
 
 

UNIVERZITA KARLOVA  

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

[katedra fyzioterapie] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efekt cíleného tréninku dolních fixátorů lopatek na funkci 

pletence ramenního u hráčů ragby 

Diplomová práce 

 

 

 

 

      Vedoucí diplomové práce:           Vypracoval:  

       PhDr. Lenka Satrapová, Ph.D.          Bc. Michal Přibyl 

 

Praha, březen 2019  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci zpracoval samostatně a že 

jsem uvedl všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná 

část nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze, dne                                                

……………………………  

                                                                                                               Bc. Michal Přibyl                 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucí mé diplomové práce PhDr. Lence Satrapové, Ph.D. za odborné 

vedení závěrečné práce, za její cenné rady a připomínky. Dále děkuji všem probandům, 

kteří se výzkumu zúčastnili, za jejich ochotu a spolupráci. V neposlední řadě děkuji 

klubu RC Praga Praha za poskytnutí prostoru a vytvoření vhodných podmínek pro 

hladký průběh výzkumu. 



4 
 

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. 
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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. 

 

Klíčová slova: ragby, pletenec ramenní, lopatka, dolní fixátory lopatek, dyskineze 

lopatek, zranění ramene, prevence zranění, fyzioterapie, kineziologie, biomechanika, 

cílený trénink, overhead sportovci 
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ABSTRACT 

 

Thesis title: Effect of targeted training of the lower scapular fixators on the shoulder 

girdle function of rugby players 

 

The concept of the problem: 

Rugby is one of the toughest ball sports and there is no shortage of injuries. In addition, 

injuries in the shoulder area are among the most common and any possibility of 

reducing these injuries is beneficial. There is not much time left for compensation and 

targeted intervention; moreover, it is not usually led by physiotherapists but by fitness 

coaches and only in larger clubs. The consequence is a muscle imbalance in the 

shoulder girdle, which can result in the so-called scapular dyskinesis. This is turn affects 

the function and stability of the shoulder joint not only by the overhead athletes. It is 

possible to influence scapular dyskinesis in various ways. One of them is the inclusion 

of targeted training of lower scapular fixators into fitness training and thus their stability 

is improved.  

 

Objectives:   

The main aim of this thesis is to verify whether rugby players with painful shoulder 

have sufficiently scapular fixation based on kinesiological and biomechanical 

knowledge. Another aim of this thesis is to create such an exercise unit that would 

ensure the correct activity of the lower scapular fixators and verify this by 

measurement. The final aim is to prove that the correct scapular fixation will help rugby 

players to prevent shoulder joint injuries and improve the rugby skills. 

 

Methods:   

The theoretical background of the thesis describes the basic issues in the form of literary 

research. The practical part has the character of an experimental study, for which 12 

players of the Czech extraliga male rugby in the age of 23 - 34 were selected, based on 

anamnestic questionnaire compiled for the purpose of this thesis. These athletes 

underwent a 6-week targeted training of the lower scapular fixators, which they 

performed three times a week. The effect of this intervention was evaluated by the 

LSST test, by measuring the length of the pass and by measuring the maximum strength 
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of the upper limb in the pull of the pulley with the resistance in the direction of I. EXT 

and II. FLX diagonals. 

 

Results: 

During the thesis all hypotheses were confirmed. It was determined slight scapular 

dyskinesis before intervention program by LSST. Targeted training of the lower scapular 

fixators changed this fact and scapulars did not show the dyskinetic position. This 

training also tended to improvements in both the length of the passing and during the 

measurement of the maximum strength of the upper limb when pulling the pulley with 

resistance in the direction of I. EXT and II. FLX diagonals. This has shown that the 

correct scapular fixation has a positive effect on the shoulder girdle function of rugby 

players. At the same time, it is necessary to point out the differences between individual 

players' positions, especially among the forwards and backwards. 

 

Keywords: rugby, shoulder girdle, scapula, lower scapular fixators, scapular dyskinesis, 

shoulder injury, prevention of injuries, physical therapy, kinesiology, biomechanics, 

targeted training, overhead athletes 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

art.   Articulatio 

cm   centimetr 

č.   číslo 

DK/DKK  Dolní končetina/y 

et. al.   a kolektiv 

EXT   Extenční 

FLX   Flekční 

GIRD   Glenohumeral Internal Rotation Deficit 

HK/HKK  Horní končetina/y 

kg   Kilogram 

L   Levý/á 

LCA   Ligamentum cruciatum anterior 

LDK   Levá dolní končetina 

LHK   Levá horní končetina 

lig.   Ligamentum 

LSST   Lateral scapular slide test 

m   metr 

m.   Musculus 

mm.   Musculi 

N   Newton 

P   Pravý/á 

PDK   Pravá dolní končetina 

PHK   Pravá horní končetina 

PNF   Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

proc.   Processus 

RC   Rugby club 

SICK Scapular malposition, Inferior medial border prominence, 

Coracoid pain and malposition, and dysKinesis of scapular 

movement 

SLAP   Superieor labrum anterior posterior 
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1 ÚVOD 

Na téma diplomové práce – efekt cíleného tréninku dolních fixátorů lopatek na 

funkci pletence ramenního u hráčů ragby mě přivedla zkušenost s fyzioterapií v českém 

extraligovém ragbyovém klubu. Díky povaze tohoto sportu není nouze o zranění všech 

částí těla. Velké procento zranění však tvoří právě oblast pletence ramenního. Hráči mají 

problémy s nestabilitou ramenních kloubů, luxacemi a subluxacemi, parciálními či 

úplnými rupturami vazů, svalů rotátorové manžety, lézemi labra glenoidale, 

impingement syndromy či nespecifickými bolestmi v oblasti ramen. Při pouhém 

pozorování hráčů například při tréninku nebo při rozcvičce jsem si všiml, že mnoho 

z nich nemá správně fixované lopatky dle poznatků kineziologie.  

Většina ragbistů pak řeší výše uvedené problémy s ramenem tapingem pro 

zvýšení stability. Cílem této diplomové práce je tedy ověřit skutečnost, že hráči 

s bolestivými rameny nemají dostatečně fixované lopatky a zda na správnou funkci 

dolních fixátorů bude mít vliv jejich cílený trénink.  

Myslím si, že správně fixované lopatky by mohly vézt také k prevenci zranění 

ramenních kloubů. Vzhledem k tomu, že ragby je velmi tvrdý kontaktní sport a měření 

probíhá poměrně v krátkém časovém horizontu, nelze toto tvrzení dokázat. Proto jsem 

hledal k měření aktivitu, kterou hráči provádí na tréninku či v zápase často bez ohledu 

na hraný post a která má vztah k horní končetině včetně lopatky. Takovou aktivitou je 

ragbyová přihrávka obouruč, jejíž délku změřím. Jako doplňující testování jsem zvolil 

měření maximální svalové síly horní končetiny proti odporu při pohybu odpovídajícím 

2. flekční diagonále dle PNF. Stejné měření proběhne také po intervenci a potvrdí nebo 

vyvrátí mé domněnky. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Ragby 

Ragby je kontaktní míčový sport, který vznikl v 19. století v Anglii, ale dnes je 

rozšířen do celého světa, dokonce se jedná o nejpopulárnější kontaktní sport na světě. 

Ragby se dělí na velké množství variant, rozlišených podle počtu hráčů v poli. Tou 

nejrozšířenější variantou je takzvané patnáctkové ragby neboli Rugby Union. (Barié et 

al., 2013) V patnáctkovém ragby se také hraje česká extraliga, ze které pocházejí 

všichni probandi praktické části této diplomové práce, proto se také této variantě ragby 

budu věnovat teoreticky. 

V České republice se ragby hraje téměř výhradně na amatérské úrovni. Jen 

několik hráčů patří mezi poloprofesionály. Nejvyšší soutěží dospělých je česká 

extraliga. Tu hrálo v sezóně 2018 sedm týmů. Čtyři  z těchto týmů sídlí v Praze (RC 

Praga Praha, RC Sparta Praha, RC Slavia Praha a RC Tatra Smíchov). Dále do extraligy 

patří RC Mountfield Říčany, RC JIMI Vyškov a RC Dragon Brno.  

Tým se skládá z 8 rojníků a 7 útočníků. Každý hráč má na hřišti svůj úkol a 

podle toho se liší jeho typické morfologické vlastnosti a herní dovednosti. Rojníci jsou 

zpravidla silnější, těžší a někteří velmi vysocí. Na druhou stranu jim často chybí 

rychlost, obratnost a nemají tak dobře osvědčenou techniku práce s míčem. Útočníci 

jsou naopak velmi rychlí, obratní, zpravidla menšího vzrůstu a mají dokonale 

vytříbenou techniku přihrávání a kopání míče. (Příručka pro začátečníky pro ragby o 15 

hráčích: Pozice., 2012) 

 Herní situace v ragby 

V ragby můžeme pozorovat řadu herních situací a při každé se pravidla částečně 

liší. Pro základní seznámení popíši mlýn, ruck a maul. 

