce: udělejte polohu planku na předloktích, s dolními končetinami na stupínku, 

nárty opřete o stupínek a mírně zvedněte jednu dolní končetinu. Jakmile zvednete dolní 

končetinu, začíná se Vám stopovat čas, a to 40 s. V takto nastavené poloze vydržte, dokud 

neřeknu „konec“. Poté vyměňte dolní končetiny a zvedněte druhou DK.  

Hodnocení  

1 – testovaný je schopen setrvat ve správné poloze 35–40 s.  

2 – testovaný je schopen setrvat ve správné poloze 21–34 s. 

3 – testovaný je schopen setrvat ve správné poloze 0–20 s nebo není schopný zaujmout 

správnou polohu. 

 

4.4.7 The Bunkie test – Posterior power line 

Při správném provedení zůstávají ramenní klouby, kyčelní klouby a kotník v jedné 

přímce, hlava je v prodloužení páteře a elevovaná končetina je propnutá. Nezvyšuje se 

kyfotizace či lordotizace páteře, páteř je napřímená.  

Chybné provedení nastává tehdy, pokud testovaný nedokáže tuto polohu zaujmout na 

dobu 40 s ve správném nastavení (Witt, 2009). 

Testování 
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Výchozí poloha: proband je nastaven do supinační polohy planku na předloktích, dolní 

končeti ny na stupínku, paty a dorzální distální části bérců jsou opřeny. Jednu dolní končetinu 

elevuje, a tím se začíná stopovat čas. 

Sledujeme: správné nastavení výchozí polohy a čas, který v této poloze dokáže 

zaujmout. 

Instrukce: udělejte polohu planku na předloktích, s dolními končetinami na stupínku, 

paty a dolní část lýtek je opřena a mírně zvedněte jednu dolní končetinu. Jakmile zvednete 

dolní končetinu, začíná se Vám stopovat čas, a to 40 s. V takto nastavené poloze vydržte,  

dokud neřeknu „konec“. Poté vyměňte dolní končetiny a zvedněte druhou DK. 

Hodnocení  

1 – testovaný je schopen setrvat ve správné poloze 35–40 s.  

2 – testovaný je schopen setrvat ve správné poloze 21–34 s. 

3 – testovaný je schopen setrvat ve správné poloze 0–20 s nebo není schopný zaujmout 

správnou polohu.  

 

4.5 Cviky indikované ke zlepšení stabilizační funkce páteře 

Bylo vybráno 12 cviků a jejich modifikací, které se různě střídaly v 20ti minutové lekci. U 

každého cviku je dán počet opakování a výdrž. Ve chvíli, kdy proband nedokáže udržet 

správné nastavení těla v průběhu cviku, cvik končí nebo přechází do jeho lehčí varianty. 

 

 Poloha 3měsíčního dítěte na zádech podle vývojové kineziologie 

VP: Leh na zádech, HKK volně podél těla, DKK flektovány, chodidla opřena o podložku, 

páteř napřímená, hlava v prodloužení páteře (popřípadě mírně podložena polštářkem, aby 

nedocházelo k záklonu), hrudník v kaudálním postavení. 

Provedení: Proband volně dýchá do břicha, nezadržuje dech. Terapeut kontroluje, zda se 

žebra při nádechu pohybují laterálně, rozšiřuje se dolní hrudní apentura, sternum se pohybuje 

ventrálně a břišní stěna se rovnoměrně rozšiřuje všemi směry (viz Obr. č. 10) 

Dalším krokem je mírně nadzvednout 1 DK nad podložku, poté DK vyměnit.  

Nejtěžší variantou je nazvednout obě DKK nad podložku (viz Obr. č. 11) 

 Opakování 4 x 30 s. 
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Obr. č. 11 Nácvik bráničního dýchání (Zdroj: vlastní) 

 

Obr. č. 12 Poloha 3 měsíčního dítěte vleže na zádech (Zdroj: vlastní) 

 

 Leh na zádech, tlačím rukama do DKK 

VP: Leh na zádech, HKK volně podél těla, DKK v trojflexi (pravý úhel v kyčelních, 

kolenních i hlezenních kloubech), páteř napřímená, hlava v prodloužení páteře. 

Provedení: Proband izometricky tlačí oběma rukama do stehen, nezvedá ramena, volně 

dýchá. 

Opakování 4 x 15 s. 

Další variantou je tlak pravou rukou izometricky do stehna levé DK. Poté končetiny vystřídá, 

tzn. levou rukou tlačí do stehna pravé DK.  

Opakování 2 x na každou stranu po 15 s. 
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Obr. č. 13 Tlak rukama do DKK (Zdroj: vlastní) 

 

 

Obr. č. 14 Tlak rukou do protilehlé DK (Zdroj: vlastní) 

 

 Poloha 3měsíčního dítěte na břiše podle vývojové kineziologie 

VP: Leh na břiše, hlava opřena o čelo, ramenní klouby v 110° abdukce, loketní klouby 

v semiflexi, prsty mírně roztažené (opora o předloktí a mediální epikondyly), DKK volně 

položeny na podložce. 

Provedení: Proband překlopí pánev do mírné retroverze, opře se o symfýzu, aktivuje lopatky 

směrem mediokaudálním, zatlačí do loktů směrem do podložky. Proband napřimuje hlavu 

s úmyslem pohybu vpřed v podélné ose těla. Při těžší variantě proband přidá k základnímu 

cviku mírné zvednutí hlavy, hlava zůstává v prodloužení páteře.  

Opakování 4 x 30 s. 
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Obr. č. 15 Poloha 3měsíčního dítěte na břiše (Zdroj: vlastní) 

 

 Vzpor klečmo s nadzvednutými koleny nad podložku 

VP: Vzpor klečmo – napřímená páteř, hlava v prodloužení páteře, ramenní kloub, loketní 

kloub a zapěstí v jedné ose, loketní klouby nejsou zamčenné, kyčelní, kolenní i hlezenní 

klouby v pravém úhlu, kolena jsou od sebe vzdálena na šířku pánve. 

Provedení: Proband nadzvedne kolena přibližně 10 cm nad položku, volně dýchá a drží 

zaujatou pozici.  

Opakování 4 x 20 s. 

 

Obr. č. 16 Vzpor klečmo s nazvednutými koleny (Zdroj: vlastní) 

 

 Ve dvojici: vzpor klečmo – HK v předpažení – dvojice se vzájemně přetlačuje 

VP: Vzpor klečmo – stejná výchozí poloha, jak u předchozího cviku. Probandi jsou naproti 

sobě. 

Provedení: Pravou HK dají probandi do předpažení a dlaněmi se navzájem přetlačují. Poté 

vystřídájí HK.  
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Opakování 2x na každou stranu po 20 s. 

 

Obr. č. 17 Přetlačování ve vzporu klečmo (Zdroj: vlastní) 

 

 Ve dvojici: přetlačování ve stoji 

VP: Stabilní stoj – váha rozložena rovnoměrně na celé plosky nohou, mírně pokrčená kolena, 

pánev je v neutrální poloze, trup je napřímen, HKK volně podél těla. 

Provedení: Pravý loketní kloub dají do pravého úhlu a vzájemně se přetlačují pravými 

dlaněmi. Poté vymění HK a přetlačují se levými dlaněmi.  

Těžší variantou je stoj na 1 DK a přetlačování.  

Opakování 2x na každou stranu po 20 s. 

 

Obr. č. 18 Přetlačování ve stoji (Zdroj: vlastní) 

 

 Lezení po čtyřech 

VP: Vzpor klečmo – napřímená páteř, hlava v prodloužení páteře, ramenní kloub, loketní 

kloub a zapěstí v jedné ose, loketní klouby nejsou zamčenné, kyčelní a kolenní klouby 

v pravém úhlu, kolena jsou od sebe vzdálena na šířku pánve. 
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Provedení: Proband posouvá pravou HK dopředu zároveň s levou DK, poté levá HK dopředu 

a pravá DK (= opačná ruka a opačná noha) – kvadrupedální chůze. 

Opakování 2 x 40 s. 

 

Obr. č. 19 Lezení po čtyřech (Zdroj: vlastní) 

 

 Boční most 

VP: Leh na podložce na levém boku, levý ramenní koub je v 90° abdukci, levý loketní kloub 

v 90° flexi, levé předloktí se opírá o podložku, levý ramenní a loketní kloub jsou v jedné ose, 

kolenní klouby v semiflexi, pravá HK volně položena před tělem. 

