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Abstrakt  

 

Autor:  Bc. Denisa Hrdinová 

 

Název:   Pohybový stereotyp abdukce v ramenním kloubu v počáteční fázi hodu  

u extraligových hráčů softballu. 

 

Cíl:  Cílem práce bylo sledovat a zhodnotit pomocí povrchové elektromyografie  

rozdíl v časové souslednosti náboru svalů (timingu) při abdukci v ramenním kloubu 

mezi softballovými hráči a běžnou populací. Dílčím cílem bylo identifikovat zkrácené 

svalové skupiny oblasti ramenního pletence a jejich vliv na timing abduktorů. Dalším 

dílčím cílem bylo vyhodnotit vliv zkrácených svalových skupin na případný deficit ve 

scapulohumerálním rytmu u hráčů softballu. 

 

Metody: Experimentální skupina (n=10) a kontrolní skupina (n=10) s celkovým 

průměrným věkem 21,8 ± 1,81 (SD) absolvovala kineziologický rozbor s cíleným 

vyšetřením zkrácených svalových skupin a scapulohumerálního rytmu. Následovalo 

SEMG vyšetření timingu svalů při abdukci v ramenním kloubu. Bylo sledováno 5 svalů 

při patnácti opakováních pohybu rychlostí 70 bpm. Analýza signálu SEMG byla 

zpracována rektifikací a vyhlazením v softwaru MyoResearch firmy Noraxon v3.80              

a statistická analýza provedena v programu Statistica 13.4. 

 

Výsledky: 1. Rozdíl v timingu mezi experimentální a kontrolní skupinou se statisticky 

významně lišil v onset m. trapezius ascendens. 2. Mezi zkrácenými svaly a timingem 

abduktorů vyšla staticticky významná korelace u určitých svalových skupin. 3. Mezi 

scapulohumerálním rytmem a zkrácenými svaly vyšla silná pozitivní korelace u mm. 

pectorales.  

 

Závěr: Bylo prokázáno, že v případě timingu se liší jednotlivé pohybové stereotypy 

abdukce každého jedince. U experimentální skupiny dochází k pozdější aktivaci 

fixátorů lopatky v porovnání s kontrolní skupinou. Výsledek timingu, stejně jako 

dyskinezi lopatky při skapulohumerálním rytmu, ovlivňují v nemalé míře zkrácené 

svalové skupiny.  

 

Klíčová slova: Timing,  povrchová  elektromyografie,  skapulohumerální  rytmus,  hod  

vrchním obloukem.  



 

 

Abstract  

 

Author: Bc. Denisa Hrdinová 

 

Title: The motion pattern of abduction in the shoulder joint in overhead throwing of softball 

Extraliga players 

 

Objectives:The aim of the thesis was to monitor and evaluate the difference in the sequence 

of tenses of muscle recruitment during the abduction in the shoulder joint between softball 

players and the general population, using surface electromyography (SEMG). A partial aim 

was to identify shortened muscle groups of the shoulder girdle and their influence on the 

timing of the abductors. Another partial aim was to evaluate the effect of shortened muscle 

groups on possible deficits in scapulohumeral rhythm of softball players.  

 

Methods: The experimental group (n=10) and the control group (n=10) with a total average 

age of 21.8 ± 1.81 (SD) participated in the kinesiological analysis with targeted examination 

of the shortened muscle groups and scapulohumeral rhythm. Followed by SEMG 

examination of muscle timing during abduction in the shoulder joint. Five muscles were 

monitored during 15 repetitions of motion at 70 bpm. The SEMG signal analysis was 

processed by rectification and smoothing in MyoResearch software by Noraxon v3.80 and 

statistical analysis performed in program Statistica 13.4. 

 

Results: 1. The difference in timing between the experimental and control group differed 

significantly in the onset musle Lower Trapezius 2. There was a statistically significant 

correlation between certain shortened muscles and timing of abductors in certain muscle 

groups. 3. There was a strong positive correlation found between shortened pectorales 

musles and scapulohumeral rhytm. 

 

Conclusion: The study showed that in the case of timing, the individual movement  

patterns differ from each individual's abduction. In the experimental group, the shoulder 

scapulas fixators are later activated compared to the control group. The result of timing, as 

well as the dyskinesia of the scapula of dominant upper limb in the scapulohumeral rhythm, 

are influenced by shortened muscle groups. 

Keywords:  Timing, Surface Electromyography, Scapulohumeral Rhytm, Overhead 

Throw.
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Seznam použitých zkratek: 

 

ABD - abdukce 

ADL - aktivity of daily living 

AL -  Arms Lines, řetězce paží 

AVR -  average rectified, průměr rektifikovaných hodnot  

CNS -  centrální nervový systém  

DFL -  Deep Frontal Line, hluboký přední řetězec 

DK - dolní končetina, 

DKK - dolní končetiny 

EKG - elektrokardiografie 

EMG -  elektromyografie 

ER - external rotation, zevní rotace 

FL - Functional Lines, funkční řetězec 

HK -  horní končetina 

HKK -  horní končetiny 

HSS - hluboký stabilizační systém 

IR -  internal rotation 

lig. - ligamentum, vaz 

m. - musculus, sval 

MJ -  motorická jednotka 

MVC -  maximální volní kontrakce       

RMS -  root mean square, střední kvadratická hodnota 

ROM -  range of motion, rozsah pohybu 

SBL -  Surface Back Line, povrchový zadní řetězec 

SEMG- Surface Electromyography, povrchová elektromyografie 

SENIAM-  Surface Electromyography for the Non-Invasive Assesment, 

Společnost pro neinvazivní vyšetření svalů pomocí povrchové 

elektromyografie 

SFL -  Superficial Front Lines, povrchový přední řetězec 

SL -  Spiral Line, spirální řetězec 
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1 ÚVOD 

Jednou ze základních dovedností softballového hráče je hod vrchním obloukem, 

tedy overhead. Tuto dovednost se hráči učí již od útlého věku, kdy si tento stereotyp 

fixují a provází je celou jejich následující sportovní kariérou.  

 V souvislosti s mojí dosavadní fyzioterapeutickou praxí, jsem měla možnost 

s těmito hráči pracovat během Mistrovství světa juniorů. Bylo to moje první setkání 

s tímto sportem a musím konstatovat, že je, díky dynamice a strategii herních situací 

fascinující pro oko i amatérského diváka, jako jsem já.  

 

 Během této sportovní akce mě zaujalo, kolik softballistů již v poměrně mladém 

věku trpí bolestmi v oblasti ramenního kloubu. Samozřejmě, že na na tyto problémy má 

vliv více faktorů v čele s neúměrnou zátěží, kterou vrcholový sport představuje. Mě 

však zajímala otázka techniky a konkrétně to, zda se projeví nějaký deficit                    

již v přípravných a počátečních fázích hodu. V tomto případě bychom 

předpokládali decentraci ramene ještě před samotným odhozením míče, což je,             

co se týká zranění, nejkritičtější fáze hodu. V těchto souvislostech jsem tedy uvažovala, 

zda   u overhead sportovců splňuje lopatka dominantní házecí končetiny svoji opornou 

funkci pro celou paži, nebo dochází vlivem techniky házení ke svalovým dysbalancím,       

které ji prakticky vyřadí z funkce. 

 

 Hlavním cílem této práce je zmapovat pomocí povrchové elektromyografie 

rozdíl v časové souslednosti náboru svalů (timingu) během abdukce v ramenním kloubu 

mezi softballovými hráči a běžnou populací a zjistit, zda jej můžeme spojovat                 

s možnými svalovými dysbalancemi v oblasti lopatky. Praktická část navazuje na 

teoretická východiska práce, kde jsou uvedeny nezbytné anatomické a kinematické 

souvislosti ramenního pletence jako celku, včetně jeho vyšetření z hlediska 

fyzioterapeuta. Rozsáhlejší kapitola je také věnována vyšetření povrchovou 

elektromyografií, neboť to je hlavním úkolem této práce. Nechybí popis fází hodu jako 

naučený stereotyp hráčů v souvislosti s možnými riziky funkčních poruch, a také výčet 

nejčastějších zranění, ke kterým v tomto sportu dochází, z mého pohledu právě 

z důvodu nedostatečné kvality provedení tak rutinního a často prováděného pohybu, 

jakým bezesporu hod vrchním obloukem pro softballového hráče je.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Funkční anatomie pletence ramenního  

Pletenec ramenní je samostatná funkční jednotka, která spojuje horní končetinu 

s osovým orgánem a díky možnosti pohybu v ose sagitální, frontální i transverzální  

je nejpohyblivějším kloubem lidského těla (Chapman et al., 2001; Kapandji, 2007). 

2.1.1 Kloubní spojení pletence horní končetiny 

Ramenní kloub je anatomicky složitý komplex tvořený lopatkou, klíční kostí                  

a kostí pažní. Tyto kosti vzájemně artikulují ve třech skloubeních, glenohumerálním 

akromioclaviculárním a sternoclaviculárním (Čihák, 2001). Dylevský (2009), Kapandji 

(2007) a Véle (2006) zahrnují do tohoto komplexu také scapulothorakální kloub. 

 

Articulatio glenohumerale je kloub kulový, volný, a je největším klubem 

ramenního pletence. Artikulujícimi kosti jsou humerus a lopatka. Kloubní jamka 

lopatky (fossa glenoidalis) je malá a mělká, na ni nasedá relativně velká hlavice 

humeru, caput humeri. Styčná plocha je pouze ¼, proto je fossa glenoidealis doplněna 

chrupavčitě-vazivovým lemem, labrum glenoidale, zvětšujícím kontaktní plochu             

i hloubku jamky. Kloub je také stabilizován kloubním pouzdrem, které izoluje hlavici 

od okolních měkkých tkání a zároveň redukuje možnost pohybu kloubu do extrémních 

poloh. Další pasivní stabilizační částí kloubu jsou lig. glenohumerale (superior, medius 

a posterior), které se rozpínají na přední části kloubu a brání výrazné abdukci a zevní 

rotaci, a také lig. coracohumerale, které společně  

s lig. glenohumerale superior stabilizuje kloubní pouzdro z vnitřní strany. Osa krčku 

humeru svírá s osou diafýzy úhel 135°. Hlavice je v 15-20° retroverzi (Čihák, 2001; 

Dylevský, 2009; Neumann et al., 2010). 

 

Articulatio acromioclavicularis, plochý kloub, který zprostředkovává jediné 

spojení mezi acromionem a zevním koncem klíční kosti. Na kloubní pouzdro je kladeno 

velké zatížení díky přenosům pohybu z lopatky. Rozsah pohybu skloubení je malý, jde 

spíše o posun doplňující pohyby sternoklavikulárního kloubu. Hlavní funkcí klavikuly  

je stabilizovat ramenní kloub a bránit inferiornímu posunu pletence (Čihák, 2001, 

Chapman et al., 2001).   
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Pohyblivost značně omezují krátké, silné vazy, lig. acromioclaviculare a lig. 

coracoclaviculare zabraňující dislokaci kloubu. Lig. coracoclaviculare také limituje 

abdukci paže a mezi ním a caput humeri vzniká subakromiální prostor, ve kterém 

probíhají časté patologické změny příslušných svalových struktur (Čihák, 2001; 

Dylevský, 2009; Chapman et al., 2001; Neumann et al., 2010). 

 

Articulatio sternoclavicularis tvoří hlavní spojení pletence ramenního s osovým 

orgánem. Připojuje claviculu k manubrium sterni, což je jediné kloubní spojení horní 

končetiny s trupem. Mezi klíček a sternum je vložen discus interarticularis, jedná                  

se tedy o kloub složený. Discus je spojen s kloubním pouzdrem a slouží pro absorpci 

nárazů přenesených z horní končetiny. Kloubní pouzdro anteriorně i posteriorně zesiluje  

lig. sternoclaviculare. Další stabilizační činitelé jsou lig. interclaviculare, které spojuje 

mediální konce klíčních kostí a lig. costoclaviculare, probíhající zevně od kloubu            

a upínající se na 1. žebro. Kloub je také anteriorně̌ stabilizován                                        

m. sternocleidomastoideus pars sternalis a posteriorně m. sternothyroideus                      

a m. sternohyoideus.  (Čihák, 2001; Dylevský, 2009; Kapandji, 2007; Véle, 2006).  

 

Articulatio scapulothoracalis je nepravý kloub, který tvoří spojení mezi 

lopatkou a hrudníkem a je vyplněn řídkým vazivem, které napomáhá klouzavému 

pohybu lopatky po hrudníku. Lopatka je v základní anatomické poloze,                            

když se kraniálním úhlem dotýká II. žebra, kaudálním úhlem VII.-VIII. žebra                  

a její plocha svírá s frontální rovinou asi 30° (Čihák, 2001; Dylevský, 2009; Kapandji, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

2.1.2 Vybranné svaly ramenního pletence  

Hlavním úkolem svalů pletence ramenního je pohyb horní končetiny vůči trupu             

a dynamická stabilizace glenohumerálního kloubu. Z praktického hlediska můžeme 

svaly pletence rozdělit na skupiny, interpretace autorů se však liší. 

 

Rozdělení svalů pletence ramenního:  

 m. deltoideus (anterior, medius, posterior)  

 svaly rotátorové manžety: m. supraspinatus, subscapularis, infraspinatus, m. teres 

minor, ke kterým můžeme doplnit i m. biceps brachii (caput longum) a m. triceps 

brachii  

  axiohumerální svaly: m. pectoralis major, m. latissimus dorsi, m. teres major  

  scapulothorakální svaly: m. trapezius, m. serratus anterior, m. rhomboideus  

major et minor, m. levator scapulae a m. pectoralis minor (Chapman et al., 2001). 

 

Dle Véleho můžeme svaly rozdělit na: 

 svaly ramenního pletence: m. trapezius, m. levator scapulae, mm. rhomboidei,            

m. serratus anterior, m. pectoralis minor a m. subclavius  

 svaly kolem ramenního kloubu: m. deltoideus, m. supraspinatus, m. infraspinatus, 

m. subscapularis, m. teres major et minor, m. pectoralis major, m. latissimus dorsi 

a m. coracobrachialis (Véle, 2006). 

 

Dle Neumanna et al. (2010) rozdělujeme svaly pletence ramenního na: 

 svaly zabezpečující proximální stabilitu, tedy svaly upínající se na obratle, žebra 

nebo lebku a pokračující na lopatku nebo klíční kost 

 na svaly zabezpečující distální mobilitu. Svaly, které se upínají k lopatce nebo 

klavikule a pokračují na humerus. Vzájemná rovnováha mezi těmito dvěma 

skupinami je nezbytná pro optimální funkci a nastavení ramenního pletence.  

 

Teoreticky si přiblížíme pouze svaly, které byly zařazeny do výzkumu. Uvedené 

svaly mají vliv na postavení lopatek a tím i na umístění glenoideální jamky, proto mají 

zásadní význam pro klidné nastavení polohy segmentů v ramenním kloubu a tím                     

i polohy ramene. Svaly byly vybrány na základě kineziologie pohybu horní končetiny 

při abdukci ramenního kloubu a pro dobře zaznamenatelné údaje pomocí povrchové 

EMG.  
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M. deltoideus  

M. deltoideus (viz. obrázek č. 1) je mohutný sval, který svým napětím tvoří 

konturu ramene, a spojuje klíční kost, lopatku a humerus. Přední část svalu, pars 

clavicularis začíná na předním okraji extremitas acromiale claviculae a její vlákna jdou 

distolaterálně. Střední část svalu, pars acromialis, začíná na laterálním okraji acromionu 

a její vlákna jdou přímo distálně. Zadní část, pars spinalis, má začátek na laterálním 

okraji spiny scapulae a vlákna jdou, stejně jako u klavikulární části, distolaterálně. 

Všechna vlákna se sbíhají do šlachy upínající se do jediného bodu na tuberozitas 

deltoidea humeri (Čihák, 2001; Kapandji, 2007; Simons, 1999) 

  

Mezi začátkem m. deltoideus a m. pectoralis major na klíční kosti najdeme 

prostor nazývaný trigonum deltoideopectorale, který dobře slouží pro orientaci                       

a rozlišení těchto dvou svalů mezi sebou. Sval je inervován n. axillaris. z kořene C5                

a C6 (Čihák, 2001).  

 

Celý sval dělá abdukci ramenního kloubu, přičemž jako vlastní abductor se 

uplatňuje pars acromialis m. deltoidei. Pars clavicularis má podobnou funkci jako m. 

pectoralis major, flexi HK, horizontální addukci a vnitřní rotaci ramenního kloubu. Pars 

spinalis je extenzorem a adduktorem HK a napomáhá zevní rotaci (Simons, 1999).    

 

 Tonus svalu přispívá k udržení hlavice ramenního kloubu v kloubní jamce a tím 

přispívá ke stabilizaci ramenního kloubu. Proto při postižení nervového zásobení tohoto 

svalu dochází velmi často k luxaci ramene (Véle, 2006; Dylevský, 2009). 

 

 

Obrázek č. 1: M. deltoideus (Simons, 1999) 
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M. supraspinatus 

M. supraspinatus (viz. obrázek č. 2) spojuje lopatku s humerem. Začíná ve fossa 

supraspinata, jeho snopce směřují zevně a podbíhají akromion. Upíná se na horní fasetu 

tuberculum majus humeri. Je inervován n. suprascapularis C5-6 (Čihák, 2001; Simons, 

1999).  

 

Funkčně je zejména abduktorem HK a jeho aktivita pomáhá střední části                   

m. deltoideus. Někteří autoři ho považují za iniciální abduktor s nejintenzivnější 

aktivitou v prvních 15- 20° abdukce. Kapandji (2007) například uvádí, že EMG studie 

prokazují kontrakci tohoto svalu během celé abdukce HK, nejvíce však do  90°.  

Pomáhá také při horizontální extenzi paže a návratu HK z rotací do základní polohy. 

Aktivuje se také při roztažení prstů a sevření pěsti a kontralaterálně při rotaci hlavy. Je 

významným stabilizátorem humeru, fixuje hlavici humeru v glenoidální jamce 

(Kapandji, 2007; Simons, 1999; Véle, 2006).  

 

       

Obrázek č.2: M. supraspinatus (Simons, 1999). 