Častou situací, kterou můžeme v ragby vidět a je pro tento sport typickou, je 

mlýn. Účelem mlýna je znovu zahájit hru rychle, bezpečně a fair po menším přestupku 

nebo zastavení. Mlýn je tvořen ve hřišti, když se osm hráčů (zpravidla rojníků) z 

každého družstva sváže dohromady do třech řad a zaváží se svými soupeři tak, že hlavy 

prvních řad jsou zaklesnuty. Toto vytvoří chodbičku, do které mlýnová spojka vhazuje 

míč tak, aby hráči první řady mohli bojovat o míč „zamletím“ nohou. 

Ruck je fáze hry, kdy jeden nebo více hráčů z každého družstva je na nohou a ve 

fyzickém kontaktu v blízkosti míče na zemi. Tato fáze vzniká obvykle po skládce, kdy 
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skládaný hráč musí uvolnit míč a o ten jeho spoluhráči bojují proti soupeři. Tým, který 

„přetlačování“ rozehrává ukořistěný balón. 

Maul nastane, když hráč nesoucí míč je držen jedním nebo více soupeři jeho 

spoluhráči se přiváží k tomuto hráči. Maul se tak skládá z alespoň tří hráčů, kteří jsou na 

nohou. Všichni zúčastnění hráči být drženi nebo přivázáni v maulu a musí být na nohou 

a pohybovat se dopředu k brankové čáře. I při této situaci platí určitá pravidla, která 

ztěžují bránícímu týmu zisk míče. (Tůma, Haitman, 2016) 

 Dovednosti v ragby týkající se horní končetiny 

Přihrávání 

Přihrávání je nejdůležitější ragbyovou dovedností, potřebnou k úspěšné útočné 

fázi hry. Na rozdíl od jiných míčových sportů je v ragby povoleno přihrávání pouze 

dozadu. Aby bylo možné přihrávat dozadu při pohybu hráčů vpřed, je směr přihrávání 

spíše do strany, ale míč nesmí letět před úroveň přihrávajícího hráče. (Worsfold, Page, 

2014) V takovém případě by se jednalo o porušení pravidel, které je nazýváno předhoz. 

(Tůma, Haitman, 2016) Proto je nutné, aby hráči ovládali techniku přihrávání na obě 

strany, bez ohledu na jejich dominantní horní končetinu. (Worsfold, Page, 2014) 

Základní přihrávka se provádí tak, že stojící hráč drží míč obouruč před tělem 

v úrovni pasu. Spodním obloukem provádí nášvih a následně provádí rotaci hlavy a 

ramen do směru příjemce a opět spodním obloukem švihem hází míč. Poslední impuls 

míči dávají prsty švihem ze zápěstí. (Biscombe, Drewett, 2010) Takováto základní 

přihrávka se provádí bez rotace, pro přihrávání na delší vzdálenost se míči rotace 

dodává, aby se let zpřesnil, zrychlil a míč se lépe přijímal. (Calverley, 2009) 

Výsledný pohyb horních končetin lze přirovnat k diagonálám (viz obr. 1 a 2), 

které jsou popsány v metodice proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF). Pohyb 

horní končetiny, která vede míč a dodává mu většinu energie (při přihrávce doprava se 

jedná a levou horní končetinu), připomíná I. flekční diagonálu. Pohyb druhé horní 

končetiny, která kontroluje míč a pomáhá s jeho rotací, zase připomíná II. flekční 

diagonálu, i když nedochází k takové elevaci HK. Díky tomu lze stanovit, jaké svaly 

pletence ramenního se hodu nejvíce účastní. Vzhledem k tématu této diplomové práce 

uvádím svalové komponenty pro lopatku. Hlavní svalovou komponentou lopatky při I. 

FLX diagonále je serratus anterior. U II. FLX diagonály je to zase m. trapezius, a to 

všechny jeho části. (Holubářová, Pavlů, 2019)  
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Obrázek č. 1: Přihrávka v ragby (Pavely et al., 2009) 

  

Obrázek č. 2: Pohyb horní končetiny při I. A II. FLX diagonále dle PNF (Witt, Talbot, 

Kotowski, 2011) 

Skládání 

Podle definice pravidel skládka nastane, když hráč nesoucí míč je držen jedním 

nebo více protihráči a je složen na zem. (Tůma, Haitman, 2016) Ke skládkám dochází 

na vrcholové úrovni 150 – 200 krát za utkání a jedná se o nejpoužívanější prostředek 

k zastavení protihráče. Zároveň ale vystavuje hráče riziku dislokace ramenního kloubu. 

(Vaz, Rooyen, Sampaio, 2010) Správná technika skládání je často trénována a je na ni 

kladen velký důraz bez ohledu na post hráče. (Biscombe, Drewett, 2010) 

Yasumasa et al. (2019) se zabývali kinematikou horní končetiny při skládání. 
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Definovali 3 způsoby skládání podle částí těla, které jsou v primárním kontaktu 

s protihráčem. Tyto jsou skládka paží, skládka ramenem a skládka hlavou a ramenem 

(viz obr. 3).  

Nejčastěji prováděná je skládka ramenem a pozice horní končetiny během 

skládání je 75° abdukce, 54° zevní rotace a 30° horizontální addukce. Při skládce paží je 

abdukce v ramenním kloubu prokazatelně větší a zároveň při kontaktu působí síla na 

paži s větší pákou. Tím je ramenní kloub vystaven většímu riziku luxace. K tomuto 

způsobu skládání dochází v případě, že protihráč změní směr běhu těsně před 

skládajícím a ten nedokáže dostatečně rychle reagovat. Při skládce hlavou a ramenem 

dochází k nárazu primárně ramenem. Díky flexi krční páteře se mění pozice lopatky a 

současně také rozsah pohybu v ramenním kloubu, zejména snížení zevní rotace. 

Pravděpodobnost dislokace ramenního kloubu se tím snižuje, ale vzniká větší riziko 

poranění krční páteře. Tyto poznatky jsou ale pouze teoretické, protože pro objasnění 

nebylo ve studii dostatečné množství takto provedených skládek. (Yasumasa, 2019)    

 

Obrázek č. 3: Způsoby skládání (Yasumasa et al., 2019) 

Legenda: a) Skládka paží; b) Skládka ramenem; c) Skládka hlavou a ramenem 

Odmítání 

Takzvané odmítání je činnost, kterou hráč používá při obcházení obránce a brání 

se tak případnému složení. Míč je přitištěn k hrudníku a volnou nataženou horní 

končetinou se hráč snaží odstrčit přibíhajícího obránce. Celá akce by ze strany útočníka 

měla být pasivní a pro důraz využívá spíše váhu celého těla než aktivní pohyb horní 

končetiny proti soupeři. (Biscombe, Drewett, 2010) 
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Pokládání 

V ragby se body získávají položením míče za brankovou čáru. Ve snaze položit 

míč dopadá hráč do brankoviště velkou rychlostí a vyvíjí velkou energii. Při pokládání 

dochází k velké flexi paže (konkrétně jde často o flexi nad 90°) a dopadem na nataženou 

horní končetinu s míčem vznikají velké pákové síly na glenohumerální kloub. Protihráč 

snažící se zabránit položení míče často dopadá na skórujícího hráče a tím zvyšuje 

vyvíjený tlak na ramenní kloub. I při tomto manévru dochází k častým poraněním 

ramenního kloubu. (Crichton et al., 2012) 

Autové vhazování 

Pokud míč skončí v zámezí, následuje autové vhazování. Vhození míče do hřiště 

provádí zpravidla mlynář a provádí se hodem obouruč za hlavou. Ostatní rojníci obou 

týmů vytvářejí uličku, nad kterou je míč vhozen. V tuto chvíli vhazující tým používá 

různé signály, aby se mu podařilo míč získat. Vysocí hráči bývají ostatními zvedáni do 

vzduchu a jejich úkolem je vysoko letící míč chytit. (Biscombe, Drewett, 2010) To 

znamená, že při autovém vhazování nezáleží pouze na správné funkci pletence 

ramenního u hráče házejícího míč, ale také u rojníků zvedající své spoluhráče, kteří váží 

často i přes 100 kg.  

 Incidence zranění v ragby 

Ragby je intenzivní fyzická hra s častými kontakty a kolizemi s protihráči, s 

obdobím s nižší aktivitou, jako je chůze, a běháním. Kombinace vysokého fyzického 

výkonu a mnoha kontaktů znamená velké riziko zranění. (Cunniffe et al., 2009) 

Aby bylo možné stanovit, kdy se jedná o „zranění“, je třeba vycházet z definice. 