Provedení: Proband zvedne pánev nad podložku, levý bok nepadá k podložce, páteř je 

napřímená, hlava v prodloužení páteře. Levý ramenní koub je v 90° abdukci, levý loketní 

kloub v 90° flexi, levé předloktí se opírá o podložku, levý ramenní a loketní kloub jsou 

v jedné ose, klouby jsou centrovány, ramena nejsou v elevaci. 

Po tom, co proband zvládne základní polohu, DKK natáhne, přidá nadzvednutí pánve, tak aby 

pánev a levý RK a levý kotník byly v jedné ose. 

Opakování 3 x na každou stranu po 30 s. 

 

Obr. č. 20 Boční most (Zdroj: vlastní) 
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 Plank 

VP: Leh na břiše, ramenní a loketní klouby v pravém úhlu, předloktí se opírají o podložku. 

Provedení: 

Proband nadzvedne pánev na podložku, páteř je napřímená, hlava v prodloužení páteře. Takto 

nastavenou polohu se snaží udržet. 

2. variantou je, že kolena jsou opřena o podložku (kyčelní klouby jsou přibližně ve flexi 70°). 

3. varianta vychází ze 2. Je stížena tím, že si proband dává 1 HK do vzpažení a HKK střídá. 

Opakování 4 x 30 s. 

 

Obr. č. 21 Plank (Zdroj: vlastní) 

 

 

Obr. č. 22 Plank s opřenými koleny (Zdroj: vlastní) 

 



 

66 

 

 

Obr. č. 23 Plank s opřenými koleny a vzpaženou HK (Zdroj: vlastní) 

 

 Squat se vzpaženýma HKK  

VP: Stoj, HKK jsou ve vzpažení, ramenní klouby jsou centrovány, páteř napřímená, hlava je 

v prodloužení páteře. 

Provedení: Proband provádí squat – chodidla směřují dopředu, kolena směřují nad prsty u 

nohou a neměla by je přesahovat.  

Opakování 4 x 10. Postupně se zvyšuje na 15, 20. 

 

 

 

Obr. č. 24 Squat se vzpaženýma HKK (Zdroj: vlastní) 
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 Střecha (jóga) 

VP: Leh na břiše, pánev se zvedá vzhůru, DKK co nejvíce natažené, kolenní klouby v 

extenzi, popřípadě mírně flektované, paty jsou tlačeny k zemi. Břicho je tlačeno co nejvíce ke 

stehnům. HKK jsou ve vzpažení, dlaně jsou opřeny o podložku, prsty mírně roztažené, 

ramenní klouby jsou centrovány. Páteř je v napřímení, hlava je v prodloužení páteře. 

Provedení: Proband drží výchozí polohu, tlačí břicho ke stehnům, volně dýchá. 

Opakování 6 x 10 s. 

 

Obr. č. 25 Střecha (Zdroj: vlastní) 

 

 Pozice bojovníka I (jóga) 

VP: Stoj, levá DK nakročena, kolenní kloub je v jedné ose s hlezenním, chodidlo směřuje 

dopředu, koleno směřuje nad prsty u nohy a nemělo by je přesahovat. Zadní DK natažena, 

noha vytočena mírně zevně, HKK jsou ve vzpažení, ramenní klouby centrovány, páteř 

napřímená, hlava v prodloužení páteře. 

Provedení: Proband drží výchozí polohu, drží napřímenou páteř, hlavu v prodloužení páteře, 

volně dýchá. Střídá nákročnou DK. 

Opakování 4 x 30 s. 
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Obr. č. 26 Pozice bojovníka I (Zdroj: vlastní) 

 

4.6 Přístroj využitý pro měření rychlosti střelby 

Pro tuto práci byl vybrán radar Stalker Pro II, typ: pohybový dopplerův snímač 

rychlosti. Podle výrobce (Stalker Radar, Plano, Texas, USA) se jedná o radar vyvinutý 

speciálně pro potřeby profesionálního sportu kvůli jeho přesnosti, voděodolnosti a malé 

velikosti. Přístroj je schopný měřit rychlost v rozsahu 8-400 km.hod-1 a to s přesností 0,2 

km.hod-1 (+/- 0,3%). Provozní frekvence je 34,7 GHz (Ka-pásmo) a stabilita  ± 100 MHz.  

 

 

Obr. č. 27 Radar Stalker Pro II (Zdroj: Sports Radar, 2018) 

 

4.7 Analýza dat 

V rámci analýzy dat byly získány a porovnány hodnoty získané z klinického vyšetření, 

z měření rychlosti střely pomocí radaru Stalker Pro II a z měření přesnosti střelby. Získané 

výsledky byly vyhodnoceny před provedením a po provedení intervenčního programu. 

Všechna data testů byla zapsána do připravených formulářů, poté do tabulky v programu 

Microsoft Office Excel 2010.  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Výsledky jednotlivých probandů 

Proband č. 1 

Probandovi č. 1 je 26 let, pozemní hokej hraje 14 let. 

Podrobnější informace jsou v následujících tabulkách. 

 

Tabulka č. 2: Proband č. 1 – hodnocení SFP 

název testu 1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

test nitrobřišního tlaku 3 1 

test polohy na čtyřech 2 2 

test flexe trupu 2 2 

test extenze v kyčlích 2 2 

test bočního mostu P strana 2 1 

test bočního mostu L strana 2 1 

anterior power line P strana 3 2 

anterior power line L strana 3 2 

posterior power line P strana 3 2 

posterior power line L strana 3 2 

celkový součet 25 17 

 

Tabulka č. 3: Proband č. 1 – hodnocení rychlosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

rychlost 1. pokus [km/h] 109,1 114,8 

rychlost 2. pokus [km/h] 106,4 118,9 

rychlost 3. pokus [km/h] 112,8 96,6 

 

Tabulka č. 4 : Proband č. 1 – hodnocení přesnosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

počet zasažených cílů 2/6 2/6 

 

Proband se po intervenčním programu velmi zlepšil. Bylo vidět výrazné zlepšení 

v oblasti Th, Th/L přechodu – snížení svalových dysbalancí. Nejvýrazněji se zlepšil v Bunkie 

testech, kde bylo vidět, že dokáže zaujmout danou polohu bez problému a také tuto polohu 
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udržet delší časový úsek. Proband udává, že za poslední 4 měsíce necítí žádné omezení či 

bolest. 

 

Proband č. 2 

Probandovi č. 2 je 31 let, pozemní hokej hraje 25 let. 

Podrobnější informace jsou v následujících tabulkách. 

 

Tabulka č. 5 : Proband č. 2 – hodnocení SFP 

název testu 1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

test nitrobřišního tlaku 1 1 

test polohy na čtyřech 2 2 

test flexe trupu 2 1 

test extenze v kyčlích 2 2 

test bočního mostu P strana 2 1 

test bočního mostu L strana 2 1 

anterior power line P strana 2 2 

anterior power line L strana 2 2 

posterior power line P strana 2 1 

posterior power line L strana 2 1 

celkový součet 19 14 

 

Tabulka č. 6: Proband č. 2 – hodnocení rychlosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

rychlost 1. pokus [km/h] 114,1 100,5 

rychlost 2. pokus [km/h] 116,7 120,7 

rychlost 3. pokus [km/h] 123,8 123,6 

 

Tabulka č. 7: Proband č. 2 – hodnocení přesnosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

počet zasažených cílů 4/6 4/6 

 

Tento proband měl už při prvním měření velmi dobré výsledky, jedny z nejlepších 

z celého měřeného souboru. Po intervenčním programu bylo vidět, že se svalové dysbalance 
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v oblasti zad mírně zlepšily. Testy zaměřené na výdrž v dané poloze se pro něj dělaji snadněji 

i subjektivně udává, že mu testy přišly mnohem snadnější u druhého měření. 

 

Proband č. 3 

Probandovi č. 3 je 22 let, pozemní hokej hraje 15 let. 

Podrobnější informace jsou v následujících tabulkách. 

 

Tabulka č. 8: Proband č. 3 – hodnocení SFP 

název testu 1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

test nitrobřišního tlaku 1 1 

test polohy na čtyřech 2 2 

test flexe trupu 2 2 

test extenze v kyčlích 2 2 

test bočního mostu P strana 2 1 

test bočního mostu L strana 1 1 

anterior power line P strana 2 1 

anterior power line L strana 2 1 

posterior power line P strana 1 1 

posterior power line L strana 2 1 

celkový součet 17 13 

 

Tabulka č. 9: Proband č. 3 – hodnocení rychlosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

rychlost 1. pokus [km/h] 110,1 105,2 

rychlost 2. pokus [km/h] 113,9 122,4 

rychlost 3. pokus [km/h] 115,3 111,6 

 

Tabulka č. 10: Proband č. 3 – hodnocení přesnosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

počet zasažených cílů 1/6 3/6 

 

Proband měl už při prvním měření velmi dobré výsledky, jedny z nejlepších z celého 

měřeného souboru. Udává, že chodí navíc 23krát týdně do fitness centra, což je také možné 



 

72 

 

vidět aspekcí na konfiguraci jeho těla. Svalové dysbalance v oblasti zad se mírně zlepšily. 