 

 

M. trapezius 

M. trapezius (viz. obrázek č. 3) je rozsáhlý plochý trojúhelníkovitý sval 

propojující hlavu s osovým orgánem (obratle, lopatka, klíční kost). Dělí se na tři hlavní 

funkční části. Horní část, pars descendens, začíná podél mediální 1/3 linea nuchae 

superior, ve střední části lig.nuchae a proc.spinosi C1-C5 a upíná se na zevní třetinu 

claviculy.  Střední část, pars transversa, má začátek na processi spinosi a lig. 

interspinalia C6 – Th3 a úpon na horním okraji spiny scapulae a akromionu. Dolní část, 

pars ascendens, začíná na processi spinosi a lig.interspinalia Th4 – Th12 a upíná se na 



15 

 

tuberculum scapulae mediální části spiny. Inervován je sval z r.externus n.accesorius, 

XI. hlavovového nervu, číst svalu je motoricky a senzitivně inervována nn.cervicales 

C2- C4 (Čihák, 2001; Dylevský, 2009; Kapandji 2007; Simons, 1999).   

 

Funkčně je schopen každý jednotlivý úsek svalu pracovat, jako by šlo                          

o samostatný  sval. Horní část trapézu pomáhá nést váhu celé HK a elevuje ramenní 

pletenec. Při punctum fixum na pletenci dělá jednostranně extenzi hlavy ipsilaterálně               

a rotaci hlavy kontralaterálně. Střední část provádí addukci lopatky a pomáhá při flexi            

a abdukci v rameni. Dolní část provádí depresi lopatky a ramene kaudálním směrem               

a působí také jako synergista pro flexi a abdukci ramenního kloubu. Jako celek 

stabilizuje m. trapezius krční páteř, hrudní páteř a lopatku při pohybech paže, addukuje 

lopatku k hrudníku a při fixovaném pletenci ramenním bilaterálně extenduje krční             

a hrudní páteř (Véle, 2006; Dylevský, 2009; Simons, 1999). 

 

Porucha funkce m. trapezius ovlivní, jak postavení hlavy, šíje, tak postavení 

ramenního pletence a osového orgánu. Jeho aktivita má vliv na držení těla, protože je 

zapojena do několika funkčních řetězců spojujících segmentovanou osu krku a hrudi               

s hlavou a s horními končetinami (Véle, 2006).  

 

Obrázek č. 3: M. trapezius (Simons, 1999). 
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M. pectoralis major 

Pectoralis major (viz. obrázek č. 4)  je mohutným svalem, který pokrývá přední 

stranu hrudního koše. Začíná na mediální části klíční kosti, pars clavicularis, sternu                           

a kostálních chrupavkách II.-VI. žebra, pars sternocostalis, v povrchové aponeuróze              

m. rectus abdominis a obliquus abdominis externus, pars abdominalis. Všechny tři části 

se upínají na crista tuberculi majoris humeri. Snopce úponových šlach z jednotlivých 

částí se kříží, klavikulární části se upínají nejpovrchněji a nejdistálněji, abdominální 

části nejhlouběji a nejproximálněji. Vzniká tedy dojem stočení šlachy úponu o 180°. 

Polní okraj svalu ohraničuje podpažní jamku a tvoří přední axilární řasu. Inervace 

probíhá z nn. pectorales, medialis s kořenovou inervací C8 – Th1 (pars costalis                       

a abdominalis) a lateralis s kořenovou inervací C5 – C7 (pars clavicularis a sternalis) 

(Čihák, 2001; Dylevský, 2009). 

 

Funkce svalu se odvíjí podle začátku jednotlivých vláken. Pars clavicularis 

pomáhá při flexi, horizontální addukci, abdukci nad horizontálou, vnitřní rotaci                      

a protrakci v rameni. Pars sternocostalis a abdominalis zase extenzi, vnitřní rotaci                    

a addukci v rameni (Čihák, 2001; Véle, 2006; Neumann et al., 2010). Sternocostální 

část má stabilizační funkci v glenohumerálním kloubu, nejvíce v 90° abdukci, nad 

horizontálou se postupně stává destabilizátorem (Simons, 1999). Při fixované horní 

končetině sval přitahuje hrudník k paži. Je-li HK v abdukci a pletenec fixován, jedná se 

také o pomocný nádechový sval (Véle, 2006; Simons, 1999).  

 

 

Obrázek č. 4: M. pectoralis major (Simons, 1999). 
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M. serratus anterior  

M. serratus anterior (viz. obrázek č. 5) spojuje žebra (costae I-IX) s lopatkou. 

Sval je rozdělen do tří skupin vláken: z I. a II. žebra na horní úhel lopatky jdou vlákna 

téměř paralelně s žebry,  z II. a III. žebra na mediální hranu lopatky jdou pod úhlem 45° 

a  z IV. až IX. žebra na dolní úhel lopatky mají tvar ¼ vějíře. Zuby z V.- IX.. žebra se 

střídají se zuby m. obliquus abdominis externi. Inervovám je z n. thoracicus longus C5- 

C8 (Čihák, 2001; Dylevský, 2009; Simons, 1999). 

 

Při punctum fixum na žebrech táhne lopatku ventrálně, laterálně a superiorně. 

Horní část elevuje horní úhel lopatky, střední část je antagonistou m. trapezius pars 

transversa a dolní část umožňuje vzpažení nad horizontálu. Podílí se také na abdukci 

paže, umožňuje vzpěr a má stabilizační funkci lopatky (Simons, 1999; Véle, 2006). Při 

paréze tohoto svalu se dolní úhel lopatky stáčí mediálně a margo vertebralis scapulae 

odstává od páteře. Tento jev nazýváme scapula alata (Véle, 2006). 

 

 

Obrázek č. 5: M. serratus anterior (Simons, 1999). 
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2.2 Kinematika ramenního pletence 

2.2.1 Pohyby v glenohumerálním kloubu 

 

Glenohumerální kloub má 3 stupně volnosti, vykonává tedy pohyb ve třech 

osách, ve směru vertikálním, horizontálním a rotaci. Pohyby okolo horizontální osy 

v sagitální rovině, tedy okolo horizontální osy, označujeme jako flexe a extenze. Flexi 

ramenního kloubu zajišt'uje ventrálni část m. deltoideus, krátká hlava m. biceps brachili, 

m. coracobrachialis a m. pectoralis major. Rozsah pohybu glenohumerálního kloubu do 

flexe pouhých 60°, při kombinaci s addukcí paže je rozsah 100°, v dalších fázích už 

artikulují i ostaní klouby. Celkový rozsah ramenního kloubu je 150°- 180°, v literatuře 

se liší dle různých autorů. Extenzi ramene prováději m. latissimus dorsi, m.teres major, 

zadní část m. deltoideus a dlouhá hlava m. triceps brachii. Rozsah pohybu je bez 

souhybu lopatky zhruba 20° a se souhybem 40 °. Horizontální flexe a extenze jsou 

pohyby paže v 90° abdukci. Horizontální flexi jsme schopni provést do 130°-160 °, 

horizontální extenzi do 40°-50 °. Abdukce a addukce jsou pohyby kolem sagitální osy 

maximální velikost rozsahu pohybu do abdukce je abdukce 180 ° a do addukce 20°-40°. 

Abdukce nad 90 ° je automaticky spojena se zevní rotací humeru. Rozsah abdukce 

spojené s vnitřní rotací paže je jen 160°. Abdukci se budeme podrobněji věnovat 

v následující kapitole. Rozsah rotací, které probíhají kolem podélné osy humeru, je 

závislý na stupni abdukce ramenního kloubu. V nulové pozici je rozsah rotací přibližně 

60 °. V 90° abdukci je rozsah zevní rotace 90 ° a rozsah vnitřní rotace 70 °. Vnitřními 

rotátory ramene jsou m. subscapularis, m. latissimus dorsi, m. teres major,                          

m. pectoralis major a přední část m. deltoideus . Aktivuje se však i mm. serratus anterior 

a m. pectoralis minor. Zevní rotátory jsou m infraspinatus, m. teres minor a zadní část 

m. deltoideus. Pomocné svaly jsou mm. rhomboidei a m. trapezius (Janura et al., 2004; 

Čihák, 2001; Kolář et al., 2009; Véle, 2006; Kapandji, 2007).  

 

Podle Janury (2004) rozlišujeme rotaci, kdy kontaktní bod v jamce zůstává 

stejný, ale na hlavici se mění. Valení, kdy se kontaktní bod mění v kloubní jamce i na 

hlavici, a posunutí, kdy se kontaktní bod v jamce mění, ale na hlavici zůstává stejný. 
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2.2.2 Pohyby ve sternoklavikulárním kloubu  

 

Pohyb klíční kosti je popsán třemi stupni volnosti.  Když se klíční kost pohybuje 

ve sternoklavikulárním kloubu posunem v transverzální rovině, hovoříme a protrakci a 

retrakci. Kraniálně a kaudálně posunutím podél sagitální osy ve frontální rovině je 

prováděna elevace a deprese klíčku a dále může také a rotovat kolem vlastní podélné 

osy (Janura et al., 2004). 

 

 

2.2.3 Pohyby v acromioklavikulárním a scapulothorakálním 

kloubu 

 

Lopatka je v součinnosti prakticky se všemi pohyby ramenního kloubu, se 

kterým tvoří funkční celek. Na počátku pohybu se účastní jen v malé míře, s přibližující 

se krajní polohou pohybu ramene její účast na pohybu stoupá (Čihák, 2001, Karduna et 

al., 2000).  

 

Pohyby lopatky (viz. obrázek č. 6) probíhají ve třech různých směrech. 

Posuvnými pohyby kolem horizontální osy jsou elevace, tedy kraniální posun lopatky        

a deprese, posun lopatky kaudálně. Rozsah elevace je 55° a deprese 5°. Elevaci lopatky 

vykonává m. trapezius pars descendens a m. levator scapulae, pomocnými svaly jsou 

mm. rhomboidei  a m. sternocleidomastoideus. Pohyb stabilizují mm. scaleni. Depresi 

lopatky dělá m. trapezius pars ascendens. Pomocným svalem je m. pectoralis minor. 

Pohyb stabilizují m. erector trunci, mm. abdominis a mm. intercostales interni (Čihák, 

2001; Janura et al, 2004). 

 

Otáčivými pohyby kolem horizontální osy v sagitální rovině rozumíme protrakci 

a retrakci. Zjednodušeně se jedná o rotaci lopatky kolem akromioklavikulárního kloubu. 

Při protrakci, kterou dělá m. serratus anterior a m. pectoralis minor, rotuje dolní úhel 

lopatky laterovenrálně. Rozsah pohybu je asi 30 stupňů. Pomocným svalem je                      

m. trapezius pars descendens a ascendens. Pohyb stabilizují m. levator scapulae,                 

mm. abdominis a mm. intercostales interni. Retrakce je pohyb lopatky mediálně 
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směrem k páteři. Rozsah je 30° a zajišťuje ji m. trapezius pars descendens a transversa, 

a mm rhomboidei. Pohyb stabilizují břišní svaly a m. erector trunci (Čihák, 2001; 

Janura et al., 2004; Chapman et al., 2001).  

Kromě těchto pohybů sleduje lopatka tvar zadní stěny hrudníku a rotuje kolem 

vertikální osy. Při posunu kraniálně se addukuje a při posunu laterálně se abdukuje 

(Čihák, 2001; Janura et al., 2004). Při elevaci a depresi lopatky působí antagonisticky 

m. levator scapulae a m. trapezius pars ascendens, při rotaci mm. rhomboidei a m. 

serratus anterior, při abdukci a addukci lopatky jsou antagonisté m. serratus anterior               

a m. trapezius pars transversa a při protrakci a retrakci působí protichůdně m. pectoralis 

minor a m.trapezius pars descendens (Véle, 2006; Karduna et al, 2000). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Pohyby v acromioklavikulárním a scapulothorakálním kloubu (Janura et al., 2004). 
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2.2.1 Komplexní pohyb ramenního pletence při abdukci 

Hlavními abduktory glenohumerálního kloubu jsou m. deltoideus                           

a m. supraspinatus. Dále se na abdukci paže spolupodílejí také ty svaly, které iniciují 

pohyb humeru vůči lopatce, a také svaly zprostředkovávající pohyby samotné lopatky, 

jenž jsou nezbytné k dosažení maximálního rozsahu ramenního kloubu (Neumann et al., 

2010). Abdukci můžeme rozdělit na více fází. Jelikož se rozdělení liší dle autorů, 

z důvodu přehlednosti je abdukce rozdělena na pohyb v horizontále (0-90°)                      

a nad horizontálu (90-180°). 

Abdukce v horizontále (0-90°) 

Názory na iniciaci pohybu se liší dle různých autorů. Véle (2006) říká,                       

že v první fázi pohybu se aktivuje spíše m. supraspinatus než m. deltoideus, který                  

se do abdukce zapojí později. Janura et al. (2004) naopak vyvracejí tuto myšlenku 

tvrzením, že m. supraspinatus patří pouze ke svalům, zajišťujícím stabilizaci humeru 

jeho kompresí kaudálně, proti směru tahu m. deltoideus. Působí tedy protichůdně a 

neúčastní se počáteční fáze abdukce (Janura et. al, 2004). Itoi et al. (1994) uvádějí, že se 

m. supraspinatus aktivně účastní počátku abdukce, avšak není jediný ze svalů pletence.  

Neumanna et al. (2010) udávají, že aktivita m. supraspinatus a m. deltoideus je na 

počátku abdukce rovnoměrná. Oba svaly pomáhají stabilizovat hlavici 

glenohumerálního kloubu uvnitř jamky. Při dysfunkci m. deltoideus                             

by m. supraspinatus dokázal nahradit jeho úlohu, ale v opačném případě by došlo 

k omezení abdukce (Neumann et al., 2010).  
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Dle Véleho (2006) probíhá abdukce paže ve čtyřech fázích (0-45°-90°-150°-

180°). V první fázi do 45° se dle jeho teorie uplatňuje spíše m. supraspinatus, který 

aktivitou převládá nad m. deltoideus a až posléze si vymění úlohu s m. deltoideus. 

Zároveň ale udává, že toto pořadí se může individuálně lišit. Ve druhé fázi od 45°                

do 90° abdukce převládá činnost m. deltoideus (Véle, 2006).  

 

Kapadji (2007) rozděluje deltový sval na 7 funkčních částí vzhledem k účasti na 

abdukci ramenního pletence. Vlákna pars clavicularis na dvě funkční části (I, II), 

samostatný pars acromialis (III) a vlákna pars spinalis dělí dokonce na čtyři funkční 

části (IV-VII).  Dle EMG vyšetření se při čisté abdukci, osa abdukce je paralelní                  

se sagitální rovinou, prvotně zapojují vlákna III, následují IV a V později část II. Ostatní 

části provádějí addukci. Pokud půjde o abdukci v rovině lopatky, osa abdukce je kolmá 

na rovinu lopatky a svírá úhel 30° od sagitální roviny, zapojují se nejdříve vlákna III               

a II, a výrazně později IV a V (Simons, 1999, Kapandji, 2007) 

 

Dle Kapanjiho (2007) probíhá abdukce ramenního kloubu jen ve třech fázích  

(0-90°-150°- 180°). Na první fázi pohybu se podílejí m. deltoideus a m. supraspinatus, 

kteří začínají ABD. První fáze končí v 80-90°, kdy se rameno uzamkne a tuberculum 

majus narazí na coracoacromiální vaz, čímž vyčerpá svůj rozsah pohybu (Kapandji, 

2007; Véle, 2006).  

 

Abdukce nad horizontálou (90-180°)    

V případě, že abdukce horní končetiny probíhá nad horizontálu, je nutná 

přítomnost zevněrotační aktivity, která eliminuje kontakt tuberculum majus humeri                

s akromionem a corakoakromiálním vazem. Při zevní rotaci humeru se tuberculum 

majus posune dorzálně a rameno odemkne.  Pohyb do abdukce tedy nikdy nemůže být 

proveden v plném rozsahu, pokud je zevní rotace insuficientní a rozsah abdukce                  

při vnitřní rotaci humeru se zmenší o 20°-40° (Kolář, 2009; Janura et al., 2004; 

Kapandji, 2007).   
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Dle Véleho (2006) ve třetí fázi (90°- 150°), dle Kapadjiho (2007) je tato fáze 

označena jako druhá, se účastní abdukce m. trapezius a m. serratus anterior, Touto 

svalovou dvojicí je iniciován souhyb lopatky, přičemž dolní úhel lopatky rotuje zevně 

asi 60°. Natáčí tak cavitas glenoidalis superiorně a rotují také sternoclavuculární                                   

a acromioclaviculární klouby, každý asi o 30°. Tento pohyb je zastaven asi při 150° 

(90° v glenohumerálním kloubu + 60° umožněných rotací lopatky) odporem napnutých 

adductorů (m. pectoralis major, m. lattissimus dorsi). Zevní rotací paže zajišťuje aktivita 

dlouhé hlavy m. biceps brachii a svaly rotátorové manžety, tedy mm. infraspinatus, 

teres minor a subscapularis, jenž pomáhají fixovat humerus v jamce glenoidu.                   

Tyto svaly brání superiorní dislokaci, kterou způsobuje aktivita deltoideu. M. biceps                     

a m. coracobrachialis brání svojí tonickou aktivitou distální dislokaci (Neumann et al., 

2010; Simons, 1999; Itoi et al. 1994).  

 

 V závislosti na rovině, ve které se abdukovaná paže momentálně nachází,           

se rovněž zapojují rhombické svaly, které eliminují protrakční aktivitu m. serratus 

anterior. Dolní část m. trapezius a m. serratus anterior fungují jako synergisté při zevní 

rotaci dolního úhlu, ale dle potřeby také antagonisté, kteří si vzájemně limitují protrakci 

či retrakci lopatky. Střední část m. trapezius vyrovnává laterální tah m. serratus anterior 

a funguje zejnména jako stabilizátor lopatky. Aktivita m. serratus anterior pozvolna 

narůstá v průběhu celého dalšího pohybu (Neumann et al., 2010; Véle, 2006).  