Zraněním je jakákoli fyzické omezení během utkání ragby, způsobená přenosem 

energie, která překračovala schopnost těla udržet svou strukturální nebo funkční 

integritu. O zranění se jedná nehledě na to, jestli byl hráč ošetřen lékařem, nebo zda je 

schopen dále pokračovat ve hře. Při analýzách incidence zranění se ale zpravidla 

používají pouze úrazy ošetřené lékařem a/nebo úrazy, které znemožnily další aktivní 

účast v zápase. (Fuller, 2007) 

Pro výpočet incidence zranění se používá vzorec, při kterém se počet vzniklých 

úrazů porovnává s délkou zápasu, počtem zápasů a počtem hráčů. Výsledkem je tedy 

incidence zranění udávaná v jednotkách ku 1000 odehraných hodin. Například pokud 

během zápasu dojde k 4 zraněním, uvažujeme standardní délku zápasu 80 min (1,33 
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hodiny) a zápas hraje 30 hráčů (15 na každé straně), je výsledný koeficient 100 za 1000 

odehraných hodin. Jinými slovy, každý hráč má šanci 1:10, že se za 1 hodinu zápasu 

zraní. (Yeomans, 2018) Takovýmto výpočtem se zabývala řada studií. Například  

Williams et al. (2013) prováděli meta analýzu zjišťující incidenci zranění v ragby na 

profesionální úrovni a výsledkem bylo 81 zranění na 1000 odehraných hodin. Díky jiné 

analýze bylo zjištěno, že v amatérských soutěžích je incidence 47/1000. Současně je ale 

nutné si uvědomit, že na amatérské úrovni je stanovení méně přesné, neboť je zde 

nedostatek dat a týmoví zdravotníci diagnostikující zranění mají horší kvalifikaci. 

(Yeomans, 2018) 

Nejčastějším mechanismem úrazu je skládání, kdy u skládajících je incidence 

zranění 15,9/1000 odehraných hodin a u skládaných je to 12,2/1000. Následuje herní 

situace ruck, při které dojde v průměru k 7,6 zranění za 1000 odehraných hodin. 

(Yeomans, 2018) 

Incidence zranění je vyšší u rojníků než u útočníků. Konkrétně je to 22,8/1000 

odehraných hodin, respektive 18,1/1000. (Roberts et al., 2013; Schneiders et al., 2009; 

Swain, 2016) Pokud se zaměříme na četnost zranění dle lokality, zjistíme, že nejčastěji 

poraněným kloubem je koleno (3,8/1000). Ramenní kloub následuje těsně za ním jako 

druhá nejčastěji poraněná oblast těla. Celkově lze ale říci, že více zranění se vyskytuje 

na dolních, než na horních končetinách (viz obr. 4). Z hlediska typu zranění 

jednoznačně vede vymknutí a namožení (viz obr. 5). (Yeomans, 2018) 

Obrázek č. 4: Incidence zranění v ragby dle lokality (Yeomans, 2018) 
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Obrázek č. 5: Incidence zranění v ragby dle typu (Yeomans, 2018) 

 Mechanismus úrazu ramenního kloubu v ragby 

Z video analýzy byly identifikovány tři mechanismy úrazů ramenního kloubu při 

ragby. Prvním je „Try-Scorer“, neboli pohyb horní končetiny při pokládání míče za 

brankovou čáru. Při tomto pohybu dochází k hyperflexi natažené horní končetiny 

obvykle ve vysoké rychlosti a s velkou razancí. Druhým identifikovaným mechanismem 

je „Tackler“ (skládač). Při tomto pohybu dochází k extenzi abdukované horní končetiny 

během skládání hráče. Ke třetímu mechanismu úrazu („Direct impact“) dochází při 

přímém dopadu na rameno nebo na paži při neutrální nebo lehce addukované pozici 

horní končetiny. (Crichton et al., 2012) 

Při pokládání míče za brankovou čáru a při skládání míče dochází k pákovým 

silám v oblasti glenohumerálního kloubu. Tím může dojít k dislokaci ramenního kloubu 

s lézí kloubního pouzdra a labra glenoidale. Pokládání míče také způsobuje největší 

množství (83%) úrazů rotátorové manžety. Při přímém dopadu na rameno nebo na paži 

dochází k dislokaci ramenního kloubu a labra v 37,5% případů a je zde také největší 

riziko dislokace akromioklavikulárního skloubení nebo fraktury lopatky. (Crichton et 

al., 2012) 
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Obrázek č. 6: Mechanismy úrazů ramenního kloubu při ragby (Crichton et al., 2012) 

2.2 Kineziologie a biomechanika pletence ramenního 

Horní končetina je uchopovacím a manipulačním orgánem člověka, v raném 

dětství navíc s lokomoční funkční složkou. Pletenec ramenní tvoří funkční komponentu, 

prostřednictvím které je horní končetina připojena k trupu. Proto je velmi důležitá jeho 

velká stabilita a zároveň pohyblivost. (Véle, 2006) 

 Kosti a kloubní spoje pletence ramenního 

Pletenec ramenní jako takový se skládá z lopatky (scapula) a klíční kosti 

(clavicula). Na tyto struktury pak navazují další segmenty horní končetiny. Pouze klíční 

kost je však přímo spojena pravým kloubem s osovou kostrou. Zátěž celé horní 

končetiny tedy přechází na sternoklavikulární spojení a svalový korzet pletence. Tím se 

zvyšují nároky právě na svaly pletence ramenního. Mezi kloubní spoje pletence 

ramenního řadíme art. sternoclavicularis, art. acromioclavicularis, art. humeri a art. 

thoracoscapularis. (Dylevský, 2009a) 
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Sternoklavikulární kloub 

Sternoklavikulární kloub (art. sternoclavicularis) je složený kloub mezi klíční a 

hrudní kostí, ve kterém je vložen discus articularis. Ten vyrovnává rozdílné zakřivení 

kloubních ploch. Kloubní pouzdro je krátké a poměrně rigidní, a tak umožňuje pohyb 

jen v malém rozsahu. (Čihák, 2011) Stabilitu kloubu zvyšují tři vazy: ligamentum 

interclavicularis, costoclavicularis a sternoclavicularis, z nichž je z hlediska stability 

nejvýznamnější právě poslední jmenovaný. (Hamill et al., 2015) 

Akromioklavikulární kloub 

Akromioklavikulární kloub (art. acromioclavicularis) je plochým skloubením 

mezi nadpažkem a klíční kostí. Krátké a tuhé kloubní pouzdro je kraniálně zesíleno (lig. 

acromioclaviculare) a umožňuje pohyby pouze ve velmi malém rozsahu. (Čihák, 2011) 

Zároveň tento vaz zabraňuje dislokaci kloubu a chrání struktury ležící pod ním. 

(Dylevský, 2009a) 

Thorakoskapulární kloub 

Thorakoskapulární spojení, skládající se z řídkých vazivových struktur mezi 

lopatkou a hrudníkem, není pravým kloubem, ale funkčním spojením. Umožňuje volný, 

klouzavý pohyb lopatky a jeho stabilitu i pohyb zajišťují svaly pletence. (Dylevský, 

2009a) Další strukturou výrazně ovlivňující pohyb pletence je ligamentum 

coracoacromiale. Tento silný vaz, rozepjatý nad ramenním kloubem mezi akromiem a 

proc. coracoideus, omezuje abdukci v ramenním kloubu v horizontále. V místech tlaku a 

tření se mezi okolními strukturami vytvářejí burzy. (Čihák, 2011; Lindsay, 1996) 

Glenohumerální kloub 

Dalším kloubním spojením, které se k pletenci řadí je samotný glenohumerální 

kloub. Hlavici tohoto volného, kulovitého kloubu tvoří caput humeri a jamku cavitas 

glenoidalis lopatky. Chrupavčitý lem (labrum glenoidalis) sice rozšiřuje plochu jamky, 

ta je ale i tak mnohem menší než hlavice. Kloubní pouzdro zesilují vazy (lig. 

coracohumerale a lig. glenohumeralia) a šlachy okolojdoucích svalů. (Čihák, 2011) 

Jedná se o nejpohyblivější kloub v těle a nepoměr mezi velikostí hlavice a jamky 

výrazně ohrožuje jeho stabilitu. Tím se zvyšuje důležitost všech stabilizačních funkcí 

pletence ramenního. (Dylevský, 2009a) 
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 Svalový systém pletence ramenního 

Pohyb lopatky 

Pozici a pohyb lopatky ovlivňují svaly spinohumerální a svaly 

thorakohumerální, pojmenované podle toho, z jaké krajiny přicházejí. Mezi 

spinohumerální svaly řadíme m. trapezius, m. rhomboideus maior et minor a m. levator 

scapulae. Ke thorakohumerálním svalům patří m. pectoralis minor, m. subclavius a m. 

serratus anterior. Postavení lopatky určuje pozici jamky glenohumerálního kloubu a tím 

i ovlivňují pohyb paže. Svaly pletence vytvářejí smyčky, zaručující aktuální nastavení 

optimálního postavení glenohumerálního kloubu. Rotaci lopatky zajišťují m. serratus 

anterior a mm. rhomboidei. Elevaci a depresi provádí m. trapezius pars ascendens a m. 

levator scapulae. Aneverzi a retroverzi lopatky zajišťují m. trapezius pars descendens a 

m. pectoralis minor. Addukci a abdukci lopatky provádí m. trapezius pars transversa a 

m. seratus anterior. (Dylevský, 2009a; Winter, 2009)  

Pohyby ramenního kloubu 

Pohyby pletence velmi úzce souvisí s pohyby samotné paže. Základními pohyby 

v ramenním kloubu je abdukce, flexe, rotace a horizontální addukce. Všechny ostatní 

pohyby jsou složené z těchto základních pohybů. (Véle, 2006) 

Abdukce a flexe 

Abdukce i flexe se přibližně z 50% účastní m. deltoideus. Jeho podíl se postupně 

zvyšuje se zvětšující se abdukcí. Během elevace ramenního kloubu hraje důležitou roli 

takzvaná rotátorová manžeta (m. infraspinatus, m. supraspinatus, m. teres minor a m. 

subscapularis), která stabilizuje hlavici pažní kosti a umožňuje deltovému svalu 

provádět pohyb. (Hamill et al., 2015) 

Véle  (2006) rozděluje abdukci do 4 fází. Pohyb (přibližně do 45°) zahajuje m. 

supraspinatus, následně do 90° přebírá funkci m. deltoideus a nad horizontálou až do 

150° je nejvýraznější činnost horní části m. trapezius. Dokončení pohybu do 180° se 

účastní trupové svaly, zvyšuje se bederní lordóza a dochází k úklonu trupu. 