Subjektivně udává, že mu testy nedělají problémy. 

 

Proband č. 4 

Probandovi č. 4 je 31 let, pozemní hokej hraje 17 let. 

Podrobnější informace jsou v následujících tabulkách. 

 

Tabulka č. 11: Proband č. 4 – hodnocení SFP 

název testu 1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

test nitrobřišního tlaku 2 1 

test polohy na čtyřech 2 2 

test flexe trupu 2 1 

test extenze v kyčlích 2 2 

test bočního mostu P strana 2 1 

test bočního mostu L strana 2 1 

anterior power line P strana 3 2 

anterior power line L strana 2 2 

posterior power line P strana 3 1 

posterior power line L strana 3 1 

celkový součet 23 14 

 

Tabulka č. 12: Proband č. 4 – hodnocení rychlosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

rychlost 1. pokus [km/h] 116,2 115,6 

rychlost 2. pokus [km/h] 120,7 116,3 

rychlost 3. pokus [km/h] 111,8 108,4 

 

Tabulka č. 13: Proband č. 4 – hodnocení přesnosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

počet zasažených cílů 0/6 2/6 

 

Proband se výrazně zlepšil oproti 1. měření.  Tento proband doplňuje trénink jízdou na 

kole a během na lyžích. Svalové dysbalance v oblasti zad se zmírnily, u Bunkie testů vydrží 

déle a snadněji v zaujaté správné poloze. Subjektivně cítí zlepšení, nepociťuje žádnou bolest. 
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Proband č. 5 

Probandovi č. 5 je 28 let, pozemní hokej hraje 22 let. 

Podrobnější informace jsou v následujících tabulkách. 

 

Tabulka č. 14: Proband č. 5 – hodnocení SFP 

název testu 1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

test nitrobřišního tlaku 3 2 

test polohy na čtyřech 3 2 

test flexe trupu 3 2 

test extenze v kyčlích 2 2 

test bočního mostu P strana 2 1 

test bočního mostu L strana 2 1 

anterior power line P strana 3 2 

anterior power line L strana 3 2 

posterior power line P strana 3 2 

posterior power line L strana 3 2 

celkový součet 27 18 

 

Tabulka č. 15: Proband č. 5 – hodnocení rychlosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

rychlost 1. pokus [km/h] 112,7 81,7 

rychlost 2. pokus [km/h] 85,1 101,9 

rychlost 3. pokus [km/h] 85,1 116,5 

 

Tabulka č. 16: Proband č. 5 – hodnocení přesnosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

počet zasažených cílů 1/6 3/6 

 

Proband měl jeden z nejhorších výsledků při 1. měření, ale při 2. měření došlo 

k velkému zlepšení. Po intervenčním programu se výrazně zmenšily dysbalance v oblasti zad, 

proband mnohem snadněji zaujímal zadané správné polohy a také v nich vydržel mnohem 

delší časový úsek. Subjektivně hodnotí cvičení velmi kladně, nadále v něm pokračuje a udává, 

že za poslední 4 měsíce neměl bolesti zad. 
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Proband č. 6 

Probandovi č. 6 je 21 let, pozemní hokej hraje 15 let. 

Podrobnější informace jsou v následujících tabulkách. 

 

Tabulka č. 17: Proband č. 6 – hodnocení SFP 

název testu 1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

test nitrobřišního tlaku 3 1 

test polohy na čtyřech 3 2 

test flexe trupu 3 2 

test extenze v kyčlích 3 2 

test bočního mostu P strana 3 2 

test bočního mostu L strana 2 2 

anterior power line P strana 3 1 

anterior power line L strana 3 1 

posterior power line P strana 3 2 

posterior power line L strana 3 2 

celkový součet 29 17 

 

Tabulka č. 18: Proband č. 6 – hodnocení rychlosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

rychlost 1. pokus [km/h] 93,1 99,2 

rychlost 2. pokus [km/h] 73,1 110,7 

rychlost 3. pokus [km/h] 84,9 115,3 

 

Tabulka č. 19: Proband č. 6 – hodnocení přesnosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

počet zasažených cílů 0/6 3/6 

 

U tohoto probanda došlo k výraznému zlepšení, a to jak v posílení svalů stabilizující 

páteř, tak ve vnímání vlastního těla. Došlo ke snížení svalových dysbalancí v oblasti zad, 

Bunkie test se výtazně zlepšil – dokáže zaujmout bez problému zadanou polohu a vydržet 

v ní. Subjektivně se proband cítí lépe, bez bolesti. 
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Proband č. 7 

Probandovi č. 7 je 19 let, pozemní hokej hraje 15 let. 

Podrobnější informace jsou v následujících tabulkách. 

 

Tabulka č. 20: Proband č. 7 – hodnocení SFP 

název testu 1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

test nitrobřišního tlaku 3 1 

test polohy na čtyřech 3 2 

test flexe trupu 2 2 

test extenze v kyčlích 2 2 

test bočního mostu P strana 2 1 

test bočního mostu L strana 2 1 

anterior power line P strana 2 2 

anterior power line L strana 3 2 

posterior power line P strana 2 2 

posterior power line L strana 3 2 

celkový součet 24 17 

 

Tabulka č. 21: Proband č. 7 – hodnocení rychlosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

rychlost 1. pokus [km/h] 54,1 102,6 

rychlost 2. pokus [km/h] 104,6 102,2 

rychlost 3. pokus [km/h] 100,6 101,2 

 

Tabulka č. 22: Proband č. 7 – hodnocení přesnosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

počet zasažených cílů 2/6 3/6 

 

U probanda došlo k velkému zlepšení, snížení svalových dysbalancí v oblasti zad 

a zlepšení Bunkie testu (prodloužil se časový úsek zaujatý v dané poloze). Proband je velmi 

disciplinovaný a ctižádostivý, takže program se snažil dodržovat velmi poctivě. Subjektivně 

udává, že pociťuje zlepšení a neudává žádnou bolest. 
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Proband č. 8 

Probandovi č. 8 je 28 let, pozemní hokej hraje 20 let. 

Podrobnější informace jsou v následujících tabulkách. 

 

Tabulka č. 23: Proband č. 8 – hodnocení SFP 

název testu 1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

test nitrobřišního tlaku 2 1 

test polohy na čtyřech 2 1 

test flexe trupu 2 2 

test extenze v kyčlích 2 2 

test bočního mostu P strana 2 1 

test bočního mostu L strana 2 1 

anterior power line P strana 2 1 

anterior power line L strana 2 1 

posterior power line P strana 2 2 

posterior power line L strana 2 2 

celkový součet 20 14 

 

Tabulka č. 24: Proband č. 8 – hodnocení rychlosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

rychlost 1. pokus [km/h] 107,1 109,8 

rychlost 2. pokus [km/h] 105,3 105,1 

rychlost 3. pokus [km/h] 107,8 104,8 

 

Tabulka č. 25: Proband č. 8 – hodnocení přesnosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

počet zasažených cílů 2/6 3/6 

 

U probanda došlo ke zlepšení, svalové dysbalance v oblasti zad se snížily, ale stále mu 

nejvíce dělal problémy Bunkie test. Proband pravidelně 1-2x týdně chodí cvičit na hrazdy. 

Subjektivě se cítí dobře, nepociťuje žádné bolesti. 

 

Proband č. 9 

Probandovi č. 9 je 19 let, pozemní hokej hraje 12 let. 
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Podrobnější informace jsou v následujících tabulkách. 

 

Tabulka č. 26: Proband č. 9 – hodnocení SFP 

název testu 1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

test nitrobřišního tlaku 2 1 

test polohy na čtyřech 3 2 

test flexe trupu 2 1 

test extenze v kyčlích 3 1 

test bočního mostu P strana 2 2 

test bočního mostu L strana 3 2 

anterior power line P strana 2 2 

anterior power line L strana 3 2 

posterior power line P strana 2 2 

posterior power line L strana 3 2 

celkový součet 25 17 

 

Tabulka č. 27: Proband č. 9 – hodnocení rychlosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

rychlost 1. pokus [km/h] 103,6 101,5 

rychlost 2. pokus [km/h] 98,4 103,5 

rychlost 3. pokus [km/h] 94,9 110,5 

 

Tabulka č. 28: Proband č. 9 – hodnocení přesnosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

počet zasažených cílů 0/6 2/6 

 

Tento proband měl jedny z nejhorších výsledků měřené souboru při 1. měření, po 

intervenčním programu u něho došlo k výraznému zlepšení. Svalové dysbalance v oblasti zad 

se zmírnily, proband začal lépe vnímat svoje těla a přemýšlet nad tím, co, proč a jak dělá. 