 Ve čtvrté fázi (150°-180°) dle Véleho (2006) a třetí dle Kapandjiho (2007), se pak 

připojuje i trupové svalstvo, což vede k úklonu kontralaterálně při jednostranné abdukci 

a extenzi v bederní páteři, tedy zvětšené bederní lordóze při bilaterální abdukci (Véle, 

2006). Tyto pohyby probíhají pomocí spinálních svalů (Kapandji, 2007).  
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2.3 Charakteristika softballu 

Softball, spolu s baseballem, patří do skupiny pálkovacích her. V základních 

principech se softball s baseballem shodují, softball je však méně náročný na prostor               

a vybavení, a je vhodnější pro rekreační sportovce, protože je bezpečnější. Na rozdíl             

od baseballu, jenž je výhradně mužským sportem, hrají softball muži i ženy (Süss, 

2003). 

Softball je týmová sportovní hra, ve které však mohou mít na výsledek utkání 

větší vliv individuální výkony hráčů, než týmový herní výkon. Co se týká kondiční 

náročnosti softballového utkání, nedosahují hráči z hlediska energetické spotřeby 

maximálního zatížení. Zatížení v softballu je intervalového charakteru. Střídají se v něm 

krátké intervaly zatížení maximální intenzity trvající 1 až 10 sekund a intervaly 

podprůměrné intenzity. Intenzita zatížení v utkání je také ovlivněna herní funkcí hráče, 

která kromě specifického postavení na hřišti vyžaduje plnění specifických dovedností 

různé intenzity. Z hlediska dovedností nezbytných ke hře, je nutné, aby každý hráč 

ovládal techniku házení a chytání míče a techniku odpalování s důrazem na přesnost. 

Mezi další předpoklady patří rychlý běh (Cross, 2011; Süss, 2003).  

 

 

 

2.3.1 Hod vrchním obloukem (overhead)  

Házení je jednou z nejdůležitějších a zcela zásadních obranných dovedností 

v softballu (Kindal, 1992). Hod můžeme formulovat jako udělení zrychlení 

pohyblivému předmětu s použitím jedné horní končetiny. Člověk dodá kinetickou 

energii tělesu, které drží v ruce a pomocí této energie ho vypustí do prostoru (Sakurai et 

al., 2002; Véle, 2006). Jde o komplexní pohybový vzor, který vyžaduje flexibilitu, 

svalovou sílu, koordinaci a neuromuskulární činnost (Wilk et al., 2009).  
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Softballový hod je komplexní záležitostí, na které se podílí jak fyzická,                      

tak i psychická vyspělost jedince. Pro cílený hod je velice důležitá aktivita CNS 

podobně jako i emotivní náboj házejícího (Véle, 2006). Při hodu vychází kinetická 

energie a síla z dolních končetin. Přes pánev a trup je přenášena k horní končetině,              

což vede k maximální segmentální rychlosti HK, která je potřebná pro optimální výkon 

overhead pohybu. Je tedy nezbytné, aby fungovala silová koordinace mezi pletencem 

ramenním a trupem, aby byla dosažena dynamická funkční stabilita. Ruka, zápěstí            

a loket poskytují potřebnou rychlost a přesnost k zacílení míčku, dosahujícího extrémní 

rychlosti (Atwater, 1979; Fortenbaugh et al. 2009; Seroyer et al., 2009).  

 

Jobe (1983) ve své studii zkoumá pomocí EMG jednotlivé fáze hodu, na něj 

navazují Escamilla, Andrews (2009) a dělí overhead hod, tedy odhoz míčku paží nad 

úrovní hlavy, do šesti fází: 

 

I. fáze (wind up): Přípravná fáze iniciuje pohyb těla, individuální načasování  

a rytmus a umístí vrhače do nejefektivnější a nejúčinnější polohy pro maximální sílu  

a řízení. V této fázi se softbalista nastaví do nejvýhodnější pozice pro hod natočením 

těla kolmo na směr hodu. Činnost ramene je v této fázi minimální, iniciace pohybu 

začíná m. deltoideus a m. trapezius pars descendens.   

 

II. fáze (stride): Začíná zdvihem kolena kontralaterální DK, dominantní HK jde 

 do 90° abdukce. V této fázi dochází k nejvyšší aktivaci m. deltoideus, později                  

se zapojují m. trapezius descendens a svaly rotátorové manžety (m. supraspinatus,                     

m. infraspinatus, m. teres minor) a stabilizují lopatku ipsilaterální (házecí) HK. 

 

III. fáze (cocking): Kontralaterální chodidlo se pohybuje krokem vpřed ve směru  

hodu a trup je extendován k akumulaci potřebné energie. Ramenní kloub dominantní 

HK je v zevní rotaci, loket je ve flexi a zápěstí v dorzální flexi. Kontralaterální koleno 

je ve 45 ° Jako kontrolní bod této fáze slouží pozice kontralaterálního loketního kloubu, 

který musí být výše než rameno ipsilaterální HK. V této fázi je také zřejmá excentrická 

aktivita šikmých břišních svalů a stabilizace laterálního korzetu pánve. 
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IV. fáze (acceleration): Tato fáze začíná rotací pánve. Dochází k vnitřní rotaci  

kyčelního kloubu ipsilaterální DK, tělo se pohybuje vpřed a rotuje po směru hodu. 

Koleno kontralaterální DK přechází do extenze a rameno dominantní HK jde do vnitřní 

rotace. Švihový pohyb je veden loktem ipsilaterální HK, následuje švih předloktím           

a zápěstím v úrovni hlavy. Nejdříve se zapojují svalová vlákna m. triceps brachii, poté 

nastupuje m. pectoralis major, m. serratus anterior,m. trapezius ascendens                            

a m. latissimus dorsi. Kontralaterální HK ve stejnou chvíli provádí protipohyb do 90° 

flexe v ramenním kloubu, ukazuje k cíli hodu a slouží k udržení rovnováhy. 

 

V. fáze (deceleration): V této fázi dochází k nejprudšímu momentu hodu a zároveň  

k uvolnění míčku. Nahromaděnou energii je potřeba rozptýlit, aby došlo ke snížení 

napětí svalových tkání. Pohyb ramene dominantní HK jde do konečné vnitřní rotace 

v ramenním kloubu a pokračuje do extenze v lokti. Rotátorová manžeta zpomaluje 

vnitřní rotaci a distrakci v glenohumerálním kloubu. Flexory lokte zpomalují extenzi 

lokte a zabraňují hyperextenzi v loketním kloubu.  

 

VI. fáze (follow though): Dominantní HK dokončuje pohyb, ruka končí v blízkosti 

kolena kontralaterální oporné DK. Pánev i trup postupně zastavují rotaci (Escamilla, 

Andrews, 2009; Fleisig et al., 1996; Jobe, 1983; Weber et al., 2014). 

 

 

 

Obr. č. 7: Fáze hodu (Escamilla, Andrews, 2009)  (ER- zevní rotace, IR- vnitřní rotace)  
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Campbell et al. (2010) ve své studii zkoumali pomocí povrchové 

elektromyografie pět vybraných svalů dolních končetin, m. biceps femoris, m. rectus 

femoris, m. gluteus maximus, m. vastus medialis a m. gastrocnemius u vrcholových 

baseballistů. Účelem bylo zjistit, jaká je míra aktivace vybraných svalů dolních končetin 

během fází hodu (wind-up, strike, cocking, arm acceleration). Výsledky ukázaly,                

že během druhé a třetí fáze (38-172% MVC) vyvolalo svalstvo dolní končetiny mírné    

až vysoké hladiny aktivity. Úrovně svalové aktivity ve čtvrté fázi byly střední až vysoké 

(23-170% MVIC). Na základě této studie konstatovali, že pro házení je potřebná síla              

a vytrvalost dolních končetin. Trenéři by měli konkrétně zahrnout unilaterální                          

a bilaterální cvičení dolních končetin pro zvýšení svalové síly a pro usnadnění 

dynamické stabilizace dolních končetin během hodu. 
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2.3.2 Hybný stereotyp 

Házení je považován za jeden ze základních pohybových stereotypů, stejně jako 

chůze či běh. Avšak pohybové stereotypy jako chůze a běh jsou často diskutovány jako 

ontogenní, zatímco házení je považováno za fylogenní pohyb. To znamená, že házení  

je ovlivněno vnějšími faktory prostředí, jako je učení a praxe (Atwater, 1979; Sakurai  

et al., 2002). 

 

Hybné stereotypy představují dočasně neměnnou soustavu podmíněných             

a nepodmíněných reflexů, které vznikají na podkladě motorického učení (Kolář et al., 

2009). Janda (1982) zavádí pojem dynamický stereotyp, čímž chce odlišit reflexní 

chápání pohybu a dynamiku jeho řízení od klasického analytického nahlížení na funkci 

svalových skupin. CNS neřídí jednotlivé svaly, ale jednotlivé pohyby. Pokud budeme 

opakovaně cvičit určitý pohyb, vzroste po určité době vlivem adaptace na toto cvičení 

síla všech svalů účastnících se tohoto pohybu. Provedeme-li pohyb při jiné poloze, 

nedocílíme stejného počtu opakování se stejnou zátěží, přestože pohyb vykonávají tytéž 

svaly. Adaptace není vázána na sval nebo na svalovou skupinu, ale na provedení 

příslušného pohybu (Janda, 1982; Véle, 2006; Kolář et al., 2009).  

 

Hybný stereotyp se vytváří opakovanou činností, která opakovaně vyvolává           

a tím posiluje identické propojení v motorických centrech. Efektivní fixace hybných 

stereotypů se děje pouze pohybem, odpovídajícím požadavkům na konečnou                          

a dokonalou techniku sportovního výkonu, tedy specifickými tréninkovými prostředky 

(Kračmar et al., 2002). Opakované pohybové chování se postupně vtiskuje                             

do konfigurace jednotlivých tělesných segmentů a tím i do celkového držení těla (Véle, 

2006). 

 

Aktivace svalu během pohybu je individuálně různá a záleží na tom, jak si daný 

jedinec pohybový stereotyp vybudoval. Ne vždy je naučená varianta daného pohybu 

v rámci svalové souhry nejekonomičtější. Hovoříme pak o chybných stereotypech, které 

mohou mít funkční i strukturální následky na pohybový aparát. Při sportu je nutné 

vybudovat a dokonale fixovat kvalitní pohybové stereotypy, aby naučený pohyb 

probíhal zcela automaticky i za změněných podmínek (Janda, 1982; Kračmar et al., 

2002).   
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Kvalita hybných stereotypů závisí také na způsobu, jak byly hybné stereotypy 

vybudovány, posilovány a korigovány (Janda, 1982). Dle Véleho (2006) je zároveň 

nutná pozitivní motivace jak při tvorbě pohybových stereotypů, tak pro jejich udržování 

v odpovídající kvalitě. Chybně vybudovaný stereotyp lze jen velmi těžko přeučit, proto 

je zcela klíčové věnovat jejich nácviku dostatečnou pozornost (Kračmar et al., 2002). 

 

2.4 Funkční šlachosvalové řetězení 

Biomechanický model overhead sportů se nachází v otevřených kinematických 

řetězcích jednotlivých segmentů. Jde o zapojení mnoha svalů pletence ramenního 

v součinnosti šlachosvalových řetězců v rámci celého těla tak, aby mohly svaly 

vyvinout dostatečnou kinematickou energii pro akceleraci míčku (Kibler, McMullan, 

2013; Page et al., 2010).  

 

Fyziologické řetězení nastává tehdy, pokud zdravý pohybový aparát správně 

realizuje pohybový program. Jedná se tedy o časový sled kontrakcí kosterních svalů 

podle předem stanoveného plánu. Svalové řetězení je tedy výhradně záležitostí 

neurofyziologickou (Steindler, 1955). Svaly související navzájem mechanicky 

fasciálními snopci, vytvářejí funkční řetězce nebo smyčky, propojující vztah vzdálenější 

regionální oblasti, takže mechanicky integrují činnost systému jako celku. (Véle, 2006). 

 

Pohybový stereotyp házení zahrnuje komplexní pohyby využívající 

myofasciálních řetězců, které Myers (2014) označuje jako meridiány:  

 

Povrchový zadní řetězec (SBL-Superficial Back Line), vedoucí od plantární 

aponeurózy a krátkých flexorů prstců, přes Achillovu šlachu, m. gastrosnemius, 

hamstringy, přes ligamenta sacrotuberale na sacrum a lumbosakrální fascii, a přes 

erectory spinae až k occiputu. Smyslem tohoto řetězce jsou extenční pohyby páteře a 

DKK (Myers, 2014).  
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Povrchový přední řetězec (SFL-Superficial Front Line), spojující přední stranu 

těla od konečků prstců k pánvi a od pánve k hlavě. Tento řetězec začíná na extenzorech 

prstců, pokračuje na tibialis anterior, toberositas tibie, patelu, m. quadriceps femoris na 

spina iliaca anterior inferior. Dále od spony stydké, přes rectus abdominis na sternum, 

manubrium sterni, m. strenocleidomastoideus, kde končí na processus mastoideus. SFL 

stojí opozičně proti SBL (viz. obrázek č. 8). Pokud jsou smyslem SBL extenční pohyby, 

smyslem SFL budou flekční. Pokud je tedy SBL kontrahována, SFL bude protahována a 

naopak (Myers, 2014). 

 

 

Obrízek č. 8: Reciproční vztah mezi SFL a SBL (Myers, 2014)  

(A-SBL je kontrahována a SFL protahována, B-naopak) 

 

 

Hluboký přední řetězec (DFL-Deeep Front Line) plní především posturální funkci. 

Tento řetězec začíná na plantární aponeuróze, jde přes tibialis posterior a flexor hallucis 

longus, fascia poplitea na mediální epikondyl femuuru. Odtud před adduktory na svaly 

pánevního dna, přes m. iliopsoas podél těl obratlů v celé délce páteře až k occiputu. 

Slouží jako podpora klenby nohy, stabilizuje každý segment DKK, včetně kyčlí, 

ventrálně podepírá bederní páteř, takže slouží jako opora k vytvoření nitrobřišního 

tlaku, stabilizuje hrudník a zároveň umožňuje jeho expanzi a relaxaci během dechové 

fáze. V neposlední řadě pomáhá vyvažovat síly mezi drobnými krčními obratli a těžkou 

hlavou (Myers, 2014).  
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Laterální řetězec (LL-Lateral Line), participuje na stabilizaci laterálního korzetu 

pánve při koordinačních manévrech v průběhu aktivity. Je zapojován při lateroflexi                 

a rotaci trupu, abdukci kyčelního kloubu nebo také everzi chodidla. Začíná na bazi I.-V. 

metatarsu, řetězí se přes peroneální svaly na hlavičku fibuly, laterální kondyl tibie, 

iliotibiální trakt, tenzor fascia latae, gluteus maximus, spina iliaca anterior superior, 

spina iliaca posterior superior, m. obliquus internus abdominis, žebra                               

a mm. intercostales interni et externi a přes 1. a 2. žebro na m. sternocleidomastoideus a 

splenius (Myers, 2014).  

 

Tyto řetězce osového orgánu se účastní prakticky na všech pohybech, protože 

zajišťují zpevnění osy hlava, trup, pánev. Umožňují stabilizovat jednotlivé celky nebo 

naopak umožňují jejich vzájemný pohyb. Celé svalové skupiny jsou na sebe vázány 

víceméně reflexní vazbou, která je závislá na postavení trupu, páteře a celého těla v 

prostoru, stupni zatížení aj. (Theodoridis, Ruston, 2002; Véle, 2006).  

 

Pro házení je významný, z hlediska přenosu sil z DKK přes pánev a trup na HKK, 

Spirální řetězec (SL-Spiral Line), který představuje dvě smyčky kolem těla, křížící se 

ventrálně v oblasti solaru a dorzálně uvnitř pánve. Od atlasu, axisu, přes m. splenius 

capitis et cervicis jde na krční a hrudní páteř, mm. rhomboidei, margo medialis scapulae 

a m. serratus anterior. Dále pokračuje přes laterální stranu žeber, m. obliquus externus, 

linea alba na spina iliaca anterior superior a přes tenzor fascia latae, iliotibiální trakt a 

tibialis anterior na bazi I. metatarzu, odkud se vrací přes plantární aponeurózu, m. 

peroneus longus na hlavičku fibuly, m. biceps femoris, přes sacrotuberální ligamenta na 

sacrum a přes erektory spinae zpět až k occiputu. Jako ostatní již zmíněné řetězce taktéž 

plní posturální funkci a pomáhá udržovat rovnováhu ve všech rovinách. Pomocí tohoto 

řetězce rotuje pánev a trup především ve třetí a čtvrté fázi hodu. V závislosti na postoji a 

vzoru pohybu se mohou síly řetězit z nohou a přecházet do vyšších etáží na 

kontralaterální stranu těla (Myers, 2014).  

Důležitá je také souhra svalů mm. rhomboidei a m. serratus anterior s mediální 

hranou lopatky v rámci SS řetězce. Tímto vztahem se zabýval Véle (2006), který popsal 

čtyři svalové smyčky mezi lopatkou a trupem, zajišťující polohu a pohyb lopatky a tím i 

stabilizaci paže, pro kterou lopatka představuje při hodu opěrný bod, punctum fixum 

(Véle, 2012).   
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První smyčku pro abdukci a addukci lopatky tvoří m. rhomboideus a spodní část 

m. serratus anterior. Oba svaly mají prakticky shodný průběh vláken. Lopatka je 

spojena kloubem s klíční kostí a propojena svaly na hrudní páteři.  Druhá smyčka 

působí elevaci a depresi lopatky a probíhá od hlavy, přes m. trapezius descendens, krční 

páteř, m. levator scapulae, lopatku, m. trapezius ascendens a uzavírá se na hrudní páteři. 

Uplatňuje se při nošení břemene na rameni a v rukou (Véle, 2006). Třetí smyčkou je               

m. pectoralis minor a m. trapezius pars descendens. Smyčka probíhá přes žebra a končí 

na obratlech krční páteře. M. pectoralis minor posunem lopatky dopředu provádí depresi 

ramene, čehož využíváme při předklonu. Čtvrtá smyčka popsaná Vélem (2006) je pro 

házení také významná, protože fixuje lopatku k hrudníku. Podílí se na ní m. trapezius 

pars transversa spolu s horní a střední částí m. serratus anterior ve spolupráci s m. 

lattissimus dorsi (Véle, 2006). 