Podobně ve fázích probíhá také flexe paže. Do 60° provádí flexi přední část 

deltového svalu, klavikulární část m. pectoralis major a m. coracobrachialis. Se 

zvyšující se flexí paže (60°- 90°) se postupně zapojují m. trapezius a m. serratus anterior 

společně se souhybem celého pletence. Stejně jako při abdukci se v konečné fázi flexe 
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zapojují trupové svaly, dochází k lateroflexi trupu a zvyšuje se bederní lordóza. (Véle, 

2006) Při flexi a abdukci nad 90° stabilizační funkce rotátorové manžety klesá a 

ramenní kloub je tak náchylnější ke zranění. (Hamill et al., 2015)  

Addukce a extenze 

Addukci a extenzi paže proti odporu (například při plaveckém záběru) provádí 

m. latissumus dorsi, sternální část m. pectoralis maior, m. teres maior a mm. 

rhomboidei, které provádí retrakci lopatky. Pokud nejde o pohyb proti odporu, jsou 

addukce a extenze paže spíše pasivními pohyby. (Hamill et al., 2015; Kapandji, 2007) 

Zevní a vnitřní rotace 

Na zevní rotaci se podílí m. infraspinatus a m. teres minor. Vnitřní rotaci 

v ramenním kloubu provádí m. subscapularis, m. latissimus dorsi, a m. teres major. 

Pomocnými svaly jsou m. pectoralis major, m. deltoideus a m. biceps brachii. 

(Dylevský, 2009b) Zevní rotaci dále doprovází addukce lopatky (tahem m. trapezius a 

mm. rhomboidei) a vnitřní rotaci abdukce lopatky (tahem m. serratus anterior a m. 

pectoralis minor) (Kapandji, 2007) 

Obě rotace jsou velmi důležité pro většinu sportovních dovedností. Typickým 

příkladem takové dovednosti je hod. U tzv. overhead hodu dochází při nápřahu k zevní 

rotaci ramenního kloubu v 90° abdukci a při následné fázi hodu je aplikována síla 

prostřednictvím vnitřní rotace. (Hamill et al., 2015) 

Horizontální addukce a abdukce 

Posledními dvěma pohyby v ramenním kloubu jsou horizontální addukce a 

abdukce. Jedná se v podstatě o kombinaci výše popsaných pohybů. Na horizontální 

addukci se podílí m. pectoralis maior a přední část m. deltoideus. Horizontální abdukci 

provádí zadní část m. deltoideus, teres mino a m. infraspinatus. (Hamill, 2015)  
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Obrázek č. 7: Směry tahu svalů pletence ramenního (Hamill et al., 2015) 

 Skapulohumerální rytmus 

Souhyb lopatky při pohybu humeru nazýváme skapulohumerálním rytmem. Ve 

fyzioterapii je tento jev hojně sledovaný z důvodu diagnostiky. 

Při abdukci se lopatka a pažní kost pohybují v poměru 1:2, to znamená, že 

pohyb v glenohumerálním kloubu je 2x větší, než rotace lopatky (při 90° abdukci 

připadá 60% pohybu na pažní kost a 30% na lopatku). Při poruchách v ramenním 

kloubu dochází ke změně tohoto skapulohumerálního rytmu a zrychlení rotace lopatky 

v poměru s rozsahem pohybu v glenohumerálním kloubu. (Kolář, 2009; Čihák, 2011) 

Pacienti s bolestivým ramenem nejčastěji přichází z ortopedických ambulancí. 

K nejčastějším diagnózám patří poruchy rotátorové manžety, subluxace a impingement 

syndrom. Thorakoskapulární skloubení je nedílnou součástí pletence ramenního a jeho 

správná funkce napomáhá plnému rozsahu pohybu, stabilitě a prevenci tendopatií 

v oblasti glenohumerálního kloubu. (Rabin et al., 2006) 
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Obrázek č. 8: Skapulohumerální rytmus (Kapandji, 2007) 

2.3 Dyskineze lopatky 

Fyziologický souhyb lopatky je popsán výše. Skládá se z rotací a posunu kolem 

3 os. Jedná se o protrakci a retrakci lopatky, elevaci a depresi a zevní a vnitřní rotaci. 

Někteří autoři rozlišují navíc anteriorní a posteriorní naklopení lopatky. (Ludewig et al., 

1996, Lukasiewicz et al., 1999 a McClure et al., 2001). 

Patologický pohyb v oblasti ramenního pletence vytváří abnormální pozici a 

pohyb lopatky a tím snižuje funkci ramenního kloubu. Soubor těchto patologií nazývá 

cizojazyčná literatura různými termíny, které ve výsledku znamenají totéž. Jedná se o 

termíny Scapular dyskinesis, floating scapula nebo lateral scapular slide. (Kibler, 1998) 

V české literatuře se nejčastěji objevuje termín dyskineze lopatky. 

Jedná se o ztrátu kontroly hybnosti a pozice lopatky, tím bývá způsobena 

protrakce ramenních kloubů. Takové postavení pletence ramenního zvýší zátěž na 
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ligamenta a kloubní pouzdro na ventrální straně ramenního kloubu. Současně dochází 

k vyčerpání m. trapezius pars ascendens a m. serratus anterior, který se neustále pokouší 

vrátit lopatku zpět do neutrálního postavení. Výsledkem takového postavení lopatky 

může vést až k tzv. snapping scapula syndrome. (Kibler, McMullen, 2003) Jako jeden 

z nejčastějších problémů u tzv. „overhead“ sportů popisuje snapping scapula syndrome 

také Kuhne et al. (2009). Jedná se o poruchu pohybu v thorakoskapulárním skloubení, 

kdy pohyb lopatky doprovází slyšitelné a palpovatelné krepitace v oblasti margo 

medialis. Dále se může objevovat bolest a bursitida některé z burz thorakoskapulárního 

skloubení. (Kuhne et al, 2009; Seroyer et al., 2009) 

 Etiologie vzniku dyskineze lopatky 

Příčiny vzniku dyskineze lopatek můžeme rozdělit na primární a sekundární. 

Primární příčiny jsou nejčastěji spojovány s mechanickými nebo neurogenními defekty. 

Mechanické defekty jsou spojovány se snížením thorakoskapulárního prostoru z nějaké 

strukturální příčiny, jako je kyfoskolióza, svalek nebo hypertrofický pakloub vzniklý 

hojením zlomeniny žebra nebo nesprávně zhojená zlomenina klíční kosti. Mezi další 

mechanické defekty patří nadbytek měkké tkáně v thorakoskapulárním prostoru, čímž 

se lopatka oddaluje od hrudníku a mohou vznikat syndromy jako odstátá lopatka nebo 

snapping scapula syndrome. (Warth, Millett, 2015) 

Hlavní sekundární příčinou dyskineze lopatky je primární úraz ramenního 

kloubu. Velká část pacientů s bolestmi v rameni mění kompenzačně pohyb lopatky za 

účelem snížení bolestí při pohybu paže. Tento abnormální pohybový vzorec (porucha 

skapulohumerálního rytmu a elevace ramene při flexi a abdukci paže) způsobuje 

oslabování m. serratus anterior a přetěžování m. trapezius pars descendens. Další 

potenciální etiologií vzniku dyskineze lopatky je instabilita AC kloubu, instabilita nebo 

osteoartróza glenohumerálního kloubu nebo radikulopatie C páteře. (Warth, Millett, 

2015) 

Burkhart et al. (2003) používá zkratku SICK k označení syndromu spojeného 

s dyskinezí lopatky. Ta je v tomto případě způsobena sekundárně nadměrným tahem m. 

pectoralis minor nebo krátkou hlavou m. biceps brachii. Tento konstantní tah způsobuje 

protrakci lopatky a zvýšenou citlivost na proc. coracoideus. Dyskineze je zde 

definována jako příliš brzká elevace lopatky při zdvihání paže nebo příliš rychlá vnitřní 

rotace dolního úhlu při klesání paže. 