Subjektivně pociťuje výazné zlepšení, neudává žádnou bolest. 

 

Proband č. 10 

Probandovi č. 10 je 31 let, pozemní hokej hraje 19 let. 

Podrobnější informace jsou v následujících tabulkách. 
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Tabulka č. 29: Proband č. 10 – hodnocení SFP 

název testu 1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

test nitrobřišního tlaku 2 1 

test polohy na čtyřech 2 1 

test flexe trupu 2 1 

test extenze v kyčlích 2 1 

test bočního mostu P strana 2 1 

test bočního mostu L strana 1 1 

anterior power line P strana 3 2 

anterior power line L strana 2 2 

posterior power line P strana 3 2 

posterior power line L strana 2 2 

celkový součet 21 14 

 

Tabulka č. 30: Proband č. 10 – hodnocení rychlosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

rychlost 1. pokus [km/h] 97,7 110,5 

rychlost 2. pokus [km/h] 99,1 106,5 

rychlost 3. pokus [km/h] 103,9 104,8 

 

Tabulka č. 31: Proband č. 10 – hodnocení přesnosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

počet zasažených cílů 2/6 3/6 

 

Proband se výrazně zlepšil. U testů podle Koláře a Australské školy došlo 

k výraznému zlepšení, u Bunkie testů nedokázal vydržet v zaujetí správné polohy potřebný 

čas. Subjektivně se cítí dobře, nepociťuje žádnou bolest. 

 

Proband č. 11 

Probandovi č. 11 je 22 let, pozemní hokej hraje 15 let. 

Podrobnější informace jsou v následujících tabulkách. 
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Tabulka č. 32: Proband č. 11 – hodnocení SFP 

název testu 1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

test nitrobřišního tlaku 2 1 

test polohy na čtyřech 3 2 

test flexe trupu 2 1 

test extenze v kyčlích 3 1 

test bočního mostu P strana 2 2 

test bočního mostu L strana 1 2 

anterior power line P strana 2 2 

anterior power line L strana 2 2 

posterior power line P strana 3 1 

posterior power line L strana 2 1 

celkový součet 22 15 

 

Tabulka č. 33: Proband č. 11 – hodnocení rychlosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

rychlost 1. pokus [km/h] 101,1 104,9 

rychlost 2. pokus [km/h] 96,1 111,5 

rychlost 3. pokus [km/h] 85,1 107,3 

 

Tabulka č. 34: Proband č. 11 – hodnocení přesnosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

počet zasažených cílů 2/6 2/6 

 

Tento proband je studentem Fakulty tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity, 

takže mimo pozemní hokej je na něj kladena ještě velká sportovní zátěž v učebních hodinách, 

navíc se věnuje aktivně fitness, což je také vidět na konfiguraci jeho těla. Už při 1. měření 

bylo vidět velmi přetížené paravertebrální svalstvo, a to převážně v oblasti Th/L přechodu, po 

intervenčním programu došlo ke zlepšení, ale je potřeba nadále pokračovat, aby došlo 

k úplnému zlepšení. Proband je cílevědomý, lépe vnímá nastavení svého těla. Subjektivně 

udává zlepšení, nepociťuje žádnou bolest. 

 

Proband č. 12 

Probandovi č. 12 je 29 let, pozemní hokej hraje 17 let. 
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Podrobnější informace jsou v následujících tabulkách. 

 

Tabulka č. 35: Proband č. 12 – hodnocení SFP 

název testu 1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

test nitrobřišního tlaku 2 1 

test polohy na čtyřech 2 2 

test flexe trupu 2 1 

test extenze v kyčlích 2 1 

test bočního mostu P strana 1 1 

test bočního mostu L strana 1 1 

anterior power line P strana 2 2 

anterior power line L strana 3 2 

posterior power line P strana 2 2 

posterior power line L strana 3 2 

celkový součet 20 15 

 

Tabulka č. 36: Proband č. 12 – hodnocení rychlosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

rychlost 1. pokus [km/h] 118,5 93,7 

rychlost 2. pokus [km/h] 80,1 97,7 

rychlost 3. pokus [km/h] 117,1 104,9 

 

Tabulka č. 37: Proband č. 12 – hodnocení přesnosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

počet zasažených cílů 3/6 4/6 

 

Proband měl dobré výsledky už při 1. měření a u 2. měření došlo ještě k jejich 

zlepšení. Testy podle Koláře se až na 1 zlepšily. Nejvíce mu dělaly problém Bunkie testy, kde 

nedokázal vydržet v zaujeté správné polohy v požadovaném časovém úseku. Proband je 

cílevědomý, motivovaný, velmi dbá na rady a pokyny. Subjektivně udává zlepšení, nadále 

chce pokračovat v cvičení zadaných cviků, nepociťuje žádnou bolest. 

  

Proband č. 13 

Probandovi č. 13 je 26 let, pozemní hokej hraje 13 let. 
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Podrobnější informace jsou v následujících tabulkách. 

 

Tabulka č. 38: Proband č. 13 – hodnocení SFP 

název testu 1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

test nitrobřišního tlaku 2 1 

test polohy na čtyřech 3 2 

test flexe trupu 3 2 

test extenze v kyčlích 3 2 

test bočního mostu P strana 2 1 

test bočního mostu L strana 3 1 

anterior power line P strana 3 2 

anterior power line L strana 3 2 

posterior power line P strana 3 2 

posterior power line L strana 3 2 

celkový součet 28 17 

 

Tabulka č. 39: Proband č. 13 – hodnocení rychlosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

rychlost 1. pokus [km/h] 112,6 116,1 

rychlost 2. pokus [km/h] 98,2 119,6 

rychlost 3. pokus [km/h] 96,1 112,9 

 

Tabulka č. 40: Proband č. 13 – hodnocení přesnosti střelby 

 

1. měření (1/2018) 2. měření (5/2018) 

počet zasažených cílů 1/6 2/6 

   

 

Tento proband dosáhl jednoho z nejhorších výsledků v 1. měření, ale po 2. měření se jeho 

výsledky výrazně zlepšily. Výrazně se zlepšilo jeho vnímání vlastního těla, začal se více o 

tuto problematiku zajímat. U všech testů zaměřených na stabilitu páteře se jeho výsledky 

zlepšily. Subjektivně se cítí dobře, neudává žádnou bolest. 
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5.2 Souhrné výsledky všech probandů 

Tabulka č. 41 ukazuje rozdíl hodnocení stabilizační funkce páteře při vstupním 

a výstupním měření, které ukazuje, že u všech probandů došlo k výraznému zlepšení. 

  vstupní měření výstupní měření 

proband č. 1 25 17 

proband č. 2 19 14 

proband č. 3 17 13 

proband č. 4 23 14 

proband č. 5 27 18 

proband č. 6 29 17 

proband č. 7 24 17 

proband č. 8 20 14 

proband č. 9 25 17 

proband č. 10 21 14 

proband č. 11 22 15 

proband č. 12 20 15 

proband č. 13 28 17 

Tabulka č. 41: Změna stabilizační funkce páteře 

 

Tabulka č. 42 ukazuje rozdíly mezi vstupním a výstupním měření Bunkie tesut – 

anterior power line, který způsoboval probandům největší potíže. Vždy byla testována jak 

pravá, tak i levá strana (např. 2/3). 

 

  vstupní měření výstupní měření 

proband č. 1 3/3 2/2 

proband č. 2 2/2 2/2 

proband č. 3 2/2 1/1 

proband č. 4 3/2 2/2 

proband č. 5 3/3 2/2 

proband č. 6 3/3 1/1 

proband č. 7 2/3 2/2 

proband č. 8 2/2 1/1 

proband č. 9 2/3 2/2 

proband č. 10 3/2 2/2 

proband č. 11 2/2 2/2 

proband č. 12 2/3 2/2 

proband č. 13 3/3 2/2 

Tabulka č. 42: Výsledky Bunkie testu - anterior power line 
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Tabulka č. 43 ukazuje rozdíly mezi vstupním a výstupním měření testu bočního mustu, 

který způsoboval probandům nejméně potíží. Vždy byla testována jak pravá, tak i levá strana 

(např. 2/3). 