 

Spirální linie dle Myerse (2014) funguje v součinnosti s transverzálními řetězci 

horních končetin (AL-Arms Lines) (viz. obrázek č. 9). Horní končetina, díky níž je 

realizován hod, tvoří kinetický řetězec od páteře až po prsty ruky, přestože je připojena 

ke kostře pouze jediným pravým kloubem (Page et al., 2010; Kibler, Sciascia, 2010; 

Steindler, 1955). Vzhledem k tomu, že funkcí horní končetiny jsou především činosti 

ADL a manipulace s předměty při práci či sportu, vyžaduje více stupňů volnosti, více 

kontroly a stabilizace. Transverzální linie horních končetin dělíme na čtyři odlišné 

myofasciální meridiány, které tvoří hlubokou a povrchovou vrstvu. Povrchová přední 

linie paže (SFAL- Superficial Front Arm Line) začíná na clavicule a chrupavkách žeber, 

pokračuje na      m. pectoralis a m. lattissimus dorsi, přes mediální stranu paže, dále na 

mediální epikondyl humeru, flexory zápěstí a palmární aponeurózu ke konečkům prstů. 

Povrchová zadní linie paže (SBAL- Superficial Back Arm Line) jde od linea nuchea               

a C7, m. trapezius, spiny scapulae, acromion, m. deltoideus, laterální epikondyl humeru  

a extenzory zápěstí až na hřbet ruky.  Hluboká zadní linie paže (DBAL-Deep Back Arm 

Line) je uspořádána od processi spinosi dolní krční a horní hrudní páteře, m. levator 

scapulae a mm. rhomboidei, margo medialis scapulae, svaly rotátorové manžety,                  

m. triceps brachii, olecranon, processus styloideus ulnae na hypothenar a malíček. 

Hluboká přední linie paže (DFAL-Deep Front Arm Line) začíná na 3.-5. žebru a táhne 

se přes m. pectoralis minor a clavipectorální fascii na processus coracoideus, m. biceps 

brachii, tuberositas radii, processus styloideus radii a přes thenar až na palec (Myers, 

2014).   
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Obrázek č. 9: Linie paží (Myers, 2014) 

 

Při baseballovém a softballovém hodu či jiných atletických sportovních 

činnostech, jsou dle Myerse (2014) nejvíce využívány Funkční linie (FL- Functional 

Lines) (viz. obrázek č. 10), které se rozpínají od transverzálních řetězců AL, přes 

povrch trupu kontralaterálně k pánvi a opačné DK. Vzhledem k tomu, že 50% celkové 

síly při házení pochází z dolních končetin, lze je popsat také v opačném pořadí (Myers, 

2014). Funkční linie jsou doplňkem SL a AL. Poskytují sílu a přesnost pohybu HK a 

spojují tělo diagonálně ke kontralaterální DK. Jedna z těchto linií probíhá napříč přední 

částí těla, jedna napříč zadní a tyto dvě linie tvoří „X“ přes trup. Třetí linie, ipsilaterální, 

vede od ramene k vnitřní straně ipsilaterálního kolena (Myers, 2014).  

 

Všechny tři řetězce začínají pod hlavicí humeru. Zadní funkční řetězec (BFL- 

Back Functional Line) pak pokračuje na m. lattissimus dorsi, lumbosakrální fascii, 

sacrum, m. gluteus maximus, femur, m. vastus lateralis, na patelu a končí na tuberositas 

tibie. Přední funkční řetězec (SFL- Superficial Functional Line) jde z humeru na m. 

pectoralis major, 5. a 6. žebro, laterální okraj m. rectus abdominis, symfýzu, adduktor 

longus a linea aspera femuru. Ipsilaterální funkční řetězec (IFL-Ipsilateral Functional 

Line) pokračuje na m. lattissimus dorsi, 10.-12. žebro, m. obliquus externus, spina iliaca 

anterior superior, m. sartorius a odtud na pes anserinus mediálního kondylu tibie 

(Myers, 2014) 
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Obrázek č. 10: Funkční řetězec z ventrální, dorzální a laterální strany (Myers, 2014) 

 

 

Dle Calabrese  (2013) klade opakovaný pohyb ovearhead hodu mimořádný 

důraz na pohybový aparát. Zranění ramen a loktů jsou primárně považovány za 

související s opakovanými mikrotraumami měkkých tkání, které se vyskytují při třetí a 

čtvrté fázi hodu. Účinek na kinetický řetězec je základním prvkem, který umožňuje 

praktikům sportovního lékařství vrátit sportovce do maximálního výkonu po zranění. 

Kinetický řetězec v házení může být považován za interakci segmentů těla. 

Vyhodnocení segmentů kinetického řetězce může proto klinikovi umožnit, aby přesně 

navrhl metodiku hodnocení, která identifikuje potenciální zdroje biomechanického 

stresu souvisejícího s vývojem poranění. 
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2.5 Rizikové faktory vzniku zranění u overhead sportu 

 

Ramenní komplex je rozhodující složkou kinetického řetězce horní části těla, 

protože přenáší sílu vytvořenou v dolní části těla na rameno a ruku, aby produkovala 

rychlost a přesnost s uvolněním míče (Weber et al., 2014). Poruchy v oblasti kloubu 

nejsou většinou následkem jednorázové traumatické situace, ale jsou především 

důsledkem svalových dysbalancí, které se projeví únavou svalového aparátu spojenou s 

opakovaným házením (Pellegrini et al., 2013).  

 

V závislosti na fázích hodu je nezbytné brát v potaz rizika poranění hráče. V I. 

fázi dochází k přípravě, proto zde není zaznamenáván velký počet úrazů. Ve II. fázi 

hodu může hráč přenesením těžiště příliš anteriorně nebo posteriorně způsobit 

neoptimální přenos sil v rámci kinetického řetězce, což klade větší nároky na rychlost 

ramenního kloubu (Calabrese et al., 2014; Seroyer et al., 2010).  

 

Během III. fáze může dojít ke snížené rotaci pánve. Pokud je poloha nohou příliš 

otevřená, hráč může rotovat kyčle a trup příliš brzy, čímž opět zvyšuje zatížení ramene a 

mediální strany kolenního kloubu (Seroyer et al, 2010; Brian et al. 2012). Předchozí 

studie dokládají souvislost mezi vlivem načasování nákroku a rotace pánve, trupu a 

ramen (Seroyer, et al, 2010). Kombinací menší flexe v koleni a podílem rotace pánve a 

trupu byl nárůst zatížení ramene vyšší o 23% (Scascia et al., 2012). Hyperlordóza ve III. 

fázi hodu může způsobit tzv. pomalé rameno, kdy se rameno opožďuje za tělem, což 

vyžaduje zvýšenou abdukci a zevní rotaci a způsobuje zesílené kompresní síly v rameni 

(Kibler, McMullan, 2003). 

  

Dle Briana et al. (2012) může předčasná vnitřní rotace v ramenním kloubu 

v souvislosti s rotací pánve a trupu ve IV. fázi hodu, spolu s prudkým pohybem při 

uvolnění míčku, způsobovat nedostatečnou stabilizaci lopatky a její migraci. Špatná 

stabilizace lopatky zvyšuje nárok na horní část m. trapezius, což elevuje lopatku. 

Elevace lopatky mění směr osy jamky glenoidu, což může být doprovázeno zvýšenou 

konstantní aktivitou rotátorové manžety, vedoucí k tendinitidám rotátorové manžety 

(Brian, et al. 2012; Kibler, Sciascia, 2010).  
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Dle Kapandjiho (2007) existují 3 typy dyskineze lopatky:  

 První typ dyskineze je spojován se zkrácením mm. pectorales                           

a oslabením dolní části m. trapezius a m. serratus anterior. Tím vzniká 

prominence inferomediálního okraje lopatky a posteriorní naklopení 

lopatky v III. fázi overhead pohybu (cocking). To vede k zúžení 

subakromiálního prostoru v průběhu hodu a tím ke vzniku bolesti při 

abdukci a zevní rotaci paže. 

  Druhý typ je typický odlepením mediální hrany lopatky. To má za 

důsledek protrakci ramene v ovehead pohybu, a tím nedostatek retrakce a 

elevace lopatky. Díky tomu vzniká abnormální postavení mezi hlavicí 

humeru a glenoidem, tzv. hyperangulace, díky níž mohou distrakční síly 

v přední části ramene způsobit instabilitu. V dorzální části ramene jsou 

naopak generovány kompresivní síly, které mohou přispívat k 

posteriornímu impingement syndromu.  

 Poslední typ je patrný prominencí v oblasti superiomediální časti 

lopatky, což bývá spojováno s poraněním rotátorové manžety                          

či impingment syndromem (Kapandji, 2007).  

 

Jedinci s dyskinezí lopatky často mění svalové aktivační vzorce ve srovnání se 

zdravými jedinci (Lin et al., 2005). Motorické vzory horní a dolní končetiny mohou být 

ovlivněny nastavením horní končetiny a díky elevaci lopatky se již při pouhém stoji 

aktivují  kontralaterální erektory spinae, stejně jako svaly dolních končetin, pro udržení 

posturální stability (Mochizuki et al., 2004; Kibler, Sciascia, 2010).  

 

Největší svalová aktivita je obecně během fáze zpomalování ramene a paže. Je 

předpokládáno, většina zranění ramen se vyskytuje během fází IV. a V. (Escamilla, 

Andrews, 2009).  

 

Úplným pochopením kinematiky ramene a biomechaniky hodu lze u daného 

sportovce zlepšit diagnostickou přesnost a následnou léčbu patologií. Konzervativní 

léčba je zaměřena na obnovení pevnosti, pružnosti a neuromuskulární kontroly nejen 

pletence ramenního, ale celého kinematického řetězce (Erickson et al., 2016; Greiwe, 

Ahmad, 2010).  
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2.5.1 Nejčastější zranění v softballu a baseballu 

 

Sportovci se svalovými dysbalancemi v oblasti ramenního kloubu mají často 

zkušenosti se zraněním ramene (Wang, Cochrane, 2001). Mechanismus házení je velmi 

vnímavý na dysbalance ve snížení síly v zevní rotaci a snížení ROM do vnitřní rotace 

(Baltaci, Tunay, 2004). Softballový a baseballový hráči mají signifikantně větší zevní 

rotaci a menší vnitřní rotaci (Borsa et al. 2008, Donatelli et al., 2000). 

 

Ramenní kloub vykazuje největší pohybové možnosti artikulace v lidském těle, 

ale je přirozeně nestabilní v důsledku konfigurace kostí. Při házení je úhlová rychlost 

v ramenním kloubu vyšší než 7000 radiánů za sekundu, což overhead pohyb řadí                   

k nejrychlejším lidským pohybům. Při těchto gigantických úhlových rychlostech může 

dojít ke zranění ramenního kloubu, či vzniku různých mikrotraumat (Wilk et al., 2009). 

Tyto síly mohou často vést k chronickým zraněním, která se projeví jak na snížené 

rychlosti, tak na přesnosti hodu nebo jako akutní traumatické poranění (Erickson et al., 

2016). 

 

Akutní bolest ramene je prvním znakem nesprávně prováděné techniky, která 

vede k většině chronických poranění ramen běžných v baseballu a softballu 

(Kindal,1992). Bolest ramene je definována jako chronická, pokud působí déle než            

6 měsíců. K chronické bolesti ramen mohou vést poruchy rotátorové manžety, 

instabilita ramenního kloubu, impigement syndrom nebo artróza (Fortenbaugh et al., 

2009). Přední superiorní bolest může být lokalizována v oblasti akromioclaviculárního 

kloubu, zatímco laterální bolest m. deltoideus často souvisí s patologií rotátorové 

manžety. Anterolaterální bolest je způsobena impigement syndromem, který 

představuje 44-65% všech bolestí ramenního kloubu. Je způsoben zúžením 

subakromiálního prostoru, což vede k narušení tkání intraartikulárně v důsledku 

patologických stavů, jako jsou burzitydy. Tato bolest je přítomna v noci a zhoršuje se 

flexí paže (Waniwenhaus et al., 2012; Burhart, Morgan, 2000). Subakromiální 

impingement je častým a bolestivým stavem mezi softballisty (Page, 2011). Vlivem 

přetížení pak nejčastěji trpí tendinitidami rotátorové manžety a šlachy dlouhé hlavy                

m. biceps brachii. Častou patologií je také SLAP léze (Burhart, Morgan, 2000; Page, 

2011).  
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Většina poranění ramen se vyskytuje v důsledku opakujících se režijních pohybů. 

Častá opakování tak složitě načasovaného vysokorychlostního hodu jsou doprovázena 

poměrně velkými vnitřními silami a způsobují vážná namáhání svalů a kloubů (Atwater, 

1979). Poranění ve sportech jsou v dnešní době častou překážkou k podávání 

vrcholových výkonů, protože znemožňují sportovci se naplno zapojit do tréninkového 

procesu (Bahr, 2009).  

 

2.6 Vyšetření ramenního kloubu z pohledu fyzioterapeuta 

 

Součástí klinického vyšetření ramenního kloubu je anamnéza, aspekční                      

a palpační vyšetření, vyšetření kloubní vůle (joint play), zjištění rozsahu aktivních                   

a pasivních pohybů ve všech směrech a speciální vyšetřovací testy (Kolář, 2009).  

 

Součástí klinického vyšetření sportovce je sledování pozice ramene také                  

při hodu, postavení hlavy a hrudníku ve stoje, vyšetření postavení pánve, stabilita 

laterálního korzetu pánve a v neposlední řadě vyšetření HSS (Manske, Ellenbecker, 

2010).   

V rámci anamnézy je důležité se ptát na předchozí úrazy a operace, neurologické 

postižení a cévní onemocnění. Dále také na bolest, její lokalizaci, průběh a charakter. 

Do oblasti pletence ramenního kloubu se může propagovat bolest i z jiných orgánů nebo 

částí těla, proto je důležité v rámci diferenciálně-diagnostické rozvahy vyloučit příčinu 

bolestí z krční a hrudní páteře, žeber, bránice, žlučníku, srdce, slinivky břišní, plic, 

pleury, štítné žlázy, jícnu, žaludku, jater, či v důsledku onkologického onemocnění 

(Kolář, 2009). 
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2.6.1 Aspekční vyšetření 

Při vyšetření ramenního kloubu aspekcí je nezbytné se zaměřit na abnormalitu  

kontur jak povrchových tkání v důsledku například otoku nebo poúrazového stavu,                 

tak svalových kontur z hlediska viditelných dysbalancí. Dále by mělo být hodnoceno 

postavení ramen z důvodu různých asymetrií. Ventrálně postavení klíčních kostí, 

laterálně protrakce ramen a decentrované postavení, a dorzálně asymetrické postavení 

lopatek (Gross et al., 2005; Véle, 2006; Kolář, 2009). Při aspekci by měly být 

fyzioterapeutem zaznamenány abnormality jako modřiny, změny barvy, či výčnělky.   

Ve většině případů je dominantní končetina níže oproti nedominantní. To platí zejména 

pro jednostranné sporty jako je právě softball (Manske, Ellenbecker, 2010). 

2.6.2 Palpační vyšetření 

Pohmatem vyšetřujeme bolestivá místa a body ve svalech, podkoží a na periostu. 

Dále také otok, zvýšenou teplotu tkání okolo kloubu, jizvy, spoušťové body a svalový 

tonus pletence ramenního. Z kostěných struktur palpujeme caput humeri, 

akromioclaviculární skloubení a sternoklavikulární skloubení (Kolář, 2009). 

 

2.6.3 Pasivní a aktivní pohyby ramenního kloubu 

Základním předpokladem pro funkci pohybového aparátu je dostatečný rozsah 

pasivního pohybu. Snížení rozsahu pasivní hybnosti se projevuje jako pohybové 

omezení vznikající zkrácením vazivové nebo kontraktilní tkáně, kostními výrůstky nebo 

obrannou reakcí při nocicepci. Tyto kvalitativní údaje hodnotíme subjektivně (Véle, 

2006). Pro porovnání dat objektivně můžeme použít mezinárodně uznávanou metodu 

SFTR pro měření pohybu v rovině sagitální, frontální, transverzální a rovině rotací 

(Gerhardt, Rondinelli, 2001). 

Aktivní pohyb vyšetřujeme bilaterálně z důvodu odhalení rozdílu mezi rozsahem 

pohybu ve smyslu omezení nebo hypermobility, a bolestivostí. Je nezbytné si všímat            

i asymetrií a krepitací při provedení pohybu. Při omezení pohyblivosti jsou buď 

primárně, nebo sekundárně omezeny svaly (Kolář, 2009).  
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2.6.4 Kloubní vůle (joint-play) 

Jako joint-play označujeme malý pohyb v kloubu v jiném směru, než je typické 

pro jeho funkci (Véle, 2006). Kloubní vůle umožňuje sestup hlavice humeru z horní 

části fossa glenoidalis, což je předpokladem pro abdukci. Omezení kloubní vůle se 

projevuje zhoršenou pohyblivostí kloubu. Vyšetřovacím pohybem je tangenciální pohyb 

segmentu vůči kloubním plochám nebo podélná trakce kloubu. Při vyšetření je možné 

zjistit blokádu do jednoho nebo více směrů a následně provést mobilizaci. U ramenního 

kloubu lze mobilizovat akromioclaviculární, sternoclaviculární a glenohumerální kloub 

a lopatku (Kolář, 2009; Véle, 2006). 

2.6.5 Capsular pattern 

U kloubů s větším počtem stupňů volnosti a větším kloubním pouzdrem dochází 

k omezení rozsahu vždy v predilekčním směru pohybu dříve, než v ostatních směrech. 

Pro ramenní kloub je tímto predilekčním směrem zevní rotace. Nejdříve je tedy 

omezena zevní rotace, posléze abdukce, následuje vnitřní rotace a flexe (Véle, 2006). 