Všechny výše zmíněné sekundární příčiny (kromě neurologické poruchy) vedou 
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ke stejné formě dyskineze lopatky, tzn. k protrakci lopatky a jejímu zvětšování společně 

s pohybem paže. Jedná se o nejběžnější projev dyskineze a ten může zejména u 

overhead sportovců vést k posunu hlavice humeru, impingement syndromu, oslabení až 

trauma šlach manžety rotátoru nebo SLAP lézi. (Kibler et al., 2006; Smith et al., 2006) 

 Diagnostika dyskineze lopatky 

Bez ohledu na přesnou příčinu je rozpoznávání nesprávného pohybu lopatky 

mimořádně důležitou součástí klinického vyšetření, která by nikdy neměla chybět u 

vyšetření každého pacienta, který si stěžuje na rameno. Je důležité si uvědomit, že 

lopatka také hraje důležitou roli v přenosu síly v kinematickém řetězci. Proto u většiny 

sportovců se sekundární dyskinezí může být důkladné vyšetření pohybu lopatky 

odrazovým můstkem při léčbě poruch v oblasti ramenního kloubu. (Warth, Millett, 

2015) 

Diagnostikovat lze prostou aspekcí, kdy mezi příznaky dyskineze patří 

zvýrazněná kontura margo medialis a dolního úhlu lopatky. Při vyšetřování 

skaulohumerálního rytmu si všímáme brzké a příliš rychlé zevní rotace dolního úhlu a 

celkové elevace lopatky během abdukce paže a příliš rychlé vnitřní rotace dolního úhlu 

při pohybu horní končetiny dolů. Pro zvýraznění patologického pohybu lopatky lze 

využít malou zátěž (3-5kg), pohyb HK do zevní rotace proti odporu nebo klik o stěnu. 

(Uhl et al., 2009) Při pohledu na stojícího pacienta můžeme pozorovat, že rameno 

dominantní horní končetiny je v klidové pozici níže, než opačné rameno. Toto postavení 

bývá spojováno se SICK syndromem (porucha pozice a pohybu lopatky s prominencí 

dolního úhlu a palpačně bolestivým proc. coracoideus). Dále bychom neměli 

opomenout palpaci AC a SC skloubení a klíčku, které se správnou funkcí pletence 

ramenního úzce souvisí. (Warth, Millett, 2015) 

Pro diagnostiku dyskineze lopatky je dále určeno několik specifických 

klinických testů: 

Lateral scapular slide test (LSST) 

Tento test byl popsán Kiblerem (1998) a jeho princip spočívá v měření 

vzdálenosti dolních úhlů lopatek od páteře ve 3 pozicích horních končetin. Dyskineze je 

následně stanovena porovnáním pravé a levé lopatky. Protože jsem si LSST vybral i já 

pro měření v rámci této diplomové práce, je tento test podrobně popsán v kapitole 4. 

Metodika práce.   
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Scapular assistance test (SAT) 

Tento test je určen k určení závislosti dyskinese lopatky a impingement syndromu. 

Testující uchopí oběma rukama testovanou lopatku za horní zevní úhel a dolní úhel a 

provádí dopomoc zevní rotace a elevace lopatky během aktivní abdukce nebo flexe 

horní končetiny. Pokud během pohybu vymizí jinak přítomná bolest v oblasti ramene, je 

příčinnou bolestí dyskineze lopatek. (Rabin et al., 2006) 

Scapular retraction test 

Použitím scapular retraction testu můžeme určit podíl dyskineze lopatky na 

poruše šlachy m. supraspinatus nebo na poškození labra glenoidale. Proto se obvykle 

používá společně s testem na lézi m. supraspinatus a s testem na SLAP lézi. Při tomto 

testu je nejprve provedena maximální retrakce lopatky a v této poloze je fixována. 

Následně testující provede dynamic labral shear test kontrolující stav labra a poté 

provede Jobe test kontrolující celistvost šlachy m. supraspinatus. Test je považován za 

pozitivní, pokud popsaná manipulace s lopatkou snižuje symptomy spojené 

s poškozením labra nebo šlachy m. supraspinatus. (Kibler et al., 2006) Podobný test byl 

popsán pro závislost dyskineze lopatek s lézí m. infraspinatus. (Merolla et al., 2010) 

Scapular Reposition Test 

Tetnto test je modifikací Scapular retraction testu. Při testování je ramenní kloub 

nejprve vyšetřen pomocí Neerova testu, Jobeho testu a Hawkin – Kennedyho testu. 

Následně testující uchopí pacientovo rameno prsty přes AC kloub a své předloktí položí 

na tělo lopatky. Tlakem provádí retrakci lopatky a opět provádí 3 zmiňované testy. 

Pozitivním se test stává, pokud dojde ke snížení nebo zmírnění udávaných obtíží během 

testování. (Tate et al., 2008) 

2.4 Význam správně fixované lopatky ve sportu 

Správná pozice a stabilita lopatky přináší řadu výhod, které využijí nejen 

ragbisté a overhead sportovci. Správně fixovaná lopatka má význam vzhledem ke 

stabilitě a prevenci zranění ramenního kloubu, dále ve vztahu ke svalové síle horní 

končetiny a ke sportovním dovednostem overhead sportovců. 
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 Význam lopatky ve vztahu ke stabilitě a prevenci zranění ramenního 

kloubu 

Raketové a overhead sporty vyžadují přenos kinetické energie přes rameno při 

vysoké rychlosti pohybu, velkém rozsahu a s vysokou přesností. Následkem toho se 

velká část takovýchto sportovců setkává s tzv. syndromem bolestivého ramene. Jedním 

z potenciálních rizikových faktorů bolesti ramenních kloubů je dyskineze lopatky. Ta 

může snižovat subakromiální prostor (a následně způsobovat impingement syndrom), 

může způsobovat tendopatie rotátorové manžety a další kombinovaná poškození 

v oblasti ramenních kloubů. Dyskineze lopatky je tedy s bolestí ramene přímo spjata. 

Rotátorová manžeta navíc patří mezi hlavní stabilizátory glenohumerálního kloubu, 

takže její oslabení zvyšuje riziko luxace. Té napomáhá také dlouhodobě zvýšená zátěž 

na ventrální část kloubního pouzdra ramenního kloubu, která je způsobená protrakčním 

postavením lopatky. (Kibler et al., 2013) 

Hickey et al. (2017) prováděli systematický přehled a meta analýzu zjišťující 

incidenci zranění ramene ve vztahu k dyskinezi lopatek u asymptomatickým overhead 

sportovců. Studie celkem zahrnovala 419 overhead sportovců, mezi které patřili tenisté, 

volejbalisté, ragbisté, házenkáři, softbalisté a plavci. Dyskinezí lopatek trpěla téměř 

polovina těchto sportovců. Během sledovaného období (zpravidla 1 sezóna), utrpělo 

zranění ramene o 43% více sportovců právě ze skupiny s dyskinezí lopatek. Z toho 

vyplývá, že dyskineze lopatek nejen zvyšuje riziko zranění ramenního kloubu, ale také 

je spíše příčinou než následkem zranění. 

 Význam lopatky ve vztahu ke svalové síle horní končetiny a ke sportovním 

dovednostem overhead sportovců 

Z biomechanických a kineziologických poznatků vyplývá, že správně fixovaná 

lopatka vytváří punctum fixum pro horní končetinu. Čím pevnější punctum fixum bude, 

tím má horní končetina (punctum mobile) větší schopnost odolávat zevním silám a 

zároveň má větší schopnost přenášet na končetinu maximum energie. (Hamill et al., 

2015) U overhead sportovců hraje lopatka významnou roli v kinematickém řetězci, kdy 

se prostřednictvím svalů fixujících lopatku přenáší síla z trupu do horní končetiny. 

Z toho vyplývá, že jakékoli narušení tohoto řetězce může vést k neefektivnímu přenosu 

energie. (Lintner, 2008) A právě co nejideálnější přenos síly je bezpochyby pro každého 

sportovce velmi důležité pro podání maximálního výkonu.  
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Přestože je dyskineze lopatky potenciálním rizikem vzniku zranění, v některých 

případech je naopak důsledkem pohybového stereotypu overhead sportovců. U těch 

často dochází k nepoměru zevní a vnitřní rotace v ramenním kloubu zvané GIRD. 

Fyziologickou adaptací v oblasti ramenního kloubu dochází ke kontrakturám kloubního 

pouzdra, snížení flexibility svalů a některým kostním změnám, což vede ke zvýšení 

rozsahu pohybu do abdukce, extenze a zevní rotace. Aby to bylo možné, musí na tyto 

změny reagovat lopatky svým postavením, kdy dochází ke zvýšení protrakce lopatky a 

snížení odklánění horní hrany od hrudníku během flexe, horizontální addukce a vnitřní 

rotace paže. Právě tyto pohyby jsou typické pro stereotyp hodu u overhead sportů. 

(Cools et al., 2004) 

2.5 Možnosti ovlivnění dyskineze lopatky 

Diagnostika dyskineze lopatky nám může pomoci při optimalizaci léčby poruch 

ramenního kloubu. Její ovlivnění je však pouze jednou součástí léčby a nesmíme 

zapomínat na další součásti terapeutické intervence. (Cools et al., 2014) 

Vzhledem k různorodým příčinám je nutné se při léčbě dyskineze zaměřit na 

protažení zkrácených struktur v oblasti ramene, posílení oslabených svalů 

thorakoskapulárního skloubení a obnovení správných pohybových vzorů. Aby byla 

terapie účinná, je nutné ošetřit všechny zmíněné faktory. (Kibler, McMullen, 2003) 

 Ovlivnění flexibility ramenního kloubu 

Z hlediska flexibility nejčastěji ovlivňuje správnou funkci thorakokapulárního 

kloubu zkrácení m. pectoralis minor. Zároveň svým tahem snižuje subakromiální 

prostor a tím vytváří prostředí pro vznik patologie. Na první pohled lze předpokládat 

zkrácení tohoto svalu u lidí s protrakčním držením ramen. (Borstad, Ludewig, 2005). 