 

  vstupní měření výstupní měření 

proband č. 1 2/2 1/1 

proband č. 2 2/2 1/1 

proband č. 3 2/1 1/1 

proband č. 4 2/2 1/1 

proband č. 5 2/2 1/1 

proband č. 6 3/2 2/2 

proband č. 7 2/2 1/1 

proband č. 8 2/2 1/1 

proband č. 9 2/3 2/2 

proband č. 10 2/1 1/1 

proband č. 11 2/1 2/2 

proband č. 12 1/1 1/1 

proband č. 13 2/3 1/1 

Tabulka č. 43: Výsledky testu bočního mostu 

 

Tabulka č. 44 ukazuje změnu poměru zasažených cílů jak u vstupního, tak výstupního 

měření jednotlivých probandů. Vidíme, že u žádného probanda se počet zasažených cílů 

nezhoršil. 

  vstupní měření výstupní měření 

proband č. 1 2 2 

proband č. 2 4 4 

proband č. 3 1 3 

proband č. 4 0 2 

proband č. 5 1 3 

proband č. 6 0 3 

proband č. 7 2 3 

proband č. 8 2 3 

proband č. 9 0 2 

proband č. 10 2 3 

proband č. 11 2 2 

proband č. 12 3 4 

proband č. 13 1 2 



 

84 

 

Tabulka č. 44: Změna přenosti střelby 

 

Tabulka č. ukazuje změnu rychlosti u vstupního a výstupního měření jednotlivých 

probandů. U testovaných probandů se rychlost střely jak zhoršila, tak i zlepšila, ale rozdíly 

nebyly vysoké v porovnání se vstupním měřením.  

 

  

vstupní měření 

[km/h] 

výstupní měření 

[km/h] 

proband č. 1 112,8 118,9 

proband č. 2 123,8 123,6 

proband č. 3 115,3 122,4 

proband č. 4 120,7 116,3 

proband č. 5 112,7 116,5 

proband č. 6 93,1 115,3 

proband č. 7 104,6 102,6 

proband č. 8 107,8 109,8 

proband č. 9 103,6 110,5 

proband č. 10 103,9 110,5 

proband č. 11 101,1 111,5 

proband č. 12 118,5 104,9 

proband č. 13 112,6 119,6 

Tabulka č.45: Změna rychlosti střely 
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6 DISKUZE 

 

6.1 Diskuze k aktivaci stabilizační funkce páteře u hráčů 

pozemního hokeje 

Hluboký stabilizační systém páteře, stabizační funkce páteře nebo core jsou různá 

pojmenování pro svaly zajišťující stabilitu páteře. Tyto pojmy jsou velmi heterogenní, je 

těžké je mezi sebou porovnávat jak z teoretického, tak praktického hlediska. Postupně 

vznikaly různé terapeutické koncepty a cvičení na léčbu tzv. low back pain syndromu (bolesti 

dolní části zad), kde za vznik tohoto syndromu je považována nedostatečná svalová 

stabilizace páteře. Většina zahraničních autorů poukazuje na nedostatek studií věnovaných 

této problematice, nejvíce studií je uděláno na vliv cvičení zaměřeného na stabilizace funkce 

páteře v souvislosti s tzv. low back pain syndromem, další studie se zaměřují na léčbu ruptury 

předního zkříženého vazu či instability ramenního kloubu. Chybí však studie zaměřené na 

vliv intervenčního programu zameřeného na posílení svalů stabilizující páteř u vrcholových 

sportovců – zda–li dojde ke zlepšení jejich sportovního výkonu či nikoliv (Akuthota, 2003). 

Borghuis et al. (2008) uvádějí, že „jádro“ (core) slouží jako centrum funkčního 

kinematického řetězce. Je považováno za svalnatý korzet, který stabilizuje tělo a páteř, jak 

s přítomností pohybu nebo bez pohybu končetin. V alternativní medicíně je označován jako 

„mocenský dům“, tedy základ motoru všech končetin. Také zdůrazňují důležitost při 

zajišťování lokální síly a rovnováhy, při snižování bolesti zad a maximalizaci řízení síly. 

Tse et al. (2005) hodnotili efekt intervenčního programu zaměřeného na stabilizační 

funkci páteře u veslařů. Výsledky odhalily výrazné zlepšení síly svalů stabilizující páteř, 

nicméně nebyly pozorovány žádné výrazné rozdíly v agilitě, rychlosti, výkonu a svalové 

vytrvalosti. 

Hibbs (2008) zdůrazňuje, že pevnost a vytrvalost trupového svalstva a trupová stabilita 

je důležitá pro stabilitu „jádra“, vhodnou posturu a maximálná výkon při sportu. Potvrzuje, že 

zvýšení sportovního výkonu bylo dokázáno pomocí facilitace svalů stabilizující páteř.  

Často diskutovaným úskalím je vyšetření stabilizační funkce páteře. Ve světě 

neexistuje jednotlivé testování, z kterého by mohly studie vycházet. V České republice 

převládají testy podle Koláře, které jsou však velmi subjektivní v závislosti na konkrétním 

vyšetřujícím terapeutovi. Ve světě se pak používají vyšetření podle Australské školy, Bunkie 
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test a další. Proto je těžké porovnávat výsledky jednotlivých studií, když nejsou objektivní 

testy, které by se daly mezi sebou porovnat. 

Pro účely této práce byla sestavena testovací baterie na testování funkce stabilizace 

páteře pomocí 7 vybraných testů od prof. Koláře, Australské školy a Bunkie testů (3 testy 

byly hodnoceny bilaterálně, takže ve výsledku bylo 10 testů). Hodnotící škála byla stanovena 

na stupnici 1 až 3, kdy hodnocení 1 znamenalo provedení testu bez přítomnosti patologie. 

Hodnocení 2 znamenalo provedení s mírnou patologií nebo patologie nebyla přítomna po 

celou dobu testu. Hodnocení 3 znamenalo chybné provedení.  

V tabulce č. 46 je srovnán rozdíl hodnocení stabilizační funkce páteře při vstupním 

a výstupním měření, které ukazuje, že u všech probandů (100%) došlo k výraznému zlepšení. 

 

  vstupní měření výstupní měření 

proband č. 1 25 17 

proband č. 2 19 14 

proband č. 3 17 13 

proband č. 4 23 14 

proband č. 5 27 18 

proband č. 6 29 17 

proband č. 7 24 17 

proband č. 8 20 14 

proband č. 9 25 17 

proband č. 10 21 14 

proband č. 11 22 15 

proband č. 12 20 15 

proband č. 13 28 17 

Tabulka č.46: Změna stabilizační funkce páteře 

 

Nejvíce obtíží způsobovaly Bunkie testy. Pro probandy nejobtížnějším (nejhůře 

hodnoceným) byl Bunkie test – anterior power line. V tabulce č. 47 lze pozorovat rozdíly 

mezi vstupním a výstupním měření, kdy byla vždy testována jak pravá, tak i levá strana (např. 

2/3). 

Předpokládám, že tento test byl pro probandy nejnáročnější z více důvodů. Pro 

dosažení hodnocení 1 bylo potřeba, aby proband vydržel v zaujaté poloze 35–40 s, což lze 

považovat za dlouhou dobu. U výchozího postavení dělalo problém opření nártu o podložku, 

delší časová doba vytvářela nepřijemný tlak na kotník fixovaný ve flexi. Docházelo k napětí 
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ligamentum talofibulare anterius, který je primární laterálním stabilizátorem hlezna a 

zabraňuje přílišnému předozadnímu posunu talu ve vztahu k fibule a tibii (Kotrányiová, 

2007). Dalším důvodem mohla být svalová dysbalance v oblasti DK (zkrácení lýtkových 

svalů, m. tibialis anterior a posterior, hamstringů) a nedostatečná posunlivost fascií DK (např. 

krurální fascie). 

Dalším důvodem bylo i to, že je náročné udržet takto dlouho dobu pánev v neutrální 

poloze, hlavu v prodloužení páteře, centrované postavení kloubů. 