2.6.6 Vyšetření stereotypu abdukce ramenního kloubu  

 Pro posouzení funkce ramen je abdukce běžně aplikovaný pohyb. Existuje 

shoda ohledně tvrzení, že abdukce poskytuje užitečné a spolehlivé informace o kvalitě a 

kontrole pohybu horní končetiny (Kapandji, 2007). Při vyšetření stereotypu abdukce v 

ramenním kloubu sledujeme souhru mezi m. deltoideus, m. trapezius horní část,           

mm. rhomboidei, střední a dolní část m. trapezius, m. serratus anterior a m. quadratus 

lumborum. Dysfunkci můžeme vidět již při iniciaci pohybu, kdy vyšetřovaný začíná 

elevací celého ramenního pletence, aktivací horní části m. trapezius a m. levator 

scapulae, a současně dochází k nedostatečné stabilizaci lopatky, která rotuje 

asymetricky a není dostatečně fixována k hrudníku. Při pokračování pohybu můžeme 

vidět odstátý vnitřní úhel lopatky, scapula alata, a při nedostatečné stabilizaci středních 

vláken m. trapezius také abdukci lopatky a protrakci ramen. Ještě výraznější odchylkou 

je iniciace pohybu úklonem trupu kontralaterálně aktivací m. quadratus lumborum. Tím 

vznikají velké nároky na stabilizaci páteře a můžeme předpokládat její přetížení (Gross 

et al., 2005; Janda, 1999;  Liebenson, 2007).  
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2.6.7  Scapulohumerální rytmus 

Pro docílení plného rozsahu pohybu je nutný kombinovaný pohyb paže, lopatky 

a klíční kosti. Tento souhyb nazýváme scapulohumerální rytmus (Kolář, 2009). Kolář 

(2009) definuje skapulohumerální rytmus jako poměr pohybu kosti pažní a lopatky         

v poměru 2:1. Na 90°abdukce paže připadá 60° v glenohumerálním kloubu a 30° rotace 

dolního úhlu lopatky (Kolář, 2009). Janda (1999) uvádí 1° rotace lopatky na 10° 

abdukce v rameni. Kapandji (2007) a Liebenson (2007) se shodují v tvrzení o zapojení 

lopatky do pohybu až od 60°. Podle Janury (2004) a Dylevského (2009) je prvních 30° 

abdukce prováděno s minimálním zapojením lopatky, potom teprve začíná rotovat             

a  posledních 30° abdukce je poměr pohybu v glenohumerálním a scapulothorakálním 

kloubu 5 : 4. Bartoníček (2004) na každých 15° abdukce připisuje 5° rotace lopatky            

a 10° v glenohumerálním kloubu, ale jen mezi 30°-170° abdukce horní končetiny.  

 

Bartoníček (2004) popisuje také claviculární rytmus, kdy je každých 10° 

abdukce do 90 ° v glenohumerálním kloubu spojeno se 4° elevace claviculy.                         

Při poruchách funkce ramenního kloubu můžeme pozorovat dysfunkci 

skapulohumerálního rytmu, kdy dochází především k rychlejší rotaci lopatky v poměru 

s pohybem paže a vzniká tak osově nesouměrný pohyb v rámci symetrie dominantní                 

a nedominantní HK (Kolář, 2009). 

2.6.8 Speciální testy 

Mezi speciální testy řadíme odporové testy do všech směrů pohybu, bolest při 

těchto testech může ukazovat na postižení šlach a svalů, které se podílejí na daném 

pohybu. Dalšími testy lze otestovat instabilitu ramenního kloubu. Mezi tyto testy patří 

Zásuvkový test, Apprehension test, Relocation test, Rockwood test, Jerk test, Clunk test, 

Multidirectional test a další. Yergasonův a Speedův test lze využít k odhalení patologie 

dlouhé hlavy m. biceps brachii. Mezi testy na impingement syndrom patří Neerův test, 

Neerův infiltrační test, či test impingement syndromu podle Hawkinse. Shear test a 

Cross flexion test se řadí mezi testy na acromioclaviculární skloubení (Borsa et al., 

2008; Kolář et al., 2009).  
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2.7 Elektromyografické vyšetření timingu 

Elektromyografie je disciplína, která se zabývá detekcí, analýzou a využitím 

elektrického signálu, jenž vzniká při svalové kontrakci (De Luca, 2002). Patří mezi 

elektrofyziologické techniky, které pracují na principu registrování elektrických projevů 

svalového a nervového aparátu a napomáhají hodnocení akčního stavu motorického 

systému (Keller, 1999). Studium svalové funkce pomocí EMG může být prováděno za 

normálních i patologických podmínek (Ferreira, Augusto, 2012). Uplatňuje se mimo 

jiné v oborech, jako je neurologie, neurofyziologie, neurochirurgie, kineziologie, 

psychologie, sportovní či rehabilitační lékařství aj. (Clarys, 2010; Krobot, Kolářová, 

2011). Elektrickou aktivitu svalu lze snímat invazivně, kdy se jehlové elektrody aplikují 

přímo do svalu, a neinvazivně, povrchově, kdy je využíváno nalepovacích povrchových 

elektrod (De Luca, 2002; Soderberg, Knutson, 2000).  

 

2.7.1 Jehlová elektromyografie 

Jehlová elektromyografie zaznamenává elektrické akční potenciály 

z jednotlivých motorických jednotek. Hodnotí se především charakter inzerční aktivity 

během vpichování elektrody, spontánní aktivita svalu v klidu a aktivita během 

kontrakce. Výhodou této aplikace je přesnost zacílení na jedinou motorickou jednotku, 

nevýhodou, že může být nepříjemná a způsobit bolest během pohybu nebo dokonce 

poškození tkáně, a ovlivnit tak charakter průběhu sledovaného pohybu (Hug, 2011; 

Krobot, Kolářová 2011; Soderberg, Knutson, 2000). Vzorek svalu, ze kterého mohou 

být zaznamenány signály jehlovou elektrodou, je poměrně malý (jen několik milimetrů 

kubických) a proto nemusí být reprezentativní pro celkovou svalovou hmotu testované 

části svalu (Hug, 2011). 

 

2.7.2 Povrchová elektromyografie 

Povrchová elektromyografie (dále jen SEMG z angl. surface electromyography) 

umožňuje snímání změny povrchové elektrické aktivity svalů, ke kterým dochází při 

svalové činnosti. Povrchová elektroda zaznamenává signál, vzniklý činností velkého 
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množství motorických jednotek, ale je schopna registrovat potenciály ze svalových 

vláken do hloubky jen 20 mm, tudíž SEMG vyšetření není tak přesné, jako invazivní 

vyšetření jehlové, užívané především v neurologii (Keller, 1999; Konrad, 2005).  

Výhodou SEMG je možnost snímat aktivitu více svalů (až 32) současně v průběhu 

pohybu a tím umožňuje sledovat mechanismy strategie kontroly pohybu za 

fyziologických i patologických podmínek (Krobot, Kolářová, 2011; Pánek et al., 2009).  

 

Zdrojem EMG signálu je transmembránový proud na úrovni sarkolemy (Novotný, 

2003). Zdrojem změny elektrického potenciálu uvnitř svalu je depolarizace a následná 

repolarizace povrchové membrány svalového vlákna. Jedná se o elektrický ekvivalent 

změny iontové výměny na membráně při svalové kontrakci. Motorická jednotka (MJ) 

představuje základní funkční jednotku svalové činnosti. Při činnosti svalu se aktivují 

jednotlivé MJ asynchronně, postupným náborem v lineární závislosti na vyvíjeném úsilí 

(Adrian-Broncův zákon). Při depolarizaci membrány dochází k pohybu iontů a 

generování elektrického pole. EMG signál je výsledkem sledu akčních potenciálů MJ, 

které jsou detekovány povrchovou elektrodou v blízkosti kontrahovaných svalových 

vláken. Akční potenciál prochází při měření povrchového EMG přes přilehlé svalové 

tkáně, na jejímž povrchu je detekován (Konrad, 2005; Cram, Kasman, 1998, Pánek et 

al., 2009).   

 

Změna elektrického napětí na povrchu kůže je snímána nejčastěji bipolárně, 

párem dvěma elektrod, které jsou umístěny paralelně s průběhem svalových vláken ve 

středu elektricky vodivého bříška svalu. Třetí elektroda je umístěna na elektricky 

neutrální místo (místo s minimální bioelektrickou odezvou), nejčastěji na kostní 

výběžek. Bipolární typ snímání umožňuje eliminovat potenciální šum z okolních 

elektrických zdrojů (De Luca, 1997; Krobot, Kolářová, 2011). Výsledkem je bipolární 

signál zesílený v diferenciálním zesilovači. Zesilovač signálu je elektronické zařízení, 

umístěné v těsné blízkosti elektrod, které filtruje šum, zesiluje a zaznamenává pásma 

signálu EMG (Ferreira, Augusto, 2012; Krobot, Kolářová, 2011; Pánek et al. 2009). 

Záznam elektrické aktivity se nazývá elektromyogram a obvykle má podobu 

interferenčního vzorce, který vzniká překrytím sumačních potenciálů většího počtu 

motorických jednotek (Novotný, 2003). 
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Metodickým problémem SEMG je častá přítomnost artefaktů nebo externího 

šumu. Ty jsou definovány jako informace, jejichž původ je odlišný od signálu 

neuroelektrické svalové aktivity, které vznikají narušením elektromagnetického pole 

v okolí testovaného subjektu (Ferreira, Augusto, 2012; Krobot, Kolářová, 2011). Tyto 

odchylky daný záznam deformují a mohou vést k mylné interpretaci. Mohou být 

způsobeny např. nedostatečným uzemněním, špatnou fixací elektrod na kůži, 

nedostatečným očištěním povrchu kůže pod elektrodou, nastavením přístroje, pohybem 

kabelů apod. (Konrad, 2005; De Luca, 2002). Pohybové artefakty jsou způsobené 

pohyby snímacích kabelů. K odstranění těchto artefaktů slouží frekvenční filtrace. EMG 

měření se pohybuje ve frekvenčním spektru signálu mezi 10-250 Hz, propustnost 

zesilovače s horní propustností (high-pass filter) se pohybuje mezi 10-20 Hz a 

zesilovače s dolní propustností okolo 500 Hz (De Luca, 1997; Soderberg, Knutson, 

2000). Pohybové artefakty lze eliminovat fixací diferenciálního předzesilovače 

přelepením, spolu s kabely vedoucími z elektrod (Konrad, 2005).  

2.7.3 Faktory ovlivňující snímaný signál 

K rizikům ovlivnění velikosti hodnot jednotlivých parametrů 

elektromyografického signálu patří nejen fyziologické faktory, ale důležitý je také vliv 

faktorů metodického postupu a respektování technických požadavků detekce                       

a zpracování signálu (De Luca, 1997). Pokud opomineme tyto faktory, může dojít 

k nesprávnému vyhodnocení a špatné interpretaci výsledků měření. Faktory ovlivňující 

vyhodnocení EMG dělíme na vnitřní a vnější, nebo ovlivnitelné a neovlivnitelné 

(Konrad, 2005; De Luca, 2002). 

 

Vnitřní faktory 

Ovlivnění vnitřních faktorů je minimální, protože vychází z fyziologických, 

anatomických a biochemických vlastností svalu. Patří mezi ně svalová aktivita 

měřeného svalu, především vlastnosti aktivních svalových vláken, jejich počet               

a hloubka umístění vůči elektrodě. Čím hlouběji jsou uložena, tím nižší intenzitu má 

výsledný signál. Dále sem řadíme tzv. cross talk (Ferreira, Augusto, 2012; Krobot, 

Kolářová, 2011). Cross  talk  je   definován jako  znečištění  EMG  signálu    elektrickou  
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aktivitou blízkého svalu. Množství cross talků závisí na tloušťce podkoží a detekčním 

systému (De Luca, 1997; Hug, 2011). Nesmíme opomenout také elektrickou aktivitu 

jiných tkání, například srdeční potenciály (EKG). Velmi často je na výsledném grafu 

vidět EKG křivka při měření EMG svalů trupu či pletence ramenního. Tyto vzniklé 

artefakty je nutné před zahájením hodnocení grafu odstranit, jinak by mohli být 

výsledky zavádějící (Lamontagne, 2001). Záznam ovlivňují také vlastnosti tkání mezi 

elektrodami a povrchem svalu, jako je množství podkožní tukové vrstvy nebo odpor 

kůže, dále též rychlost odbourávání metabolitů během kontrakce, rychlost přestupu 

iontů skrz buněčnou membránu, pH krve a intersticiálních tekutin (De Luca, 1997, 

Konrad, 2005).  

 

Vnější faktory 

Vnějším faktorům je dobré věnovat zvýšenou pozornost, protože je možné                 

je během snímání ovlivnit nebo úplně odstranit. Mezi tyto faktory je zahrnuta 

elektrodová konfigurace, která je dána velikostí, tvarem, lokalizací elektrod a jejich 

vzdáleností (Ferreira, Augusto, 2012; Mesin et al., 2009)   

Společnost pro neinvazivní vyšetření svalů pomocí povrchové elektromyografie 

(SENIAM- Surface Electromyography for the Non- Invasive Assesment) vytvořila 

standardizaci týkající se interelektrodové vzdálenosti, lokalizace, materiálu a velikosti 

elektrod (viz. obrázek č. 11). Tvar a velikost elektrody je definován jako tvar a velikost 

vodivé oblasti elektrod s preferencí kruhového tvaru o průměru 10 mm. Materiál 

elektrody musí realizovat dobrý kontakt s pokožkou, nízkou impedanci elektrody a kůže 

a „stabilní“ chování v čase.  Elektrody jsou většinou kombinovány s elektrodovým 

gelem. Použití negelovaných elektrod, které musí být gelovány před aplikací na sval, je 

neekonomické a časově náročné. SENIAM proto doporučuje používat předem gelované 

elektrody vyrobeny ze stříbra a potaženy chloridem stříbrným. Pro přípravu pokožky se 

doporučuje pacientovi oholit místo, na které mají být umístěny elektrody pokryté 

chlupy. Dalším krokem je čištění pokožky alkoholem a umožnění odpařování alkoholu 

tak, aby kůže byla suchá před umístěním elektrod. SENIAM vyvinul doporučení               

pro umístění senzorů na 30 jednotlivých svalech. V rámci těchto doporučení je umístění 

elektrod popsáno jako bod na čáře mezi dvěma anatomickými orientačními body. 

Doporučená interelektrodová vzdálenost je 20 mm. Pokud jsou bipolární elektrody 
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aplikovány na relativně malé svaly, nesmí vzdálenost mezi elektrodami překročit                   

1/4 délky svalových vláken (Stegeman, Hermens, 2007; Mesin et al., 2009). 

Lokalizace elektrod představuje klíčový faktor pro získání co nejlepší kvality 

výsledného signálu. Elektroda by měla být umístěna mezi motorickým bodem a šlachou 

nebo dvěma motorickými body paralelně s průběhem podélné osy svalu (De Luca, 

2002). Chybou je uložení elektrod v blízkosti úponu šlachy, inervační zóny 

(motorického bodu) nebo blízko okraje svalu. V případě uložení elektrod v motorickém 

bodě způsobí zavedení minimálního elektrického proudu znatelné škubnutí 

povrchových svalových vláken. Tento bod obvykle odpovídá části inervační zóny             

ve svalu, která má největší neurální hustotu v závislosti na anizotropii svalu v této 

oblasti. V této oblasti se akční potenciály pohybují obousměrně ke koncům svalových 

vláken, takže se pozitivní a negativní fáze akčního potenciálu budou sčítat a odečítat            

s menšími fázovými rozdíly, které způsobí, že výsledný EMG signál bude mít vyšší 

frekvenční složky. V časovém okně se signál jeví jako více zubatý a s ostřejšími vrcholy 

(Halaki, Ginn, 2012; De Luca, 2002; Konrad, 2005). Elektrody by také neměly být 

umístěny na vnějších okrajích svalu. V této oblasti je elektroda citlivá na detekci cross 

talk, přeslechových signálů ze sousedních svalů (Konrad, 2005). Preferované umístění 

je na středu svalového bříška, kde je možno snímat signál o nejvyšší amplitudě, díky 

vláknům s větším poloměrem (Krobot, Kolářová, 2011). 

 

Obrázek č. 11: EMG signál v závislosti na umístění elektrod (Převzato z: De Luca, 2002) 
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Referenční (zemnící) elektroda by měla být umístěna v místě minimální svalové 

aktivity, tedy na elektricky neutrální tkáni, kterou představují kostní výběžky (např. 

processus spinosus C7, L5 nebo malleoli) (Hug, 2011). Je nezbytné, aby referenční 

elektroda dosáhla velmi dobrého elektrického kontaktu s pokožkou. Kontakt mezi 

elektrodami a kůží zajistíme důkladným očištěním a odmaštěním povrchu, nejlépe 

alkoholem nebo abrazivní pastou (Keller, 1999). Zemnící elektroda slouží k zajištění 

společného odkazu na diferenciální vstup předzesilovače v elektrodě. Při špatné aplikaci 

může docházet k elektromagnetické interferenci, například z okolních přístrojů v 

blízkosti probanda. (De Luca, 2002; Konrad, 2005). 

2.7.4 Funkční parametry a analýza SEMG signálu 

„Surový záznam SEMG je nezpracovaný EMG signál, který představuje 

interferenční vzorec akčních potenciálů, jak je snímán elektrodami “ (Krobot, Kolářová, 

2011).  V surovém záznamu dat, elektromyogramu, je vždy patrná základní linie,               

ve které jsme schopni pozorovat klidové svalové napětí, zda je sval aktivní v průběhu 

pohybu a do jaké míry (Hug, 2011). Abychom však mohly EMG amplitudu analyzovat 

a správně interpretovat, je nezbytné tento signál dále zpracovat.  

Během matematického zpracování signálu SEMG lze použít filtry k odstranění 

komponent, které nepatří k signálu nebo komponent, které jsou pro danou analýzu 

irelevantní (Ferreira, Augusto, 2012). Pro zpracování EMG signálu se obecně využívá 

rektifikace a integrace. Prvním krokem je rektifikace (usměrnění), což je matematická 

úprava EMG signálu, kolísajícího nad a pod základní linií, která eliminuje jeho 

negativní hodnoty (half wave rectification) nebo převede signálu do absolutních hodnot 

(full wave rectification). Rektifikovaný signál se však stále skládá z náhodně 

uspořádaných amplitud.  