Dalším velmi důležitým problém z hlediska flexibility je omezení vnitřní rotace 

glenohumerálního kloubu, která bývá způsobená asymetrickým zkrácením zadní části 

kloubního pouzdra a rotátorové manžety. (Forthomme et al., 2008) Pro korekci tohoto 

zkrácení byl popsán autoterapeutický cvik, který dostal označení „Sleeper stretcher“. 

Sportovec si lehne na bok na rameno, které chce protahovat. Provede 90° flexi 

v ramenním i loketním kloubu a celá paže zůstává položená na podložce. V této pozici 

provádí pasivní vnitřní rotaci uchopením druhou rukou za předloktí. V místě bariéry a 

omezení rozsahu je nutná delší vydrž pro protažení i vazivových struktur. (Forthomme 

et. al., 2008) 
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    Ovlivnění svalové síly dolních fixátorů lopatek 

Posílení dolních fixátorů je nejdůležitější částí ovlivnění dyskineze lopatek u 

asymptomatických sportovců. (Cools et al., 2014) Cílené cviky jsou zaměřené na 

zlepšení dynamické ovládání svalů thorakoskapulárního skloubení. Zejména se jedná o 

3 svalové smyčky (Forthomme et al., 2008): 

 Horní část m. trapezius a m. serratus anterior 

 Střední část m. trapezius společně mm. rhomboidei a m. serratus anterior 

 Dolní část m. trapezius a horní vlákna m. serratus anterior 

Při ovlivnění lopatkových svalů by měl být uplatňován princip postupu od 

proximálních po distální části kinematického řetězce. Toho dosáhneme výběrem cviků, 

které zahrnují pohyb trupu a kyčlí (retrakce lopatky je facilitována extenzí trupu a 

kyčelních kloubů). (Kibler, McMulen, 2003; Andersen et al., 2010) Zároveň bychom 

měli postupovat od uzavřených kinematických řetězců po otevřené. (Kibler, McMullen, 

Uhl, 2012) Při elektromyografické analýze bylo zjištěno, že cviky v uzavřeném 

kinematickém řetězci pomáhají zvýšit zejména sílu svalů rotátorové manžety, zatímco 

cviky v otevřeném kinematickém řetězci zvyšují svalovou sílu spíše fixátorů lopatek.  

(Kibler et al., 2008; Calé-Benzoor, 2017) 

Cviky v uzavřeném kinematickém řetězci 

Mezi cviky v uzavřeném kinematickém řetězci patří například „Scapular 

clocks“, kdy stojící pacient opře horní končetinu v 90° abdukci o stěnu, aby eliminoval 

zátěž paže. Následně provádí pohyb dlaní z vnitřní do zevní rotace (jako ručičky na 

hodinovém ciferníku od 9 do 3 hodin). Současně s tím provádí protrakci (pozice 9 

hodin) a retrakci (pozice 3 hodin) lopatky. (Forthomme et al., 2008) Podobnými cviky 

jsou tzv. „Wall washes“, kdy se pacient opírá dlaní o stěnu přes overball nebo nějakou 

podložku umožňující skulz po stěně. Paže je přibližně v 45° – 60° flexi a abdukci, 

současně je semiflektován také loketní kloub. Pacient vyvíjí tlak proti stěně, kaudalizuje 

lopatku a provádí malé kroužky dlaní (jakoby se snažil stěnu vyčistit). (Forthomme, 

2008) 

Dále mezi tyto cviky patří všechny vzpory nebo podpory, při kterých je kladen 

důraz na kaudalizaci a retrakci lopatek. Například při správně provedeném kliku je 

velmi výrazně posilován m. serratus anterior. (Ekstrom et al., 2003)  
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Cviky v otevřeném kinematickém řetězci 

Pokud sportovec zvládá kontrolovat postavení lopatky v uzavřených 

kinematických vzorech, je na čase přijít do vzorů otevřených. Pro zvýšení efektivity 

takových cviků se často používá pružný odpor nebo malá zátěž v podobě činky. Dále se 

využívá poznatku, že retrakci lopatek facilituje extenze trupu a v kyčelních kloubech. 

(Sciascia, Cromwell, 2012) 

Jedním z takových cviků je „The lawnmower“ – v překladu člověk startující 

benzínovou sekačku. A přesně z takového pohybu cvik vychází. Sportovec začíná 

v mírném předklonu trupu se semiflektovanými dolními končetiny a cvičená horní 

končetina je natažena ke kontalaterální čéšce. Během cviku provádí nejprve plné 

napřímení trupu i dolních končetin a pohyb pokračuje flektováním loktu, zevní rotací a 

abdukcí v ramenním kloubu a retrakcí lopatky, jakoby chtěl vložit svůj loket do zadní 

kapsy kalhot. (Kibler et al., 2008) 

Podobný cvik byl nazván „The robbery“, kdy počáteční pozice je flexe trupu cca 

45° a semiflexe dolních končetin. Sportovec opět začíná nejprve úplným napřímením 

DKK a trupu a plynule provádí abdukci a zevní rotaci obou horních končetin společně 

s flexí loketních kloubů. Důraz je kladen retrakci a kaudalizaci lopatek. (Kibler et al., 

2008) 

Další možností pro posílení zejména m. serratus anterir a zadní skupiny svalů 

rotátorové skupiny je cvik „Punches“ = „údery“. Jedná se o pohyb jako při boxování, 

kdy nejčastěji má sportovec extendovanou horní končetinu v 90° flexi ramenního 

kloubu a provádí pohyb rukou vpřed a vzad společně s protrakcí a retrakcí lopatky. 

Změnou pozice v ramenním kloubu (diagonálním směrem, nahoru nebo dolů) lze cvik 

zacílit na jiné svalové skupiny. Pro zvýšení zátěže se obvykle používá činka. (Sciascia, 

Cromwell, 2012) 

Často používaným cvikem pro posílení fixátorů lopatek je veslování/pohyb 

připomínající veslování. Pohyb začíná z natažených paží a následně přitahuje obě horní 

končetiny k sobě, flektuje loketní klouby a končí v mírné extenzi paží s addukcí 

lopatek. I zde je vhodné přidat sportovci zátěž v podobě odporové gumy nebo lze využít 

k tomu určený stroj. (Kibler et al., 2008) 

Významně se posilováním fixátorů lopatek zabývá také proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace. Lze proto využít také tuto metodiku. (Forthomme et al., 

2008) 
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 Obnovení správných pohybových vzorů 

Poté, co je sportovec schopen udržet správné postavení lopatky během pohybu 

paže (zejména během elevace), je na čase začít pracovat na obnovování správných 

pohybových vzorů. S tímto cílem se obvykle používají různé varianty hodů, chytání a 

přehazování medicinbalu, nebo přehazování pneumatiky. Cviky se pak upravují pro 

konkrétní sport a je to poslední fáze před návratem sportovce na hřiště. Obvykle se 

simulují konkrétní pohyby potřebné pro daný sport. Zapojováno bývá celé tělo a horní 

končetina tak pracuje v celém kinematickém řetězci. Během těchto cviků dochází 

k uložení motorického vzorce v CNS prostřednictvím propriocepce a lopatka je tak 

stabilizována a připravena na sportovní zátěž. (Forthomme et al., 2008)  
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1 Cíle a úkoly práce 

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

dostatečně fixované lopatky. 

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 aktivitách, které pro svůj sport potřebují.  

3.2 Hypotézy 

 H1 – Předpokládám, že hráči české extraligy ragby nemají dostatečně fixované 

lopatky. 

 H2 – Předpokládám, že kompenzační trénink dolních fixátorů lopatek zlepší 

stabilitu a fixaci lopatek. 

 H3 – Předpokládám, že provedené cvičení má pozitivní vliv na svalovou sílu 

horních končetin. 

 H4 – Předpokládám, že provedené cvičení má pozitivní vliv na výkonnost hráčů při 

ragby. 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Metodický postup u teoretické části práce 

Teoretická část diplomové práce má charakter literární rešerše zpracované 

z dostupných českých a zahraničních zdrojů. Data byla po prostudování zdrojů 

zpracována a rozdělena do jednotlivých kapitol teoretické části práce. Na základě těchto 

teoretických poznatků byl zpracován návrh experimentální studie, jejíž charakteristika 

je popsána v dalších kapitolách metodiky práce. Na tomto základě byl experiment 

následně aplikován, výsledky zpracovány a popsány v rámci praktické části diplomové 

práce. Nakonec byly výsledky zařazeny do kontextu s aktuálními teoretickými poznatky 

z oboru fyzioterapie v závěrečné diskusi. 