 

  vstupní měření výstupní měření 

proband č. 1 3/3 2/2 

proband č. 2 2/2 2/2 

proband č. 3 2/2 1/1 

proband č. 4 3/2 2/2 

proband č. 5 3/3 2/2 

proband č. 6 3/3 1/1 

proband č. 7 2/3 2/2 

proband č. 8 2/2 1/1 

proband č. 9 2/3 2/2 

proband č. 10 3/2 2/2 

proband č. 11 2/2 2/2 

proband č. 12 2/3 2/2 

proband č. 13 3/3 2/2 

Tabulka č. 47: Výsledky Bunkie testu - anterior power line 

 

Van Pletzen et al. (2012) zjišťovali vztah mezi funkcí Bunkie testu a výkonem hráčů 

rugby (testovali agilitu, rychlost, výbušnou sílu a svalovou sílu). Došli k závěru, že Bunkie 

test je špatně spojen s testy fyzického výkonu, a proto je lepší, aby tento test byl používán jen 

jako praktický nástroj testovací baterie u měření SFP. 

Brummit (2011) hodnotil validitu Bunkie testu (všech 5 variant) u vyšetření 

stabilizační funkce páteře u poranění dolních zad běžců. Došel k závěru, že výsledky Bunkie 

testu korelují s výsledky tradičních manuálních svalovových testů. 

De Witt a Venter (2009) použili Bunkie test ve své studii při zkoumání dysfunkce 

protažlivosti fasciíí, ale tato studii nebyla dostatečně validní, protože byla postavena na 

subjektivních pocitech probandů. 



 

88 

 

McGill (2007) uvádí, že pacienti s anamnézou low back pain syndromu mají kratší 

výdrž v Bunkie testech oproti zdravým probandům. 

Předložené studie podporují správnou volbu Bunkie testu pro testování stabilizační 

funkce páteře, ale není jím vhodné měřit fyzickou zdatnost sportovce. 

 

Naopak pro probandy nejsnadnějším (nejlépe hodnoceným) testem byl test bočního 

mostu. V tabulce č. 48 lze pozorovat rozdíly mezi vstupním a výstupním měření, kdy byla 

vždy testována jak pravá, tak i levá strana (např. 2/3). 

Předpokládám, že tento test byl pro probandy nejsnadnějším z důvodu, že nebyla 

kladena tak dlouhá doba v setrvání v dané poloze k dosažení hodnocení 1 – tj. 20 s (oproti 

Bunkie testu – anterior power line, kde byla doba 35–40 s). Proband musel zvládnout udržet 

páteř v napřímení, nemohlo docházet k laterálnímu odklonu páteře či poklesu pánve 

k podložce, všechno toto bylo cíleně zařazeno do intervenčního programu jako cvik Boční 

most, kdy probandi trénovali přesné nastavení v dané poloze i stížení v podobě opory jen 

o kotník, popřípadě nadzvednutí 1 DK. Dalším důležitým faktorem je i styl jejich tréninku, 

kdy dochází k častému zapojení svalů stabilizující trup. Často dochází k rotaci trupu při 

tréninku přihrávek, střelby. 

 

  vstupní měření výstupní měření 

proband č. 1 2/2 1/1 

proband č. 2 2/2 1/1 

proband č. 3 2/1 1/1 

proband č. 4 2/2 1/1 

proband č. 5 2/2 1/1 

proband č. 6 3/2 2/2 

proband č. 7 2/2 1/1 

proband č. 8 2/2 1/1 

proband č. 9 2/3 2/2 

proband č. 10 2/1 1/1 

proband č. 11 2/1 2/2 

proband č. 12 1/1 1/1 

proband č. 13 2/3 1/1 

Tabulka č. 48: Výsledky testu bočního mostu 
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Podle Kalauz et al. (2016) je test bočního mostu nejvíce používaným testem k 

testování m. obliquus abdominis externus, m. obliquus abdominis internus a m. transversus 

abdominis. Slabinou tohoto testu je však velký vliv svalové síly a vytrvalosti svalů ramenního 

pletence, což můžeme mít vliv na negativní výsledek testu. 

Podle McGilla (2007) může rozdíl v čase vytrvalosti mezi levou a pravou stranou u 

testu bočního mostu předpovídat větší riziko vzniku bolestí zad. 

Wiatt (2009) udává, že bilaterální symetrie u testu bočního mostu může být lepší 

indikátorem dynamické stability páteře. Proto je také boční most vhodný pro testování i 

posílení svalů stabilizujících páteř. 

Vybrané studie podporují vhodnost výběru testu bočního mostu v testovací baterii, a 

také jeho zařazení do intervenčního programu. V tabulce č. 48 lze vidět, že při výstupním 

vyšetřením všichni probandi dosáhli stejných hodnot na obou měřených stranách. U vstupního 

měření se pouze u 3 hráčů (23% z celkové měřené skupiny) lišily naměřené hodnoty stranově. 

Nikdo z hráčů při vstupním ani výstupním měření a v průběhu intervenčního programu 

neudával problémy s bolestí dolních zad, což koreluje se studií McGilla (2007). 

 

Z výsledků vyplývá, že se povrdila hypotéza H1: Předpokládám, že se u probandů po 

4měsíčním intervenčním programu zlepší aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře. 

 

6.2 Diskuze k přesnosti střelby 

Studie zabývající se vlivem stabilizační funkce páteře na přesnost střelby na bránu u 

jakéhokoliv sportu chybí, ale často je ve studiích zmiňováno, že se očekává zlepšení výkonu 

elitních sportovců po cvičení zaměřeném na stabilitu páteře. Bohužel už nebývá 

specifikované, jakým způsobem by se jejich výkon měl zlepšit. 

Základním předpokladem kvalitní střelby je zvládnutí techniky střelby a kvalitním 

způsobem vybudované pohybové stereotypy.  Fyzická zdatnost je jedním z nejdůležitějších 

předpokladů pro střelbu. Dobrá fyzická zdatnost umožňuje hráči uvolnit se od bránícího 

protihráče, vybudovat si dobrou střeleckou pozici a udržet si míček na hokejce. Na přesnosti 

střelby se podílí více faktorů. Jak svaly stabilizující páteř, tak končetiny a jejich distální části 

a informace zprostředkované pomocí propriorecepce. Také je nutná pohyblivost páteře a 

ramenního pletence. Důležitá je stabilizace trupu se součásnou rotací trupu ve směru střelby, 
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zároveň se stabilním postojem, kdy je stabilita zaměřena na nakročenou dolní končetinu. Ke 

střelbe také patří psychická vyrovnanost a sebedůvěra hráče. 

Michaud-Paquette et al. (2011) porovnávali přesnost střelby mezi skupinou 

amatérských a profesionálních hokejistek. Vyšší přesnosti dosáhly elitní hráčky. Domnívali 

se, že je to způsobeno, tím, že amatérské hokejistky mají horší atitudu a nepřesnou koordinaci 

segmentů jak částí centrálních (trup a kořenové klouby), tak i distálních. Zároveň měli 

přesnější střelci lepší stabilitu trupu. Potvrzuje to to, že pro přesnou práci končetin je potřeba 

dobrá stabilizace, což je udáváno ve studii zaměřené na přístup Dynamické neuromuskulárrní 

stabilizace (Frank at al., 2013). 

Podle Michaud-Paquette et al. (2009) přesnost střely na bránu u ledních hokejistů 

odpovídá orientaci a rychlosti uvolnění puku, ohybu čepele hokejky a změně orientace 

lopatek. 

Martin (2000) udává, že přesnost odhodu míčku u softbalistů závisí  hlavně na 

přesném načasování odhodu míčku, v jaké výšce se ruka nachází a na přenosu rychlosti z ruky 

na míček. 

Při měření přesnosti střely v této práci každý proband střílel na bránu ze vzdálenosti 

7,5 m. Úkolem hráče bylo trefit pneumatikuo vnitřním průměru 40,64 cm, která byla umístěna 

do levého horního rohu brány. Každý hráč střílel 6x po sobě.  

Tabulka č. 49 ukazuje změnu poměru zasažených cílů jak u vstupního, tak výstupního 

měření jednotlivých probandů. Vidíme, že u žádného probanda se počet zasažených cílů 

nezhoršil. U probandů č. 1, 2 a 11 zůstal počat zasažených cílů stejný. Na základě toho lze 

říci, že 10 probandů se v přesnosti zlepšilo, což znamená 77% probandů se v přesnosti střely 

zlepšilo. 
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  vstupní měření výstupní měření 

proband č. 1 2 2 

proband č. 2 4 4 

proband č. 3 1 3 

proband č. 4 0 2 

proband č. 5 1 3 

proband č. 6 0 3 

proband č. 7 2 3 

proband č. 8 2 3 

proband č. 9 0 2 

proband č. 10 2 3 

proband č. 11 2 2 

proband č. 12 3 4 

proband č. 13 1 2 

Tabulka č. 49: Změna přenosti střelby 

 

To, že hráči stříleli přesněji nebo minimálně nestříleli hůře, koreluje s jejich 

subjektivními pocity. Hráči udávali, že se po přípravě cítí sebevědoměji, lépe, necítí žádné 

bolesti či omezení a naopak pociťují zpevnění těla. 