Následujícím procesem je proces integrace (vyhlazení), který potlačí 

vysokofrekvenční ostré hroty křivky. K vyhlazení využíváme dva algoritmy, průměr 

rektifikovaných hodnot (AVR -  average rectified value) nebo střední kvadratická 

hodnota (RMS- root mean square) v časovém okně. Vzniká tak signál, který 

označujeme jako lineární obálku. Čím hladší chceme křivku lineální obálky, tím větší 

časové okno pro výpočet použijeme. Doporučeno je 100-200 ms, avšak čím rychlejší 

pohyb hodnotíme, tím kratší volíme časový úsek (Krobot, Kolářová, 2011).   
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Aby bylo možné výsledné hodnoty signálu porovnávat mezi sebou v rámci 

opakovaného měření nebo mezi jednotlivými probandy, je třeba provést normalizaci 

signálu naměřených hodnot, která je vztažena k předem stanovené referenční hodnotě 

(Halaki, Ginn, 2012). Referenční hodnota se stanoví při každém měření pro každého 

probanda podle funkčních parametrů svalové aktivity. Mezi referenční hodnoty patří 

např. maximální volní izometrická kontrakce testovaných svalů (MVC), aktivační 

hodnota, procentuální porovnání aktivity bilaterálně testovaných svalů apod. (Krobot, 

Kolářová, 2011). 

Povrchová elektromyografie umožňuje hodnotit tři funkční parametry svalové 

aktivity. Řadíme mezi ně časovou souslednost náboru svalů (timing), svalovou únavu a 

velikost svalové aktivity (De Luca, 2002). V této práci se budeme zabývat pouze 

hodnocením timingu. 

Pro tento typ analýzy není nutná informace o úrovni svalové aktivity, proto            

je zbytečné provádět postupy normalizace amplitudy EMG signálu (Halaki, Ginn, 2012; 

Hug, 2011). Při sledování timingu pozorujeme začátek (onset), průběh a konec (offset) 

aktivity svalu v průběhu pohybu (Hug, 2011). Pro jeho vyhodnocení je třeba znát 

aktivační hodnotu, od které bude sval považován za aktivní. Při určování je nutné brát 

zřetel na rychlost šíření potenciálu od inervační zóny. Vzniká určitá latence mezi 

skutečným nástupem myoelektrické aktivity a zaznamenaným EMG signálem, která            

je závislá například na uspořádání typu svalových vláken nebo na viskoelastických 

vlastnostech svalů a šlach. Aktivační hodnota se tedy obvykle volí jako prahová 

hodnota EMG fixována na 15-25% vrcholu EMG nebo se vypočítá jako průměrná 

hodnota klidové svalové aktivity plus její dvě směrodatné odchylky minimálně po dobu 

20ms (Hug, 2011; De Luca, 1997;  Krobot, Kolářová, 2011).  

Pro správnou interpretaci timingu je také nutné zvolit správný počet opakování 

sledovaného pohybového úkonu. Ačkoli bylo prokázáno, že k vytvoření 

reprezentativního vzoru stačí 6-10 cyklů, zpravidla se používá 20 a více opakování 

(Hug, 2011). 
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2.7.5 Praktické využití povrchové elektromyografie  

Užitečnost SEMG vyplývá z bezkonkurenčních možností analýzy elektrických 

potenciálů, které odrážejí kontrakční činnost kostních svalů během konkrétního pohybu 

a tím slouží k objektivizaci pohybu jako funkce (Krobot, Kolářová, 2011). 

V kineziologii se tak SEMG stala se jak nástrojem diagnostickým tak terapeutickým. 

Porozumění svalové koordinaci nám usnadňuje poměrně detailní diagnostiku často 

klinicky podprahové poruchy motoriky a následné plánování terapeutických intervencí 

rehabilitačních cílů.  Zároveň nám dokáže zprostředkovat kontrolu průběhu a účinnost 

rehabilitace např. formou biofeedback terapie (Clarys, 2010; Krobot, Kolářová, 2011; 

Soderberg, Knutson, 2000). 

  

V klinické rehabilitační praxi musíme věřit především fyzikálnímu vyšetření, 

pozorování vybraných konkrétních pohybů a palpaci reflexních změn svalového napětí. 

Výsledky jsou ovlivněny naší klinickou zkušeností a bývají vždy hodně subjektivní,                         

což musíme zohlednit při funkční pohybové diagnostice (Krobot, Kolářová, 2011). 

SEMG poskytuje poznatky o individuální pohybové strategii, koordinační činnosti svalů 

při jednotlivých motorických úkonech a funkční integritě pohybové periferie                            

a centrálních senzomotorických oblastí. V oblasti kineziologie vyšetřuje aktivaci svalů, 

koaktivaci svalových skupin v průběhu komplexního i selektovaného pohybu, speciální 

vliv a efekt tréninkových metod na svalovou funkci, či efekt terapeutického procesu 

(Clarys, 2010; De Luca, 1997). Při jejím použití tedy můžeme rozšířit fyzikální 

vyšetření o další informace, které jsou objektivní, reprodukovatelné a poměrně přesné. 

V klinickém vyšetření umožní fyzioterapeutovi konkrétněji posoudit míru a kvalitu 

funkčního zapojení jednoho svalu v součinnosti s dalšími sledovanými kosterními svaly 

(Krobot, Kolářová, 2011; Soderberg, Knutson, 2000). 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

3.1 Cíle práce 

  

 Cílem práce je sledovat a zhodnotit pomocí povrchové elektromyografie rozdíl   

v časové souslednosti náboru svalů (timingu) při abdukci v ramenním kloubu mezi 

softballovými hráči a běžnou populací. Dílčím cílem bylo identifikovat zkrácené 

svalové skupiny oblasti ramenního pletence a jejich vliv na timing abduktorů                  

u experimentální skupiny. Dalším dílčím cílem bylo vyhodnotit vliv zkrácených 

svalových skupin na případný deficit ve scapulohumerálním rytmu u hráčů softballu. 

 

 

 

 

 

3.2 Výzkumné úkoly 

 

Pro cíle této práce byly stanoveny následující úkoly: 

 

1) Podrobná rešerše dané problematiky. 

2) Výběr výzkumného souboru probandů odpovídajícího věku, výkonnostní  

kategorie a zdravotní způsobilosti. 

3) Provedení experimentu. 

4) Vyhodnocení a interpretace získaných dat. 

5) Verifikace/ falsifikace hypotéz, konfrontace získaných výsledků, formulace  

diskuse.  
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4 Výzkumné otázky a stanovení hypotéz 

 

Výzkumná otázka č. 1:  

Existuje statisticky významný rozdíl v timingu zapojení abduktorů horní končetiny                   

a jejich synergistů u experimentální skupiny v porovnání s kontrolní skupinou 

probandů? 

 

H1: Mezi experimentální a kontrolní skupinou existuje statisticky významný 

rozdíl v timingu alespoň jednoho z vybraných svalů zapojených do abdukce 

paže. 

 

H1a: Čas zapojení svalu m. deltoideus pars acromialis se 

při abdukci statisticky významně liší u experimentální a kontrolní 

skupiny. 

 

H1b: Čas zapojení svalu m. trapezius pars descendens se 

při abdukci statisticky významně liší u experimentální a kontrolní 

skupiny. 

  

H1c: Čas zapojení svalu m. trapezius pars ascendens se 

při abdukci statisticky významně liší u experimentální a kontrolní 

skupiny. 

 

H1d: Čas zapojení svalu m. pectoralis major se při abdukci liší                  

u statisticky významně experimentální a kontrolní skupiny. 

 

H1e: Čas zapojení svalu m serratus anterior se při abdukci liší                 

u statisticky významně experimentální a kontrolní skupiny. 
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Výzkumná otázka č. 2: 

Existuje statisticky významná korelace mezi timingem abduktorů horní končetiny                     

a jejich synergistů a vybranými zkrácenými svaly u experimentální skupiny probandů?  

 

H2: Zkrácené svaly statisticky významně ovlivní timing svalů u experimentální 

skupiny. 

  

 

 

 

 

Výzkumná otázka č. 3: 

Existuje statisticky významná korelace mezi zkrácenými svaly a fixátory lopatek při 

abdukci paže u experimentální skupiny probandů?  

 

H3: Zkrácené svaly statisticky významně negativně ovlivní scapulohumerální 

rytmus u experimentální skupiny.  
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5 METODIKA PRÁCE 

5.1 Charakter výzkumu 

V této prospektivní kontrolované průřezové nerandomizované studii bude 

zaznamenán a zhodnocen nábor zapojení vybraných svalů pletence ramenního (timing) 

při pohybovém stereotypu abdukce v ramenním kloubu. Porovnávána bude 

experimentální skupina softballistů a kontrolní skupina běžné populace. Dále bude 

hodnocen scapulohumerální rytmus a zkrácené svaly související s abduktory paže           

a jejich vliv na timing testovaných abduktorů u experimentální skupiny. 

 

 

5.2 Popis výzkumného souboru 

 

Výzkumný soubor je tvořen extraligovými hráči softballu (n=10) mužského 

pohlaví a probandy běžné populace (n=10) taktéž mužského pohlaví. Celkový věkový 

průměr obou skupin je 21,8 ± 1,81 (SD). Všichni probandi prošli vstupním rozhovorem, 

podepsali informovaný souhlas schválený etickou komisí a souhlasili s podílením               

se na této práci. Probandi by měli být v současné době bez zdravotního omezení, které                   

by mohlo mít negativní vliv na prováděný pohyb a bez přítomnosti onemocnění 

pohybového aparátu v anamnéze. 

. 

 

5.3 Metody výzkumu 

5.3.1 Polostrukturovaný rozhovor 

Na základě osobního polostrukturovaného rozhovoru (viz. příloha č. 6) 

s extraligovými hráči širšího výběru byli vybráni jedinci ve věkovém rozmezí  18-25 let 

z celkového počtu 33 osob, kteří neprodělali během herní kariéry žádné operativně 

řešené zranění pletence ramenního. Tento rozhovor nám vymezil skupinu 10 probandů 

experimentální skupiny splňující výše zmíněná kritéria, kteří se následně podrobili 

kineziologickému rozboru popsanému v další podkapitole.   
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Experimentální skupinu tvořili hráči na různé kvalitativní úrovni, ale minimálně 

na takové, aby mohli nastupovat pravidelně do extraligových utkání České softballové 

asociace. Tabulka č. 1 poskytuje kompletní souhrn základních informací o hráčích, 

průměrnou hodnotu Body Mass Indexu (BMI), která je vypočítána pomocí tělesné 

hmotnosti v kilogramech ku druhé mocnině výšky těla v metrech. Norma WHO          

pro tento index je stanovena mezi 18,5 až 24,9. Dále je uveden sportovní věk,           

který odpovídá počtům let od počátku sportovní kariéry každého probanda, dominantní 

ruka a post každého hráče (Suus, 2003):  

P (pitcher) – nadhazovač  

C (catcher) – chytač  

1B (1st base) – první metař  

2B (2nd base) – druhý metař  

3B (3th base) – třetí metař  

SS (short stop) – spojka  

OF (out-fielder) – zadní polař  

IF (in-fielder) – vnitřní polař 

UNI (universal) – univerzál 

 

Experimentální skupina  

 Věk Výška (cm) Váha (kg) BMI Sportovní věk Post DR 

Proband č. 1 23 184 81 23,9 13 let 2 B P 

Proband č. 2 21 189 86 24 10 let P P 

Proband č. 3 22 196 92 23,9 15 let P P 

Proband č. 4 21 179 76 23,7 13 let SS P 

Proband č. 5 18 172 72 24,3 11 let C,3B P 

Proband č. 6 20 188 73 20,6 13 let 1B P 

Proband č. 7 20 186 82 23,7 13 let OF P 

Proband č. 8 20 175 80 26,1 13 let 3B P 

Proband č. 9 21 175 82 26,7 10 let C,3B P 

Proband č. 10 20 188 74 20,9 10 let P P 

Průměr 20,6 183,3 79,8 23,7 - - - 

SD 1,28 7,45 5,94 1,8 - - - 

Tabulka č. 1: Vstupní informace o experimentální skupině (SD - směrodatná odchylka,  

                     DR – dominantní ruka)  
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K této experimentální skupině byl vybrán ekvivalentní počet probandů běžné 

populace, kterou tvořily zdravé osoby splňující věkovou hranici a jejichž pohybová 

aktivita není četnější než 2x týdně a nemá žádnou spojitost s overhead sporty. Z této 

skupiny byli rovněž vyloučeni jedinci s předchozí operací nebo traumatickým 

poraněním ramenního pletence v anamnéze.  Základní informace o jednotlivých 

probandech kontrolní skupiny jsou zobrazeny níže v tabulce č. 2. 

 

Kontrolní skupina  

 Věk Výška (cm) Váha (kg) BMI DR 

Proband č. 1 23 178 73 23 P 

Proband č. 2 21 185 84 24,5 P 

Proband č. 3 23 173 74 24,7 P 

Proband č. 4 24 190 80 22,1 P 

Proband č. 5 22 175 76 24,8 P 

Proband č. 6 21 183 83 24,8 P 

Proband č. 7 22 189 86 24 P 

Proband č. 8 24 192 79 21,4 P 

Proband č. 9 25 180 86 26,5 P 

Proband č. 10 25 187 73 20,8 P 

Průměr 23 183,2 79,4 23,6 - 

SD 1,41 6,1 4,9 1,6 - 

Tabulka č. 2: Vstupní informace o kontrolní skupině (SD-směrodatná odchylka,  

                    DR-dominantní ruka) 

 

 

5.3.2 Fyzioterapeutické vyšetření pletence ramenního  

Vstupní kineziologický rozbor byl proveden u každého probanda experimentální 

skupiny před samotným měřením EMG. Jednalo se o aspekční vyšetření stoje pro 

vyloučení možných asymetrií a orientační vyšetření rozsahu aktivního pohybu 

ramenního pletence v základních rovinách.  
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Dále byly provedeny testy zkrácených svalů dle Jandy (1998). Vybrané svaly 

(m. trapezius descendens, m. levator scapulae, m. pectoralis major pars sternocostalis            

a pars abdominalis, m. pectoralis minor a pars clavicularis m. pectoralis major) byly 

hodnoceny dle autora svalového testu stupni 0-2; 0 - nejde o zkrácení, 1- malé zkrácení, 

2 - velké zkrácení. Tyto svaly byly vybrány na základě anatomických                                   

a kineziologických souvislostí s ramenním pletencem a zapojením v řetězcích HKK 

(Myers, 2014) uvedených v teoretické části práce. 

 

Poslední součástí kineziologického rozboru bylo vyšetření scapulohumerálního 

rytmu (Kolář, 2009). Pro lepší přehled a následné jednodušší statistické zpracovávání 

výsledků byly jednotlivým kritériím přiřazeny metrické hodnoty a byla vytvořena 

stupnice 0-2. Kritéria hodnocení jsou uvedena v tabulce č. 3. 

 

     Tabulka č. 3: Kritéria pro hodnocení scapulohumerálního rytmu (Převzato z: Fasnerová, 2015)  

5.4 EMG vyšetření 

5.4.1 Použitá technika 

Výzkum byl proveden pomocí telemetrického přístroje pro měření povrchové EMG             

od firmy Noraxon – Telemyo 2400TG2 s 16 kanály, který obsahuje vlastní EMG 

přístroj, vysílač se zesilovačem spojený s bipolárními elektrodami a 2 samostatné 

antény určené k přijímání signálu z vysílače (viz. obrázek č. 12).   

Stupeň 0 Symetrický pohyb 

Pohyb v GH kloubu a SC kloubu 

zachovaný přibližně v poměru 2:1, dolní 

úhly lopatek rotují souměrně. Není patrný 

souhyb horní části m. trapezius v první fázi 

pohybu. ROM obou HKK symetrický. 

Stupeň 1 
Mírně asymetrický pohyb 

Insuficience fixátorů lopatky 

Dolní úhel lopatky dominantní HK rotuje 

opožděně vzhledem k nedominantní HK, 

setkají se až v konečné fázi pohybu. Je 

patrné zapojení horní části m. trapezius 

v počáteční fázi pohybu. 

Stupeň 2 
Výrazně asymetrický pohyb 

Dysfunkce  fixátorů lopatky 

Dolní úhly lopatek rotují nesouměrně, 

nesetkají se ve stejné úrovni ani v konečné 

fázi pohybu, vázne plynulost pohybu, 

zřetelné zapojení horní části m. trapezius  

již při první fázi pohybu. 
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Součástí vybavení je i videokamera od firmy Canon, která snímá pohyb 

současně s měřením EMG a umožňuje tak využití videozáznamu k vizuální kontrole při 

vyhodnocování EMG signálu (Konrad, 2005). Pro dosažení shodné úhlové rychlosti 

pohybu u všech probandů, byla použita mobilní aplikace Tap Metronome pro iOS 

v12.1.4.  

         

Obrázek č. 12: Použitý přístroj Telemyo 2400TG2, výchozí přijímač  

a samostatný bezdrátový systém 

5.4.2     Aplikace a umístění elektrod  

Pro účely testování bylo vybráno pět povrchových svalů, m. deltoideus pars 

acromialis, m. trapezius pars descendens, m. trapezius pars ascendens, m. pectoralis 

major a m. serratus anterior, souvisejících se stabilizací pletence ramenního, které se 

účastní abdukce v ramenním kloubu dle uvedených studií v teoretické části práce.  

Vzhledem k těsnému uspořádání svalů v oblasti ramenního komplexu nemohl být 

testován m. supraspinatus, který je v literatuře uváděn jako iniciátor testovaného pohybu 

abdukce, jak bylo zmíněno v teoretické čísti práce, a který by bylo nutné testovat 

jehlovou elektrodou pro jeho hlubší lokalizaci a překrytí povrchněji uloženým trapézem. 

Při testování m. supraspinatus povrchovou elekrodou by s největší pravděpodobností 

vznikal cross talk způsobený právě m. trapezius, který by zkresloval naměřená 

elektromyografická data.  