Literární zdroje použité v této diplomové práci jsou v českém a anglickém 

jazyce. Informační zdroje pro vyhledávání dat jsou odborné knihy v tištěné i 

elektronické podobě, online a offline databáze, katalogy knihoven, učebnice, příručky,  

webové stránky, elektronické dokumenty, diplomové a disertační práce, periodika (tituly 

odborných časopisů, elektronických konferencí, novin, věstníků, zpravodajů, bulletinů, 

ročenek). Datum publikování všech zdrojů je rok 1996 – 2019. Výsledek sběru dat je 

validní s ohledem na přesnost citace informačních zdrojů dle normy ČSN ISO 

690:2011. Vyhledávání potřebných odkazů a článků k uvedené problematice je založeno 

na vyhledávání pomocí klíčových slov. 

 

Klíčová slova pro český jazyk jsou: ragby, pletenec ramenní, lopatka, dolní 

fixátory lopatek, dyskineze lopatek, zranění ramene, prevence zranění, fyzioterapie, 

kineziologie, biomechanika, cílený trénink, overhead sportovci. 

 

Klíčová slova v angličtině jsou: rugby, shoulder girdle, scapula, lower scapular 

fixators, scapular dyskinezis, shoulder injury, prevention of injuries, physical therapy, 

kinesiology, biomechanics, targeted training, overhead athletes. 

4.2 Charakteristika výzkumného souboru 

Sledovanou skupinou je 12 hráčů české extraligy ragby cíleně vybraných na 

základě anamnestického dotazníku (viz Příloha č. 3) bez rozdílu hráčského postu. 

Vybraní probandi museli splňovat následující kritéria: 
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 Dostatečné aktivní zkušenosti s ragby (minimálně 6 let) 

 Pravidelně trénující hráči (alespoň 3x týdně) 

 Absence operací a závažnějších úrazů v oblasti ramenních kloubů 

 Udávané alespoň občasné bolesti ramenních kloubů při tréninku ragby nebo 

v posilovně, případně využívání tapingu ramen pro pocit nestability 

 Vyloučení aktuální bolesti ramenních kloubů v den experimentu 

Věk probandů je 23 – 34 let s průměrem 25,7 let. Poměr rojníku k útočníkům je 

7:5 a poměr praváků k levákům je 11:1. 

Probandi museli před výzkumem podepsat informovaný souhlas (viz Příloha č. 

2), kde byli seznámeni s charakterem experimentu a s případnými riziky. Výzkum byl 

schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 194/2018 (viz Příloha č. 1). 

4.3 Metoda sběru dat 

Tato diplomová práce je experimentální studií, při které je měřen efekt cíleného 

tréninku dolních fixátorů lopatek na funkci pletence ramenního u hráčů ragby. 

Hodnocena je fixace lopatek pomocí Lateral scapular slide test - LSST (Kibler, 1998). 

Dále je sledována délka přihrávky a svalová síla horní končetiny v II. FLX a I. EXT 

diagonále dle PNF při tahu kladky s odporem. První měření bylo provedeno začátkem 

října 2018, následoval 6 týdenní trénink dolních fixátorů lopatek a přibližně v polovině 

listopadu 2018 bylo provedeno závěrečné měření. 

 Lateral scapular slide test (LSST) 

Lateral scapular slide test je nástroj k testování kvality dolních fixátorů lopatek, 

který byl popsán Kiblerem (Kibler, 1998).  

Jedná se o semidynamický test, při kterém se ve třech pozicích horních končetin 

měří vzdálenost mezi dolním úhlem lopatky a odpovídajícím spinálním výběžkem 

hrudního obratle. První pozicí je stoj s horními končetinami volně svěšenými podél těla. 

V této poloze se palpuje dolní úhel lopatky a nejbližší spinální výběžek hrudního 

obratle, který se označí křížkem a změří se vzdálenost mezi těmito body. Následně 

vyzveme pacienta, aby dal ruce v bok, palce směřují dozadu a ramenní klouby zaujímají 

přibližně 10° extenzi. Opět změříme vzdálenost mezi označeným obratlem a dolním 

úhlem lopatky. Nakonec vyzveme pacienta, aby upažil do 90° a provedl vnitřní rotaci 

v ramenních kloubech. Naposledy měříme vzdálenost mezi označeným obratlem a 
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dolním úhlem lopatky. Naměřené hodnoty se následně porovnávají stranově. Pokud jsou 

rozdíly ve všech pozicích menší než 1cm, lze test považovat za negativní. Pokud je 

alespoň v jedné pozici rozdíl 1 – 1,5 cm, jedná se o dyskinezi lopatky. Takový výsledek 

udává mírné oslabení dolních fixátorů lopatek a je běžný i u asymptomatických jedinců. 

Pokud by byl rozdíl větší než 1,5 cm, lze test považovat za pozitivní, aktivita dolních 

fixátorů lopatek je nedostatečná a tento výsledek je typický při impingement syndromu, 

poškození rotátorové manžety apod. (Kibler, 1998) 

Testy reliability a validity byly provedeny. Kibler (1998) udává, že reliabilita 

testu se mění v závislosti na vyšetřované pozici. Intratester reliabilita je mezi 0.84 – 

0.88 v závislosti na pozici. Intertester reliabilita je mezi 0.77 – 0.85. Kibler také udává, 

že nejobtížnější je měření ve 3. pozici (90° abdukci a vnitřní rotaci v ramenních 

kloubech) z důvodu svalové aktivity. Kibler tedy LSST shledává jako dostatečně 

spolehlivý a schopný testovat svaly, které se momentálně podílejí na stabilizaci lopatky. 

Validace byla prováděna tak, že byly porovnány naměřené hodnoty u 

asymptomatických sportovců a u sportovců s poraněným ramenem. U sportovců bez 

zranění ramen byly naměřeny hodnoty od 0,27 cm do 0,47 cm v závislosti na testované 

pozici. U sportovců s poraněným ramenem od 0,83 cm do 1,75 cm. Na základě tohoto 

testu lze tedy objektivně určit  abnormality postavení lopatek a je možné ho využít 

k ohodnocení vztahu mezi bolestivým syndromem ramene a funkcí lopatky. (Kibler, 

1998) 

Obrázek č. 9: Lateral Scapular Slide Test (LSST) – průběh měření (Kibler, 1998) 
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 Délka přihrávky – boční vzor 

Hráč zahajuje přihrávku z místa bokem ke směru hodu a v průběhu přihrávání 

bude rotovat trupem do směru přihrávání dle techniky ragbyové přihrávky (Worsfold, 

Page, 2014). Pokud hráč stojí levým bokem k výseči, účastní se hodu zejména pravá 

horní končetina (levá jen koriguje směr, přesnost a dodává rotaci) a naopak. (Worsfold, 

Page, 2014)  

Konkrétní techniku přihrávky provádí hráč tak, jak je mu to nejpřirozenější. 

Opakuje 5 hodů a měří se nejdelší pokus pomocí pásma s přesností na 10cm. Totéž také 

se zahájením opačným bokem k výseči (pro odlišení dominantní a nedominantní HK). 

Toto měření bylo provedeno na hřišti RC Praga Praha. 

Účast dolních fixátorů lopatek (konkrétně m. trapezius pars descendens a m. 

serratus anterior) během ragbyové přihrávky byla prokázána měřením EMG ve studii 

M. Stárové (2009). 

 

Obrázek č. 10: Měření délky přihrávky. Převzato z: archiv autora 

 Měření síly při 2. flekční diagonále a 1. extenční diagonále s využitím 

kladky s odporem 

Měření maximální zátěže, kterou dokáže hráč překonat v plném rozsahu, 

pohybem odpovídajícím 2. flekční diagonále resp. 1. extenční diagonále dle PNF. 

Vzhledem k úchopu kladky není do diagonály zahrnuta oblast zápěstí a prstů. 

(Holubářová, Pavlů, 2014) 

Hráč stojí opačným bokem ke kladce, než je testovaná HK, k měření 2. FLX 

diagonály je využívána kladka umístěná ve spodní části posilovacího stroje. K měření I. 

EXT diagonály je naopak využívána kladka v horní části posilovacího stroje. Stejným 

způsobem je testována také opačná horní končetina.  
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Použitý posilovací stroj má minimální rozdíl zvedaného závaží 5 kg. Vzhledem 

k použitému kladkovému systému je nejmenší možná rozdílná síla 25 N. Provedeno 

v posilovně. 

 

Obrázek č. 11: Měření síly při II. FLX diagonále s využitím kladky s odporem. Převzato z: 

archiv autora 

 

 

Obrázek č. 12: Měření síly při I. EXT diagonále s využitím kladky s odporem. Převzato z: 

archiv autora 
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4.4 Tréninkový program - cílený trénink dolních fixátorů lopatky 

Cvičební jednotka se skládá ze 3 cviků s therabandem (odporovou gumou), 

jedním cvikem s BOSU a jedním cvikem s velkým míčem. Hráči cviky prováděli jako 

kruhový trénink, kdy na každém stanovišti strávili 40 sekund a 20 sekund měli na 

přesun a odpočinek. Všechna stanoviště obešli 2x. Hráči byli instruování ke správnému 

nastavení lopatek dle kineziologie a při cvičení korigováni. Tento cílený trénink 

probíhal 3x týdně během kondiční části tréninku ragby na hřišti RC Praga po dobu 6 

týdnů. 