 

Hypotéza se tedy potvrdila - H2: Předpokládám, že se u probandů po 4měsíčním 

intervenčním programu zpřesní střelba na bránu. 

 

Mohlo by být přínosné rozšíření spektra intervenčního programu, který byl používán 

v rámci této práce, o cvičení na nestabilních plochách.  

Podle Hibbse (2008) trénink na nestabilních plochách zlepšuje vypořádání se 

s neočekávanými změnami v daném prostředí, zlepšuje rovnováhu a propriorecepci. Za cíl 

této tréninkové metody si pokládá přizpůsobení se nestabilnímu prostředí, čímž se sníží ztráta 

síly. 

 Dále by tento intervenční program mohl být doplněn o cvičení zaměřené na zlepšení 

propriorecepce a koordinace. Důležitou roli také hraje psychická vyrovnanost a stabilita 

probanda v době střelby. 

 Intervenční program trval dobu pouhé 4 měsíce. Při jeho delším trvání a po zapojení 

cviků podporujících stabilitu, mobilitu a propriorecepci by mohly být získany validnější a 

směrodatnější výsledky. 
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6.3 Diskuze k rychlosti střelby 

Nedostatek výzkumů zabývajících se vlivem stabilizační funkce páteře na změnu 

rychlosti střelby při sportu je zásadním prvkem znesnadňujícím vyhodnocení tohoto vlivu. 

Tse et al. (2005) udává, že svaly stabilizující páteř jsou zodpovědné za udržení stability 

páteře a pánve a jsou rozhodující pro přenos síly z trupu do končetin při provádění mnoha 

sportovních aktivit. Svaly stabilizující páteř musí optimálně fungovat a efektivně využívat 

sílu, vytrvalost a neuromuskulární kontrolu. Pokud jsou svaly končetin silné a svaly trupu 

naopak slabé, nemůže být vytvořeno dostatečné množství síly k provedení efektivních 

pohybů. Teoreticky bude síla jádra a trénink stability vést k většímu maximálnímu výkonu 

a tím k účinějšímu použití svalů ramen, paží a dolních končetin. Na zakladě tohoto tvrzení se 

předpokládá, že dojde ke zlepšení rychlosti střelby i její přesnosti, protože se zlepší síla 

a účinnost svalů, které se zapojují při střelbě. 

Reaburn (2004) aplikoval intervenční program u běžců zaměřený na posílení svalů 

stabilizujících páteř pomoci Swiss ball training. Výsledky ukázaly, že Swiss ball training 

může u běžců pozitivně ovlivnit zlepšení SFP bez souběžného zlepšení fyzického výkonnosti. 

Saeterbakken (2011) ve své studii ukázal, že intervenční program zaměřený na SFP u 

hazenkářek podporuje účinnost neuromuskulárních vzorů a zvyšuje produkci síly. Může 

zlepšit vysoce specifickou požadovanou úlohu, jako je hod na bránu. Kinematika házení je 

podobná ostatním sportům zahrnujících segmentální sumaci. Je proto pravděpodobné, že 

zlepšení zaznamenaná v této studii mohou být přenesena i na jiné sporty. Manchado et al. 

(2017) povrdili zvýšení rychlosti hodu u házenkářů po intervenčním programu zaměřeném na 

SFP. 

Stray – Pedersen (2006) ve své studii dokázal, že intervenční program zaměřený na SFP 

zlepšil statickou rovnováhu a snížil bolest dolních zad. Také došlo k malému zrychlení 

kopání. 

V této práci byla rychlost střely měřena tak, že každý hráč střílel ze vzdálenosti 10 m, 

což je vzdálenost, ze které hráč střílí na bránu při pokutovém rohu. Každý hráč střílel 6x po 

sobě a byla zaznamenaná pouze nejrychlejší střela. 

Tabulka č. 50 ukazuje změnu rychlosti u vstupního a výstupního měření jednotlivých 

probandů. U testovaných probandů se rychlost střely jak zhoršila, tak i zlepšila, ale rozdíly 
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nebyly vysoké v porovnání se vstupním měřením.  U 9 probandů došlo ke zrychlení střely,což 

značí, že u 69% se střelba zrychlila.  

 

  

vstupní měření 

[km/h] 

výstupní měření 

[km/h] 

proband č. 1 112,8 118,9 

proband č. 2 123,8 123,6 

proband č. 3 115,3 122,4 

proband č. 4 120,7 116,3 

proband č. 5 112,7 116,5 

proband č. 6 93,1 115,3 

proband č. 7 104,6 102,6 

proband č. 8 107,8 109,8 

proband č. 9 103,6 110,5 

proband č. 10 103,9 110,5 

proband č. 11 101,1 111,5 

proband č. 12 118,5 104,9 

proband č. 13 112,6 119,6 

Tabulka č. 50: Změna rychlosti střely 

 

Hypotéza se tedy nepotvrdila - H3: Předpokládám, že se u probandů po 4 měsíčním 

intervenčním programu zvýší rychlost střely na bránu. 

 

Stejně jako u přesnosti střelby by bylo pro získání směrodatnějších výsledků vhodné 

intervenční program doplnit o cviky podporující stabilitu, mobilitu a propriorecepci. 

 

6.4 Diskuze k jednotlivým probandům 

U probanda č. 6, kterému se nejvíce zlepšila stabilizační funkce páteře se zároveň 

zrychlila nejvíce i střela, a to o 22 km/h. V přesnosti se také zlepšil. Podobně na tom byl i 

proband č. 13, který měl druhé nejhorší vyšetření stabilizační funkce páteře, a také u něj došlo 

k výraznému zlepšení SFP, zrychlení střely a zlepšení přesnosti. Oproti tomu probandovi č. 4, 

který měl nejlepší vstupní vyšetření stabilizační funkce páteře, se už tolik SFP nezlepšila, ale 

zlepšil se jak v přesnosti střely, tak i střela byla následně rychlejší. 

Probandům č. 3, 5, 8, 9 a 10 se všem zlepšila stabilizační funkce páteře, přesnost střely i 

rychlost střely. 
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Probandům č. 1 a 11 se zlepšila stabilizační funkce páteře a rychlost střely, přesnost 

střely zůstala stejná. 

Probandům č. 7 a 12 se zlepšila stabilizační funkce páteře a přesnost střely, rychlost 

střely se zhoršila (o 2 km/h u probanda č.7 a o 13,6 u probanda č. 12). 

 Probandovi č. 2 se zlepšila stabilizační funkce páteře a jako jedinému se mu nezrychlila 

střela (zpomalila se o 0,2 km/h) a nezlepšila přesnost (ta zůstala stejná). 

 

6.5 Diskuze k využití výsledků v praxi fyzioterapeuta 

Na základě získaných výsledků z praktické části mé diplomové práce by bylo vhodné 

uvést možnosti aplikace použitého intervenčního programu zaměřeného na zlepšení 

stabilizační funkce páteře do praxe trenérů a fyzioterapeutů.. Hlavním cílem této 

experimentální práce bylo zjistit vliv zlepšení funkce svalů stabilizující páteř na rychlost a 

přesnost střely. Přesto dalším důležitým výsledkem bylo, zda se vůbec stabilizační funkce 

páteře po intervenčním programu zlepší. Nesmíme ani opomenout to, že u žádného hráče 

během přípravy nedošlo k zranění, což může být částečně přisuzováno, jak intervenčnímu 

programu, tak celkově kvalitní kondiční přípravě. Proto si myslím, že poznatky z mojí 

diplomové práce mohou být nápomocné jak už v praxi fyzioterapeuta nebo kondičního 

trenéra. 

Studie prokázaly existenci spojitosti mezi poraněním, bolestí a odlišnou aktivací svalů 

trupu. Aktivací svalů stabilizují páteř se využívá v prevenci vzniku poranění osového orgánu, 

ale i v léčbě (Lederman, 2008; Panjabi, 1992). Neutrální poloha kloubů by měla být 

udržována za minimálního posturálního napětí, s minimální aktivitou hlubokých svalů a bez 

aktivity velkých povrchových svalů. Téměř každé zvýšené klidové posturální napětí je 

zdrojem nebo následkem obtíží (Kolář, 2007; Frank at al., 2013; Kobesová, Kolář, 2014). 