 

Pro umístění elektrod jsme se řídili doporučením SENIAM (Společnost pro 

neinvazivní vyšetření pomocí povrchové elektromyografie) a aplikovali elektrody            

v průběhu střední linie bříška uvedených svalů dominantní HK. Zemnící elektroda byla 

umístěna na acromion.  Předzesilovače byly dle doporučení Konrada (2005) přelepeny 

spolu s kabely vedoucími z elektrod, abychom zabránili vzniku artefaktů, vznikajících 

jejich pohybem. Snímané svaly jsou uvedeny v tabulce č. 4. a na obrázku č. 13.  
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Tabulka č. 4: Uložení elektrod na vybraných svalech (Stegeman, Hermens, 2007) 

 

 

 

 

 

                          

              Obrázek č. 13.: Umístění elektrod na jednom z probandů 

  

Testovaný sval  Umístění bipolárních elektro 

m. deltoideus pars 

acromialis 
 

do 1/3 pomyslné linie mezi spinální výběžek obratle C7 a 

posterolaterální výběžek akromionu 

m. trapezius pars 

descendens 
 

do ventrokaudální linie vedoucí od dolního úhlu lopatky cca 5 cm od 

dolní hrany lopatky 

m. trapezius pasr 

ascendens 
 do 2/3 pomyslné linie od trigonum spinea scapulae k Th8 8. 

m. pectoralis major 

pars sternocostalis 
 

do 2/3 pomyslné linie mezi processus coracoideus a processus 

xiphoideus 

m. serratus anterior  
pod axilární oblast, na úroveň dolního úhlu lopatky při abdukované 

paži do 90° 
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5.5 Průběh měření 

Měření proběhlo jednorázově v Kineziologické laboratoři katedry fyzioterapie 

FTVS UK pod odborným dohledem MUDr. Davida Pánka, PhD. a odborného asistenta 

katedry fyzioterapie Mgr. Milana Martínka.  

 

Před aplikací elektrod byl povrch dominantní horní končetiny každého probanda 

vždy očištěn pomocí lihobenzinu, v případě výskytu ochlupení na prsou i oholen. 

Následně byly aplikovány snímací povrchové elektrody dle doporučení SENIAM (viz. 

kapitola 5.4.2 ). Elektrody byly lepeny pouze jedním terapeutem. Dále následovala 

instruktáž probanda o průběhu pohybu a jeho rytmu. Pomocí aplikace Tap Metronome 

byla stanovena 70bpm se čtyřmi akustickými signály a úhlová rychlost pohybu na 7,33 

rad/s. Každý akustický signál tedy představoval 45° abdukce. U každého probanda byly 

provedeny dva zkušební pokusy pro vyloučení artefaktů, poté bylo spuštěno měření 

signálu EMG a současně videorecording (viz. obrázek č. 14). Pohybový stereotyp 

abdukce byl uskutečněn v sérii po patnácti opakováních, celkový čas jednoho měření, 

včetně instruktáže a aplikace elektrod, nepřekročil 30 minut.  

 

 

          Obrázek č. 14: Záznam průběhu experimentu  
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6 Analýza a zpracování dat 

Pro vyhodnocení EMG signálu jsme použili software MyoResearch firmy Noraxon 

v3.80. V menu Signal Processing byly z EMG signálu odstraněny EKG artefakty, signál 

byl následně rektifikován a vyhlazen pomocí střední kvadratické hodnoty (RMS)                     

v časovém rozsahu o velikosti 200 ms. Hodnotili jsme časovou souslednost náboru 

jednotlivých svalů (timing) zahrnující deset opakování abdukce paže, zbylých pět bylo 

z hodnocení vyloučeno. Úsek deseti opakování byl označen markery na začátku a na 

konci sekvence a vyhodnocen pomocí funkce Standart Time Analysis (viz. příloha č. 7) 

v menu Myomuscle Master Reports. Pro ohodnocení svalu jako aktivního bylo nutné 

překročení tzv. aktivační hodnoty po dobu více než 20 ms. Aktivační hodnota se rovná 

průměrné amplitudě klidové hodnoty daného svalu plus její dvě směrodatné odchylky 

(Krobot, Kolářová, 2011). Výpočet aktivační hodnoty byl přednastaven programem 

Noraxon. Výstupem byly onsety a offsety jednotlivých svalů a stanovená absolutní 

hodnota nástupu daného svalu v průběhu pohybu (firing order). 

Pro statistické zpracování dat jsme použili deskriptivní a induktivní statistiku. 

Statistické hodnocení výsledků bylo zpracováno pomocí programu STATISTICA 

v 13.4 a pro tvorbu tabulek a grafů jsme použili Microsoft Excel. Na základě Shapir-

Wilkova testu normality bylo zjištěno, že naše data neodpovídají normálnímu rozložení, 

proto jsme pro další statistické výpočty použili neparametrické testy. 

 

U ověření platnosti dvou nezávislých vzorků experimentální a kontrolní skupiny 

jsme použili jeden z nejčastěji užívaných neparametrických testů, Mann-Whitney U 

test. Byla ponechána funkce korekce na spojitost s korekcí na stejné hodnoty, čímž jsme 

zajistili urychlení asymptotiky a přesnost korekce na shody pořadí.  

 

Hypotézy o souvislosti jsme ověřili pomocí Spearmanova korelačního 

koeficientu pro korelaci vybraných parametrů s nenormálním rozložením hodnot. 

Koeficient se značí písmenem R a jeho hodnota se pohybuje mezi -1 a 1, kdy 1 značí 

přímou a -1 nepřímou úměru (Dostál, 2016).  
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  V případě nenormálního rozdělení byla data prezentována jako medián a 

mezikvartilové rozpětí 25% a 75% percentil. Pro hodnocení hypotézy byla stanovena 

hladina významnosti  stanovena =0,05. Pro potvrzení signifikance musí být splněna 

podmínka p < 0,05.  
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7 Výsledky a zhodnocení platnosti hypotéz 

V následující kapitole se zaměříme na ověření hypotéz stanovených v úvodu 

praktické části práce. Popíšeme a zhodnotíme výsledky jednotlivých analýz a na 

základě toho dojdeme k verifikaci či falsifikaci hypotézy. Statisticky významné 

výsledky jsou v tabulkách zvýrazněny červenou barvou. 

7.1 Výsledky timingu jednotlivých probandů 

V tabulce č. 5 je znázorněna posloupnost zapojení vybraných svalů při abdukci 

v ramenním kloubu u jednotlivých probandů. Výsledky vyšly velmi rozdílně, každý 

proband má jiný stereotyp abdukce. Skupiny jsou odděleny červenou barvou. 

 

 m. 

deltoideus 

m. trapezius 

pars 

descendens 

m. trapezius 

pars 

ascendens 

m. pectoralis 

major 

m. serratus 

anterior 

Proband č. 1 1 2 3 0 4 

Proband č. 2 1 2 3 5 4 

Proband č. 3 3 1 5 4 2 

Proband č. 4 1 2 5 4 3 

Proband č. 5 2 1 4 0 3 

Proband č. 6 2 1 3 0 4 

Proband č. 7 1 2 4 5 3 

Proband č. 8 1 3 2 0 4 

Proband č. 9 1 2 3 5 4 

Proband č. 10 1 2 4 5 3 

Proband č. 11 1 2 3 4 5 

Proband č. 12 1 3 2 0 4 

Proband č. 13 1 3 2 4 5 

Proband č. 14 1 3 2 5 4 

Proband č. 15 1 5 2 3 4 

Proband č. 16 1 4 3 5 2 

Proband č. 17 2 1 4 5 3 

Proband č. 18 1 0 2 4 3 

Proband č. 19 1 0 2 4 4 

Proband č. 20 1 2 3 0 4 

    Tabulka č. 5: Výsledky timingu jednotlivých probandů  
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7.2 Ověření rozdílu timingu svalů při abdukci 

Pro alternativní hypotézu H1 byly stanoveny sdružené hypotézy H1a, H1b, H1c, H1d, 

H1e:  

p1a, p1b, p1c,p1d,p1e < 0,05 ⇒ H1 < 0,05 

 

Jestliže je p-value H1a, H1b, H1c, H1d, H1e signifikantní, pak je H1 také signifikantní. 

 

 Pro ověření hypotézy H1a byl použit neparametrický Mann-Whitney U test pro 

dvě nezávislé proměnné. První proměnná určovala onset time m. deltoideus 

experimentální skupiny probandů a druhá proměnná onset time m. deltoideus kontrolní 

skupiny. V tabulce č. 6 je zobrazen medián, dolní kvartil a horní kvartil zapojení svalu u 

jednotlivých skupin.  

 

Onset time m. deltoideus pars acromialis 

 n Median 25% percentile 75% percentile p-value 

Experimentální 

skupina 
10 0,381 0,226 0,573 

0,161 
Kontrolní  

skupina 
10 0,482 0,413 0,616 

Tabulka č. 6: Výsledky a signifikance timingu m. deltoideus 

Zvolenou statistickou metodou byla získána p-value  0,161, na základě které 

zamítáme alternativní sdruženou hypotézu H1a. 

Můžeme tedy říci, že čas náboru svalu m. deltoideus při abdukci v ramenním 

kloubu u experimentální skupiny se nijak statisticky významně nelišil od času náboru 

svalu m. deltoideus u kontrolní skupiny.  

 Pro ověření hypotézy H1b byl použit neparametrický Mann-Whitney U test pro 

dvě nezávislé proměnné. První proměnná určovala onset time m. trapezius  pars 

descendens experimentální skupiny probandů a druhá proměnná onset time m. upper 

trapezius kontrolní skupiny. V tabulce č. 7 je uvedena hodnota mediánu, dolní kvartil a 

horní kvartil zapojení svalu m. trapezius pars descendens u experimentální a kontrolní 

skupiny.   
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Onset time m. trapezius pars descendens 

 n Median 25% percentile 75% percentile p-value 

Experimentální 

skupina 
10 0,646 0,356 1,033 

0,212 
Kontrolní 

skupina 
10 1,085 0,447 3,193 

Tabulka č. 7: Výsledky a signifikance timingu m. trapezius pars descendens 

Zvolenou statistickou metodou byla získána p-value  0,212, na základě které 

zamítáme alternativní sdruženou hypotézu H1b. 

Čas náboru svalu m. trapezius pars descendens při abdukci v ramenním kloubu u 

experimentální skupiny se nijak statisticky významně nelišil od času náboru svalu 

trapezius pars descendens u kontrolní skupiny.  

 Pro ověření hypotézy H1c byl taktéž užit neparametrický Mann-Whitney U test 

pro dvě nezávislé proměnné. První proměnnou byl onset time m. trapezius pars 

ascendens experimentální skupiny probandů a druhou proměnnou onset time m. lower 

trapezius kontrolní skupiny. V tabulce č. 8 jsou zobrazeny hodnoty mediánu, dolní 

kvartil a horní kvartil zapojení svalu m. trapezius pars ascendens jednotlivých skupin.  

 

Onset time m. trapezius ascendens 

 n Median 25% percentile 75% percentile p-value 

Experimentální 

skupina 
10 2,375 1,213 3,095 

0, 011 
Kontrolní 

skupina 
10 0, 918 0,690 1,978 

Tabulka č. 8: Výsledky a signifikance timingu m. trapezius pars ascendens 

Zvolenou statistickou metodou byla získána p-value  0,011, na základě které 

nemůžeme zamítnout alternativní sdruženou hypotézu H1c. 

 Z výše uvedených výsledků vyplývá, že při náboru m. trapezius pars ascendens 

u stereotypu abdukce ramenního kloubu u experimentální a kontrolní skupiny tedy 

existuje významný statistický rozdíl. Dle hodnoty mediánu lze určit pozdější zapojení 

m. trapezius pars ascendens ve svalovém řetězci u experimentální skupiny než u 

kontrolní skupiny probandů.  
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 Pro ověření hypotézy H1d byl použit také neparametrický Mann-Whitney U test 

pro dvě nezávislé proměnné. První proměnná určovala onset time m. pectoralis major 

experimentální skupiny probandů a druhá proměnná onset time m. pectoralis major 

kontrolní skupiny. Níže je uvedena tabulka hodnot mediánu, dolní kvartil a horní kvartil 

zapojení svalu m. pectoralis major jednotlivých skupin.  

 

Onset time m. pectoralis major 

 n Median 25% percentile 75% percentile p-value 

Experimentální 

skupina 
10 4,720 0,345 28,35 

0,848 
Kontrolní 

skupina 
10 3,365 0,543 22,30 

Tabulka č. 9: Výsledky a signifikance timingu m. pectoralis major 

Zvolenou statistickou metodou byla získána p-value  0,848, na základě které 

zamítáme alternativní sdruženou hypotézu H1d. 

Čas náboru svalu m. pectoralis major při abdukci v ramenním kloubu u 

experimentální skupiny se nijak statisticky významně nelišil od času náboru svalu m. 

pectoralis major u kontrolní skupiny 

 Pro ověření hypotézy H1e byl taktéž užit neparametrický Mann-Whitney U test 

pro dvě nezávislé proměnné. První proměnnou byl onset time m. serratus anterior 

experimentální skupiny probandů a druhou proměnnou onset time m. serratus anterior 

kontrolní skupiny. Tabulka č. 10 zobrazuje hodnoty mediánu, dolní kvartil a horní 

kvartil pro tento sval u experimentální a kontrolní skupiny.  

 

Onset time m. serratus anterior 

 n Median 25% percentile 75% percentile p-value 

Experimentální 

skupina 
10 2,180 1,300 3,075 

0,909 
Kontrolní 

skupina 
10 2,175 1,463 2,815 

Tabulka č. 10: Výsledky a signifikance timingu m. serratus anterior 
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Zvolenou statistickou metodou byla získána p-value  0,909, na základě které 

zamítáme alternativní sdruženou hypotézu H1e. 

Čas náboru svalu m. serratus anterior při abdukci v ramenním kloubu u 

experimentální skupiny se nijak statisticky významně nelišil od času náboru svalu m. 

serratus anterior u kontrolní skupiny.  

 

Na základě podmínky stanovené pro H1 a výsledků sdružených hypotéz H1a, 

H1b, H1c, H1d, H1e vyplývá, že nemůžeme zamítnout alternativní hypotézu H1.  

 

Graf č. 1: Zhodnocení timingu abduktorů ramenního kloubu a jejich synergostů u experimentální a 

kontrolní skupiny (Experimentální skupina- červená barva, kontrolní skupina- modrá barva) 

 

Na grafu č. 1 je znázorněn rozdíl timingu svalů při abdukci v ramenním kloubu u 

experimentální a kontrolní skupiny, který se ukázal jako statisticky nevýznamný. Přesto 

tuto hypotézu nemůžeme zamítnout na základě rozdílu v náboru m. trapezius ascendens, 

který se zapojoval ve svalovém řetězci významně dříve u kontrolní skupiny než u 

experimentální. 
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7.3 Výsledky vyšetření zkrácených svalů a scapulohumerálního 

rytmu u experimentální skupiny 

 

  

 

Vyšetření zkrácených svalů 
Scapulo-

humerální 

rytmus 

m. trapezius 

pars 

descendens 

m. pectoralis 

major pars 

abdominalis 

m. pectoralis 

major p. 

sternocostalis 

m. pectoralis 

minor, pars 

clavicularis 

m. levator 

scapulae 

Proband č. 1 1 2 1 2 1 2 

Proband č. 2 1 2 1 1 1 1 

Proband č. 3 2 1 0 1 2 0 

Proband č. 4 1 1 0 1 0 0 

Proband č. 5 2 1 0 0 1 0 

Proband č. 6 2 2 2 2 2 2 

Proband č. 7 1 1 0 1 0 1 

Proband č. 8 1 2 1 2 0 2 

Proband č. 9 1 2 2 2 2 2 

Proband č. 10 1 1 0 0 1 0 

Tabulka č. 11: Výsledky vyšetření zkrácených svalů a scapulohumerálního rytmu u skupiny softballistů  

 

Tabulce č. 11 zobrazuje dílčí výsledky vyšetření zkrácených svalů a 

scapulohumerální rytmus u každého probanda experimentální skupiny. Popis hodnocení 

zkrácených svalů a scapulohumerálního rytmu viz kapitola 5.3.2. 
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7.4 Ověření souvislosti zkrácených svalů a timingu abduktorů 

V této kapitole se zabýváme předpokladem, že vybrané zkrácené svaly ovlivňují 

timing svalů při abdukci ramenního kloubu. 

Hypotézy o souvislostech byly ověřeny pomocí Spearmanova korelačního 

koeficientu dvou nezávislých proměnných. Hodnoty pro jednotlivé korelace 

proměnných zkrácených svalů a timingu jsou uvedeny v tabulce č. 12.  

 

  

          ZKRÁCENÉ SVALY 

  

 

 m.  

trapezius 

pars 

descendens 

m. pectoralis 

major pars 

abdominalis 

m.  

pectoralis 

major pars 

sternocostalis 

m. pectoralis 

minor, pars 

clavicularis 

m.  

levator 

scapulae 

 

 

 

T 

I 

M 

I 

N 

G 

m. 

deltoideus 

pars 

acromialis 

R 0,921 -0,301 -0,154 -0,161 0,583 

p 0,001 0,397 0,670 0,656 0,076 

m. trapezius 

descendens 

R -0,872 0,333 0,085 0,311 -0,645 

p 0,001 0,346 0,814 0,380 0,043 

m. trapezius 

ascendens 

R 0,285 -0,872 -0,726 -0,612 0,000 

p 0,423 0,001 0,017 0,059 1,000 

m. 

pectoralis 

major 

R -0,414 -0,345 -0,254 -0,323 0,000 

 
p 0,233 0,328 0,478 0,362 1,000 

 

m. serratus 

anterior 

R -0,394 0,904 0,810 0,644 0,000 

 
p 0,258 0,001 0,004 0,044 1,000 

Tabulka č. 12: Souvislost zkrácených svalů a timingu abduktorů ramenního pletence 
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V tabulce č. 13 jsou barevně znázorněny výsledky korelací, které byly statisticky 

významné na hladině významnosti p < 0,05. Na základě těchto hodnot přijímáme 

alternativní hypotézu H2. Na základě těchto výsledků lze také stanovit míru závislosti 

proměnných dle síly vzájemného vztahu mezi proměnnými: 

|R| < 0,1; zanedbatelný vztah 

|R| < 0,3; slabý vztah 

|R| < 0,5; středně silný vztah 

|R| ≥ 0,5; silný vztah  (Dostál, 2016) 

 

V tabulce č. 13 můžeme vidět míru korelace u signifikantních svalových skupin. 

