
ABSTRAKT 

 

Název práce: Efekt cíleného tréninku dolních fixátorů lopatek na funkci pletence ramenního 

u hráčů ragby 

 

Vymezení problému: 

Ragby patří k nejtvrdším míčovým sportům a o zranění zde není nouze. Poranění v oblasti 

ramen navíc patří k nejčastějším a jakákoli možnost redukce těchto zranění je přínosná. 

V tréninku nezbývá mnoho času pro kompenzaci a cílenou intervenci, navíc nebývá vedena 

fyzioterapeuty, ale kondičními trenéry, a to jen ve větších klubech. Důsledkem bývá svalová 

dysbalance v oblasti pletence ramenního, která může vyústit až v tzv. dyskinezi lopatek. Ta 

následně ovlivňuje funkci a stabilitu ramenního kloubu nejen „overhead“ sportovců. 

Ovlivnění dyskineze lopatek je možné různými způsoby. Jedním z nich je zařazení cíleného 

tréninku dolních fixátorů lopatek do kondiční přípravy, a tím zlepšit jejich stabilitu. 

 

Cíle:  

Hlavním cílem práce je ověřit, zda hráči ragby s bolestivými stavy v oblasti ramen mají 

dostatečně fixované lopatky na základě kineziologických a biomechanických poznatků. 

Dalším cílem práce je vytvořit takovou cvičební jednotku, která by zajistila správnou aktivitu 

dolních fixátorů lopatek a tuto skutečnost ověřit měřením. Posledním cílem je dokázat, že 

správná fixace lopatek pomůže hráčům ragby v prevenci zranění ramenních kloubů a 

v aktivitách, které pro svůj sport potřebují. 

 

Metody:   

Teoretická východiska práce popisují základní problematiku formou literární rešerše. 

Praktická část má charakter experimentální studie, pro kterou bylo na základě anamnestického 

dotazníku, sestaveného pro účely této diplomové práce, vybráno 12 hráčů české extraligy 

ragby mužského pohlaví ve věku 23 – 34 let. Tito probandi absolvovali 6 týdenní cílený 

trénink dolních fixátorů lopatek, který prováděli 3x týdně. Efekt této intervence byl hodnocen 

testem LSST, měřením délky přihrávky a měřením maximální síly horní končetiny při tahu 

kladky s odporem ve směru I. EXT a II. FLX diagonály. 

 

 



Výsledky:   

Během diplomové práce byly potvrzeny všechny hypotézy. Před intervenčním programem 

byla pomocí testu LSST stanovena mírná dyskineze lopatek probandů. Cíleným tréninkem 

dolních fixátorů byla tato skutečnost upravena a hráči již dyskinetické postavení 

nevykazovali. Tento trénink vedl také ke zlepšení výsledků jak při měření délky přihrávky, tak 

při měření maximální síly horní končetiny při tahu kladky s odporem ve směru I. EXT a II. 

FLX diagonále. Tím bylo prokázáno, že správná fixace lopatky má pozitivní vliv na funkci 

pletence ramenního u hráčů ragby. Zároveň je třeba poukázat na rozdíly mezi jednotlivými 

hráčskými posty, zejména mezi rojníky a útočníky. 
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