Ve fyzioterapii se nejčastěji mluví o stabilizační funkci páteře v kontextu low back pain 

syndromu. Na tuto tématiku bylo uděláno mnoho studií, které se shodují na výrazném účinku 

tohoto cvičení na snížení bolesti zad a zlepšení stabilizační funkce páteře (Ade Irma et al, 

2015; Vikranth, 2015; Erika, 2015).  

Velmi dobrých výsledků také dokazují studie zaměřené na cvičení stabilizující páteř po 

poranění předního zkříženého vazu v koleni. Dochází k lepší stabilitě kolenního kloubu a 

posílení svalů kolem kolenního kloubu, snížení bolesti a zvýšení rozsahu v kolenním kloubu 

(Cinar – Medeni, 2015; Priyanka, 2017). 
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Hibbs (2008) uvádí jako benefity tréninku svalů stabilizující páteř následující: 

efektivnější neurální nábor vzorů (patterns), rychlejší aktivaci nervového systému, lepší 

synchronizaci motorických jednotek, snížení neurálních inhibičních reflexů. Dochází ke 

zvýšení možné generace síly, facilitaci centrálního nervového systému, zlepšení vnitřní 

svalové tuhosti a zlepšení mobilizace tkání. 

 

6.6 Diskuze k využití výsledků ve sportovní praxi 

Získané výsledky by se daly dobře implementovat do tréninku/přípravy jakéhokoliv 

sportovního týmu či jednotlivého sportovce na jakékoliv sportovní úrovni. Mnoho elitních 

sportovců zahrnuje core trénink a trénink stability do jejich tréninkové přípravy (Hibbs, 

2008). 

 Čím dál více roste zájem o komplexní a funkční přístup v tréninku, proto si myslím, že 

zařazení cvičení na zlepšení stabilizační funkce páteře by bylo k velkému prospěchu, jak už 

v zlepšení výkonu hráče, tak i v prevenci zranění (Akuthota, 2003; Borghuis et al., 2008, 

Hibbs, 2008). 

Výhodou tohoto tréninku je, že cvičení není nijak striktně dané a omezené. Cviky se dají 

snadno obměnit, stížit, např. pomocí nestabilních ploch (bosu), TRX, Thera – bandu a 

individuálně aplikovat na výkonnost a potřeby jednotlivce. Toto cvičení lze ještě rozšířit o 

cvičení zaměřené na zlepšení stability kloubů, cvičení koncentrické, excentrické a 

izometrické, plyometrické cvičení a  cvičení zameřené na propriorecepci (Gibbons, 1999). 

Popřípadě zvýšit zátížení (přidat závaží) na nerovném povrchu (Hibbs, 2008). 

Další důležitou úlohu vidím v kompenzaci jednostranné pohybové aktivity v rámci 

preventivně – kompenzačních programů. 
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7 ZÁVĚR  

 

Tato práce měla za cíl ověřit vliv aktivace svalů zajišťujících stabilitu páteře na rychlost 

a přesnost střelby. Do tohoto výzkumu bylo zařazeno 13 extraligových hráčů týmu SK Slavia, 

kteří vyhovovali stanoveným vstupním parametrům. Hráči byli motivovaní a měli kladný 

přístup k měsíčnímu intervenčnímu programu i ostatnímu měření, což považuji za jeden 

z důležitých faktorů mého výzkumu. Velkým ulehčením byl jejich zájem o nové přístupy a 

funkční posilování, což doplňovala vynikající spolupráce s jejich kondičním trenérem. Jelikož 

většina hráčů si v minulosti prošla problémy s bolestí zad nebo s dlouhotrvajícím lečením 

různých zranění, uvítali nabídku jiného aktivního kompenzační cvičení pozitivně.  

Hráči se zúčastnili intervenčního programu, kdy 2x týdně cvičili 20 minut po dobu 

4 měsíců. Po tomto intervenčním programu došlo k výraznému zlepšení v aktivaci svalů 

stabilizujících páteř a k zlepšení přesnosti střely. Rychlost střely se u některých hráčů zlepšila, 

u jiných se naopak zhoršila, takže hypotéza, která byla na počátku výzkumu stanovena, 

nemůže být potvrzena. 

Ačkoli v této práci nebylo zkoumáno vlastní uvědomění si těla a subjektivní pocity 

probandů na zadané cvičení, mohu z vlastního pozorování i z feedbacku od jednotlivých 

hráčů konstatovat, že začali ve větší míře vnímat své tělo a více přemýšlet nad prováděným 

pohybem, proč a jakým způsobem ho vykonávají. Pro sportovní výkon je toto velmi důležitý 

základ.  

I přes ne tolik přesvědčivé výsledky si myslím, že by mělo být nadále toto téma 

zkoumáno, jak v případě jiných sportovních odvětví, tak i v delším časovém úseku a také na 

větším vzorku probandů. Velmi zajímavé by také mohlo být porovnání s kontrolní skupinou 

nebo se zařazením cviků zaměřených na propriorepci, rovnováhu či cviků s využitím 

nestabilních ploch. 
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Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 

závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým 

zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); 

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 

zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li 

aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce 

na UK FTVS s názvem Vliv funkce hlubokého stabilizačního systému páteře na přesnost a rychlost 

střelby u hráčů pozemního hokeje, prováděné na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 

José Martího 31, 162 52  Praha 6.  

Cílem mojí diplomové práce je potvrdit či vyvrátit tvrzení, že aktivace HSSP ovlivňuje 

rychlost a přesnost střelby. Hodnoceni budou zdraví hráči pozemního hokeje, kteří hrají na extraligové 

úrovni. Pro zhodnocení stavu HSSP jsem si zvolila 7 testů, z nichž se 3 provádí bilaterálně. Ve 

výsledku Vás budu hodnotit v deseti polohách/testech. Vybranými testy jsou Flexe trupu, Extenční 

test, Test nitrobřišního tlaku a Test polohy na čtyřech, vše dle Koláře. Dále test vycházející z 

Australské školy a to Test bočního mostu (hodnoceno bilaterálně) a dvě polohy z Bunkie testu, 

posterior power line a anterior stabilising line (hodnoceno bilaterálně). Takže testování HSSP bude 

probíhat v 10 statických polohách přibližně 15 minut. Dále se bude hodnotit rychlost střelby na bránu 

pomocí přístroje Radar Stalker Pro II, kdy každý hráč bude střílet na bránu 3x přibližně ze vzdálenosti 

14m. Přesnost střelby se bude hodnotit tak, že hráč bude mít 6 pokusů se trefit do určeného cíle o 

velikosti 40 x 40 cm ze vzdálenosti přibližně 6m. Testování proběhne 2x – na začátku a na konci 

výzkumu.  

Zdravotními předpoklady pro účast ve výzkumu je platná zdravotní prohlídka od sportovního 

doktora a rok bez jakéhokoliv úrazu. Dále musíte hrát pozemní hokej déle jak 10 let na extraligové 

úrovni. Kontraindikací zařazení do projektu je úraz mladší jednoho roku nebo neplatná zdravotní 

prohlídka od sportovního lékaře. Účastníci budou vybráni po konzultaci s vyškoleným 

fyzioterapeutem a týmovým lékařem. 

Testování je neinvazivní, bude prováděno 2x a zabere 15 minut. Před zahájením každého z 

testů Vás vždy zainstruuji k jeho provedení. V případě nepříjemných pocitů během testování (např. 

bolest) budete vyřazen/á ze studie. Rizika prováděného testování nebudou vyšší než běžně očekáváná 

rizika u tohoto typu testování.  
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Očekávaným přínosem výzkumu je vědecké ověření či vyvrácení tvrzení, že aktivace hlubokého 

systému páteře ovlivňuje rychlost a přesnost střelby.  

Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená. Odměnou za Vaši účast ve výzkumu bude 

zhodnocení výsledků Vašeho testování.  

Zájemcům zašlu, případně předám ústní formou, dosažené bodové ohodnocení s krátkým komentářem. 

V případě zájmu o plnou verzi diplomové práce Vám bude práce zaslána emailem po obhájení. Pro 

více informací mě můžete kontaktovat filova4@seznam.cz. 

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována 

v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, 

případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data 

smazána. 

Anonymizace osob na fotografiích bude provedena začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla, 

znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. Neanonymizované fotografie budou po ukončení 

výzkumu smazány. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Jitka Filová    Podpis:..................  

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: …………………   Podpis:.................. 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit 

všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a 

že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu 

odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně 

Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu.  

 

Místo a datum: ...............................................  

Jméno a příjmení účastníka: .................................................................. Podpis:........................ 
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