 

 

 
R p Síla vztahu 

Zkrácení m. trapezius pars descendens 

a timing m. middle deltoideus 
0,92 0,001 silná pozitivní korelace 

Zkrácení m. upper trapezius  

a timing m. upper trapezius 
- 0,87 

0,001 
silná negativní korelace 

Zkrácení m. pectoralis major pars sternocostalis 

a timing m. lower trapezius 
- 0,87 0,001 silná negativní korelace 

Zkrácení m. pectoralis major pars abdominalis  

a timing m. lower trapezius 
- 0,72 0,017 silná negativní korelace 

Zkrácení m. pectoralis major pars abdominalis 

 a timing m. serratus anterior 
0,90 0,001 silná pozitivní korelace 

Zkrácení m. pectoralis major pars sternocostalis  

a timing m. serratus anterior 
0,81 0,004 silná pozitivní korelace 

Zkrácení pectoralis minor  

a timing m. serratus anterior 
0,64 0,044 silná pozitivní korelace 

Zkrácení m. levator scapulae  

a timing m. upper trapezius 
- 0,64 0,043 silná negativní korelace 

Tabulka č. 13: Míra korelace zkrácených svalových skupin a timingu  
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7.5  Ověření souvislosti zkrácených svalů a scapulohumerálního 

rytmu 

Tato kapitola se zabývá předpokladem, že vybrané zkrácené svaly ovlivňují 

scapulohumerální rytmus a tím funkci dolních fixátorů lopatek. 

Pro testování této hypotézy o souvislostech byl použit Spearmanův korelační 

koeficient dvou nezávislých proměnných. Bylo použito pět proměnných zkrácených 

svalů a proměnná scapulohumerálního rytmu. Podle barevného rozlišení v tabulce č. 14 

lze pozorovat, že všechny části m. pectoralis major a m. pectoralis minor vyšly v silné 

pozitivní korelaci s výsledky scapulohumerálního rytmu. Kategorie míry korelace jsou 

uvedeny v kapitole 7.4. 

 

 

 Scapulohumerální rytmus 

Zkrácené svaly koeficient R p-value 

m. trapezius pars 

descendens 
- 0,243 0,496 

m. pectoralis major pars 

abdominalis 
0,894 0,004 

m. pectoralis major pars 

sternocostalis 
0,858 0,001 

m. pectoralis minor 

a pars clavicularis 
0,896 0,001 

m. levator scapulae 0,144 0,690 

   Tabulka č. 14: Souvislost zkrácených svalů a scapulohumerálního rytmu 

 

Zvolenou statistickou metodou byla získána p-value < 0,005 u tří proměnných z pěti. 

Z výše uvedeného vyplývá, že přijímáme hypotézu H3. 
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8 Diskuse 

8.1 Diskuse k výzkumným otázkám a hypotézám 

V kontextu se stanovenými cíli práce, byla stěžejním úkolem předložené práce 

verifikace třech námi vytyčených hypotéz. Hlavní výzkumnou otázkou práce bylo 

zjistit, zda existuje statisticky významný rozdíl v timingu zapojení abduktorů horní 

končetiny a jejich synergistů u experimentální skupiny v porovnání s kontrolní skupinou 

probandů. 

 

Stanovit fyziologický timing svalů je náročný proces. Dle Véleho (2012) je 

pohybová koordinace slabinou vyšetření účelového volního pohybu nejen v medicíně, 

ale i ve sportu. Pohybovou souhru lze pouze celkově hodnotit, což je dle Evidence 

Based Medicine považováno za subjektivní a nevědecký postup. Jako řešení se nabízí 

metoda povrchové polyelektromyografie, která je dle DeLuca (1997) užitečná pro 

analýzu načasování a aktivace svalů v průběhu daného pohybu.  

Na základě rešerše námi dostupných zdrojů a literatury se podařilo dohledat jen 

malé množství výzkumů, které by se charakterem shodovali s tou naší. Park et al. 

(1998) poukazuje na svalovou aktivitu během excentrické kontrakce  

s pohybem abdukce ramene do 60° a do 180°. V této studii zkoumá pomocí  SEMG 

timing a MVC u přední, střední a zadní části m. deltoideus, všech částí m. trapezius,            

a m. biceps brachii. Dochází k závěru, že kinematický vzor se významně liší u každého 

jedince. Aktivita střední a zadní část m. deltoideus byla signifikantně vyšší v pohybu 

nad 180°, aktivita přední části m. deltoideus nižší. Střední a dolní části m trapezius byly 

nad velmi vysokou hladinou aktivace (60% MVC) a jejich aktivita byla významně vyšší 

v průběhu celého pohybu ve srovnání se všemi ostatními svaly. U m. trapezius                

a m. biceps brachii nedošlo k žádnému výraznému rozdílu.  

 

Výsledky EMG tohoto výzkumu ukázaly, že timing svalů při abdukci každého 

probanda je odlišný, napříč experimentální i kontrolní skupinou. Přestože v literatuře je 

teoreticky popsán přesný timing zapojení svalů, který je také často vnímán odbornou 

veřejností dogmaticky, v praxi musíme přihlížet k individualitě každého jedince.  
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Běžné pohyby jednotlivců se nám často jeví jako téměř stejné, ale při 

podrobnějším rozboru zjistíme, že pohybová charakteristika každého jedince má svůj 

osobní ráz (Véle, 2006). Nelze tedy s přesností určit přesnou podobu timingu daného 

stereotypu u každého jedince, přestože jsou od útlého věku v rámci stejného sportu 

učeni stejným dovednostem.  

 

Naše výsledky EMG měření potvrzují, že je abdukce u většiny probandů 

iniciována aktivitou m. deltoideus pars acromialis (když nebereme v potaz m. 

supraspinatus, jehož aktivitu bychom museli snímat jehlovou elektrodou). Page et al. 

(2011) udávají, že dle studií bylo ověřeno zapojení m. deltoideus ještě před počátkem 

abdukce v rámci feed-forward mechanismu. Tato předaktivace pomáhá stabilizovat 

segmenty před samotným provedením pohybu. Existuje také studie (Wadsworth, Bulla-

Saxon, 1997), která uvádí, že m. trapezius descendens se aktivuje v rámci feed-forward  

mechanismu ještě před m. deltoideus. Když toto tvrzení srovnáme s výsledky našeho 

výzkumu, můžeme jej potvrdit pouze u čtyř případů z dvaceti.  

 

Dle Véleho (2006) nervová soustava iniciuje a řídí volní pohyb, čímž vnáší           

do účelového pohybu neurčitost danou tím, že rozhodnutí provést pohyb nemusí být               

na stejný podnět vždy stejné a může se měnit v průběhu pohybu vlivem náhlé změny 

vnitřního prostředí. Za těchto okolností, bychom mohli počáteční aktivitu m. trapezius, 

která byla tedy vyhodnocena v timingu na prvním místě u 4 probandů, vzhledem 

k charakteru pohybu, přisuzovat koncentraci hráče na uskutečnění pohybu. Musíme vzít 

v potaz, že probandi byli v laboratorních podmínkách testováni poprvé a není to jejich 

přirozené prostředí. Dalším možným vysvětlením by mohl být mírný záklon hlavy, 

který je nutný pro sledování trajektorie a zacílení míče. Musíme tedy brát v úvahu,               

že pokud CNS reaguje na stereotyp již zažitým mechanismem, součástí hodu je tento 

azimutální pohyb hlavy, při kterém se aktivují krátké šíjové extenzory spolu s horním 

trapézem a může být tedy součástí stereotypu abdukce v rámci naučeného stereotypu 

hodu.  

 

Wadsworth et al. (1997) ve své studii tvrdí, že včasná aktivace horního 

trapézového svalu je normální a pro optimální provedení abdukce v ramenním 
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komplexu je nutností. Také Kibler a McMullan (2003) prokázali na zdravých 

sportovcích dřívější aktivaci m. trapezius descendens oproti m. trapezius ascendens.  

 

Z vyhodnocení EMG timingu m trapezius ascendens vyplývá, že                                 

u experimentální skupiny softballistů došlo k zapojení dolní části m. trapezius 

statisticky významně později, než tomu bylo u kontrolní skupiny. Na základě těchto 

výsledků můžeme dojít k závěru, že fixátory lopatek u softballistů nebudou v optimální 

souhře a můžeme předpokládat možné dysbalance či dyskineze v této oblasti.  

 

Čas aktivace m. serratus anterior a m. pectoralis major se v rámci timingu 

experimentální a kontrolní skupiny nijak významně statisticky nelišil. M. pectoralis 

major u některých jedinců dokonce nevykazoval dostatečnou aktivaci, aby mohl být 

zařazen do timingu a tedy vůbec nepůsobil v pohybovém stereotypu daného jedince. 

 

Na základě těchto výsledků timingu jednotlivých svalů při abdukci paže 

nemůžeme zamítnout hypotézu H1. Statisticky významný rozdíl v timingu mezi 

experimentální a kontrolní skupinou jsme zjistili u jednoho z pěti svalů. 

 

Přestože na timing a řízení pohybu má vliv CNS, vliv svalových dysbalancí                  

ve smyslu zkrácených a oslabených svalů nelze přehlížet. Na základě výsledků korelace 

zkrácených svalových skupin a timingu při abdukci lze konstatovat, že hypotézu č. 2 

nemůžeme zamítnout, protože v silné korelaci vyšlo hned 8 svalových skupin. Zkrácený 

m. trapezius descendens v silné negativní korelaci ovlivní timing m. deltoideus pars 

acromialis a samozřejmě také svůj vlastní timing, neboť pohyb nezahajuje z optimální 

pozice svalových vláken a vykazuje i klidovou aktivitu. Zkrácení m. pectoralis major 

pars sternocostalis a pars abdominalis ovlivní v silné negativní korelaci timing                      

m. trapezius ascendens, zkrácením. pectoralis major pars abdominalis a m. pectoralis 

minor silně pozitivně koreluje s timingem m. serratus anterior, a zkrácený                               

m. levator scapulae v silné negativní korelaci ovlivní timing m. trapezius pars 

descendens. 
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Tento předpoklad nám potvrdilo i vyšetření scapulohumerálního rytmu. Jedinci 

s dyskinezí lopatky, ve srovnání se zdravými jedinci, často mění svalové aktivační 

vzorce pohybu (Lin et al., 2005), což se projeví na technice hodu.  

 

Burn et al. (2016) ve své studii analyzovali dvanáct dalších studií zahrnujících 

1401 vrcholových overhead sportovců a 144 vrcholových non-overhead sportovců 

mužského pohlaví a průměrného věku 24,4 ± 7,1 let. Ve výsledcích této studie uvádí,                           

že prevalence dyskinezí lopatky dominantní horní končetiny byla významně                      

(p <0,0001) vyšší u overhead sportovců (61%) ve srovnání s běžnou populací (33%).  

 

Zkrácená abdominální a sternokostální část m. pectoralis dle výsledků výzkumu 

ovlivňuje m. serratus anterior a dolní část trapézu, který se zapojuje do řetězce 

opožděně.  

 

Tím vzniká dle Kapadjiho (2007) prominence inferomediálního okraje lopatky                      

a posteriorní naklopení lopatky v III. fázi overhead pohybu (cocking), což má                 

za následek zúžení subakromiálního prostoru v průběhu hodu a vzniku bolesti                                                               

při abdukci a zevní rotaci paže.  Z toho vyplývá, že je nezbytně nutné klást důraz                    

na strečink v průběhu tréninku u experimentální skupiny hráčů.  Bez dostatečného 

strečinku mm. pectorales pravděpodobně nedocílíme aktivaci dolních fixátorů                         

a stabilizaci lopatek. Lopatka není stabilizovaná, tím je rameno decentrováno                              

a při opakovaném zatížení ramenního kloubu například                                                   

házením, může docházet k utlačování šlachy m. supraspinatu  

a tím k impingement syntromu. Při centrovaném postavení kloubu jsou síly působící na 

kloub rozloženy na styčných plochách. Kloubní pouzdro je v tomto postavení nejméně 

napjaté a kloubní vazy jsou uvolněné. Tato poloha umožňuje kloubu ideální statické 

zatížení a optimální možnost působení svalů z pohledu jejich úponů a zpeření.                        

Při centrovaném kloubu je tedy pohyb vykonáván co nejekonomičtěji (Kolář, 2009).  

 

Sportovci se svalovými dysbalancemi v oblasti ramenního kloubu mají často 

zkušenosti se zraněním ramene (Wang, Cochrane, 2001). Na základě výsledků korelace  

skapulohumerálního rytmu a zkrácených svalů můžeme předpokládat, že zkrácení  

mm. pectorales významně ovlivňuje kinematiku lopatky a tím vznik svalových 
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dysbalancí v této oblasti, což nepříznivě ovlivní také kloubní kongruence 

glenohumerálního kloubu a možný vznik funkčních, případně strukturálních poruch.           

Se svalovými dysbalancemi také souvisí posturální funkce organismu.                   

Griegel-Morris et al. (1992) ve své studii zaznamenali posturální deviace vlivem 

svalových dysbalancí u zdravých jedinců: 66% jedinců mělo předsunuté držení hlavy, 

33 % zvětšenou Th kyfózu a 73 % protrakci ramen.  

Z výsledků korelačního testu tedy vyplývá, že nemůžeme zamítnout hypotézu 

H3. Zkrácené pektorální svaly nám ovlivní nejen scapulohumerílní rytmus, ale může 

způsobit také významné dysbalance v rámci funkčního svalového řetězce, popsaného 

Myersem (2014), který ho prezentuje jako nejčastější myofasciální  medián zapojovaný 

při házení. Můžeme předpokládat, že protrakční postavení ramen následkem zkrácení 

pektorálních svalů bude mít za důsledek nejen předsunuté držení hlavy a zmenšení 

ROM v ramenním kloubu, ale můsíme počítat s následnou kompenzací tohoto deficitu    

v jiné části řetězce, což bude mít významný vliv také na posturální funkce a dysfunkci 

hlubokého stabilizačního systému, kterou můžeme u softballistů předpokládat. 
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8.2 Diskuse k použitým metodám měření 

Metoda povrchové elektromyogerafie má své nedostatky a nelze ji proto 

uplatňovat za všech podmínek. Problematikou SEMG a jejích nedostatků, případně 

vhodnosti jejího využití pro zkoumání svalové koordinace se zabýval Hug (2011). 

V této studii uvádí, že jehlová polyelektromyografie zkoumá jen malou část svalu 

(několik krychlových centimetrů svalu), což nemusí být reprezentativní pro celou 

svalovou hmotu. Dalším problémem, který by mohl významně ovlivnit výsledky SEMG 

měření je posun elektrod při pohybu a jejich shodné umístění na odlišné probandy. 

Z tohoto důvodu byly elektrody lepeny pouze jedním fyzioterapeutem.  Svaly k SEMG 

měření byly vybírány s ohledem na velikost, aby byl eliminován cross talk a redukován 

problém se zachycením jiného akčního potenciálu vedle uloženého svalu. Sjednocení 

jednotlivých fází pohybu, ke kterému se Hug (2011) rovněž vyjadřuje, bylo 

eliminováno použitím metronomu.  Celkově však žádný problém nepovažuje za tak 

podstatný, aby SEMG nemohla být používána pro studium svalové koordinace. 

 

V každém případě je potřeba, abychom si byli vědomi, jaká rizika EMG měření 

představuje v souvislosti s chybami a nekorektní interpretací výsledků a byli schopni 

tyto nedostatky v nejvyšší možné míře eliminovat.   
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9 Závěr 

V teoretické části práce jsme se zabývali anatomickými a kinematickými aspekty 

ramenního pletence, představili jsme si vybrané svalové skupiny, které se podílejí na 

abdukci v ramenním kloubu a které byly zařazeny do výzkumu. V kontextu kineziologie 

jsme se zabývali kapitolou o funkčním řetězení. 

 Dále jsme stručně charakterizovali softball jako jednu z pálkovacích her, 

podrobně jsme rozebrali biomechaniku hodu vrchním obloukem včetně rizik týkajících 

se pohybového aparátu, která jsou s ním spojená. Také jsme v krátké kapitole shrnuli 

nejčastější zranění, která se objevují u softballu jako jednoho z overhead sportů. 

Ve stručnosti jsme představili fyzioterapeutické vyšetření zaměřené na oblast 

ramenního pletence. V neposlední řadě jsme věnovali poměrně rozsáhlou kapitolu 

problematice EMG, konkrétně povrchové elektromyografii, kde jsme se seznámili 

s faktory, které ovlivňují snimaný signál a které je nezbytné znát před samotným 

začátkem měření, abychom je mohli eliminovat. V této kapitole jsme si také popsali 

timing, jako jeden ze tří funkčních parametrů, které lze analyzovat pomocí EMG. 

  

 V praktické části práce jsme si stanovili cíle, kterých by tato práce měla 

dosáhnout. Hlavním cílem diplomové práce bylo sledovat a zhodnotit, pomocí 

povrchové elektromyografie, rozdíl v časové souslednosti náboru svalů (timingu) 

během abdukce v ramenním kloubu mezi softballovými hráči a běžnou populací. Dílčím 

cílem bylo identifikovat zkrácené svalové skupiny oblasti ramenního pletence a jejich 

vliv na timing abduktorů.  Dalším dílčím cílem bylo vyhodnotit vliv zkrácených 

svalových skupin na případný deficit ve scapulohumerálním rytmu u softballových 

hráčů. 

 

 Přestože pohybový stereotyp každého jedince se ukázal být individuální                      

a odlišný od všech ostatních, statistickou analýzou vyšly výsledky timingu rozdílné                

v pozdějším zapojení jednoho z pěti svalů, které byly vyšetřovány pomocí EMG. 

Můžeme tedy konstatovat, že hypotéza, která byla stanovena v úvodu praktické části, 

byla částečně verifikována. Stejně tomu bylo i u dalších dvou hypotéz. 
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 Na základě těchto výsledků můžeme konstatovat, že všechny cíle této diplomové 

práce byly splněny. Význam této práce shledávám ve zjištění svalových dysbalancí                

a možných dyskinezí lopatky dominantní házející paže již v počátečních fázích hodu 

vrchním obloukem, které by mohly v budoucnu ovlivnit nejen přesnost a rychlost paže 

při hodu, ale také pohybové obtíže, které by mohly významně ovlivnit sportovní kariéru 

hráčů.  

 

Vzhledem k této skutečnosti by bylo vhodné, v rámci fyzioterapeutické 

intervence, navrhnout kvalitně sestavený kompenzační program, což by mohlo být 

námětem na další práce tohoto typu s reprezentativním výzkumným souborem. 
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