1) „Low row“ – veslování s therabandem 

Stojící hráč uchopí nataženými pažemi theraband uvázaný před sebou. Při 

pohybu je instruován přitahování therabandu k sobě společně s extenzí v ramenních 

kloubech a addukcí lopatek. (Kibler et al., 2008) 

 

Obrázek č. 13: „Low row“. Převzato z: archiv autora 

2) „The lawnmower“ – pohyb jako při startování sekačky s therabandem 

Cvik začíná v mírném předklonu trupu se semiflektovanými dolními 

končetinami. Horní končetina, která je trénována, uchopí theraband před trupem 

v úrovni kontralaterálního stehna. Hráč je instruován k pozvolné rotaci a napřímení 

trupu a současně flektování loktu, zevní rotaci a abdukci v ramenním kloubu a 
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stahování lopatky, jakoby chtěl vložit svůj loket do zadní kapsy. Každou HK cvičí 20s. 

(Kibler et al., 2008) 

 

Obrázek č. 14: „The lawnmover“. Převzato z: archiv autora 

3) „The robbery“ –  Abdukce se zevní rotací s odporem therabandu 

Hráč začíná s flexí trupu cca 45° a se semiflektovanými dolními končetinami. 

Oběma rukama uchopí theraband, na kterém stojí. Během cviku napřimuje celé tělo, 

v ramenních kloubech provádí abdukci a zevní rotaci, lokty flektuje a posouvá je mírně 

za osu těla. Celý pohyb končí addukcí a kaudalizací lopatek. (Kibler et al., 2008) 

 

Obrázek č. 15: „The robbery“. Převzato z: archiv autora 
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4) Nízký medvěd na BOSU + přenášení váhy 

Hráč provede pozici nízkého medvěda dle DNS dle Koláře (Kolář, 2009) 

s oporou horních končetin o BOSU otočeném pevnou stranou vzhůru. Je instruován 

k napřímení páteře, kaudalizaci lopatek a udržení polohy. Dále je hráč instruován 

k přenášení váhy celého trupu vpřed a vzad, při kterém dochází k naklápění desky 

BOSU dopředu a dozadu. 

 

Obrázek č. 16: Nízký medvěd na bosu + přenášení váhy. Pževzato z: archiv autora 

5) Podpor ležmo na gymballu – „plank“ 

Proband provede podpor ležmo s oporou předloktím o gymball. Je instruován ke 

kaudalizaci lopatek a napřímení páteře. Provádí pouze výdrž. Pokud je toto provedení 

pro hráče příliš obtížné a nezvládne udržet postavení trupu a lopatek požadovanou dobu 

dostatečně kvalitně, je dovolena semiflexe DKK a pozice podobnější poloze nízkého 

medvěda.  

 

Obrázek č. 17: Podpor ležmo na gymballu – „plank“. Převzato z: archiv autora 
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5 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

Výsledky jsem rozdělil na souhrnné a na výsledky jednotlivých probandů. 

Zajímá nás totiž, jaký vliv bude mít cílený trénink obecně, ale také, jak se budou lišit 

jednotlivci vzhledem k individuální tělesné konstituci a odlišným hráčským postům. 

5.1 Výsledky jednotlivých probandů 

 Proband číslo 1 

Probandovi č. 1 je 25 let, věnuje se ragby 8 let a hraje na postu rváčka. Kromě 

ragby se rekreačně věnuje hokeji a badmintonu (přibližně 1x týdně). Jeho dominantní 

horní končetinou je pravá a nikdy neměl úraz v oblasti ramenního kloubu. Z jiných 

úrazů pohybového aparátu udává distorzi P hlezna a kontuzi L kolenního kloubu. Obojí 

řešeno konzervativně a nyní bez symptomů. S bolestmi ramenních kloubů se setkává 

občas. 

Výsledky LSST 

Měření testu LSST ukázalo, že proband č. 1 měl relativně dobře fixované 

lopatky už před 1. měřením (stranový rozdíl pod 1 cm), ale po kompenzačním tréninku 

došlo ještě ke snížení tohoto rozdílu. 

LSST 

Stranový rozdíl 
Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

1. testování 0,5 cm 0,7 cm 0,8 cm 

2. testování 0,2 cm 0,3 cm 0,5 cm 

Tabulka č. 1: Výsledky LSST probanda č. 1 

Pokud se ovšem podíváme na naměřené hodnoty, zjistíme, že se po intervenci 

snížila naměřená vzdálenost u obou lopatek a ve všech pozicích. Lze tedy říci, že se 

zlepšil nejen stranový rozdíl, ale i celková aktivita dolních fixátorů lopatek. Výraznější 

zlepšení lze pozorovat u pravé (dominantní) horní končetiny. (viz tabulka č. 2) 
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LSST 

Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

LHK PHK LHK PHK LHK PHK 

1. testování 12,0 cm 12,5 cm 12,1 cm 12,8 cm 12,8 cm 13,6 cm 

2. testování 11,5 cm 11,7 cm 11,8 cm 12,1 cm 12,1 cm 12,6 cm 

Rozdíl - 0,5 cm - 0,8 cm - 0,3 cm - 0,7 cm - 0,7 cm - 1,0 cm 

Tabulka č. 2: Naměřené hodnoty při testu LSST u probanda č. 1 

Výsledky měření délky přihrávky 

Měření délky přihrávky při hodu pravým bokem k výseči (takže zejména levou 

horní končetinou) ukázalo, že po cíleném tréninku byl výkon nepatrně horší (o 20 cm), 

než před intervencí. Na rozdíl od toho hod pravou horní končetinou se zlepšil o 40 cm, 

což nasvědčuje zlepšení funkční schopnosti levé, tedy nedominantní HK. Oba rozdíly se 

ale dají považovat za nevýznamné. 

Délka přihrávky 

(nejdelší pokus) 
LHK PHK 

1. testování 21,5 m 21,5 m 

2. testování 21,3 m 21,9 m 

Rozdíl - 0,2 cm + 0,4 m 

Tabulka č. 3: Výsledky měření délky přihrávky probanda č. 1 

Výsledky měření maximální zátěže při II. FLX diagonále a I. EXT diagonále 

Měření zátěže, kterou je proband schopen zvednout pomocí kladky při II. FLX a 

I. EXT diagonále, ukázalo většinou stejné hodnoty před kompenzací i po ní. Jedinou 

rozdílnou hodnotu nalezneme u I. extenční diagonály provedené levou horní 

končetinou, kde se výkon zlepšil o 5 kg (tedy o nejmenší měřitelnou hodnotu). 



45 
 

Maximální zátěž 

kladky s odporem 

II. FLX diagonála I. EXT diagonála 

LHK PHK LHK PHK 

1. testování 21 kg 26 kg 36 kg 31 kg 

2. testování 21 kg 26 kg 36 kg 36 kg 

Rozdíl 0 kg 0 kg 0 kg + 5 kg 

Tabulka č. 4: Měření maximální zátěže při II. FLX a I. EXT diagonále probanda č. 1 

Výsledky probanda č. 1 ukazují, že provedený cílený trénink měl příznivý vliv 

na postavení lopatek, a to zejména pravé lopatky. Tomu také odpovídá malé zlepšení 

délky přihrávky pravou HK a zlepšení maximální možné zátěže PHK při I. EXT 

diagonále. 

 Proband číslo 2 

Sedmadvacetiletý ragbista hraje nejčastěji na postu vazače, tomuto sportu se 

věnuje 10 let, trénuje 3x týdně a jeho dominantní horní končetinou je pravá. Kromě 

ragby se rekreačně věnuje běhu a cvičení v posilovně (přibližně 1x týdně). Nikdy 

neutrpěl úraz v oblasti ramenních kloubů, jediným vážnějším úrazem pohybového 

aparátu byla ruptura jednoho z hamstringů LDK před 3 lety. Úraz byl řešen 

konzervativně a nyní je absolutně bez symptomů. Udává občasné bolesti ramenních 

kloubů, a to jak při tréninku ragby, tak i při cvičení v posilovně. 

Výsledky LSST 

Test LSST ukazuje, že proband č. 2 má dostatečně fixované lopatky již před 

intervencí, ale pravolevý rozdíl se po cíleném tréninku ještě nepatrně snížil.   

LSST 

Stranový rozdíl 
Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

1. testování 0,2 cm 0,5 cm 0,7 cm 

2. testování 0,2 cm 0,3 cm 0,5 cm 

Tabulka č. 5: Výsledky LSST probanda č. 2 

Z naměřených hodnot při testování můžeme vyčíst, že se nejen snížil rozdíl, ale 

také vzdálenost dolních úhlů lopatek a hrudní páteře, což svědčí o vyšší aktivitě dolních 
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fixátorů lopatek. Snížení naměřených vzdáleností je vpravo i vlevo téměř symetrické 

s minimálními rozdíly a celkově se jedná o poměrně malý rozdíl.  

LSST 

Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

LHK PHK LHK PHK LHK PHK 

1. testování 11,4 cm 11,2 cm 11,8 cm 11,3 cm 12,6 cm 13,3 cm 

2. testování 11,3 cm 11,2 cm 11,5 cm 11,2 cm 12,0 cm 12,5 cm 

Rozdíl - 0,1 cm 0 cm - 0,3 cm - 0,1 cm - 0,6 cm - 0,8 cm 

Tabulka č. 6: Naměřené hodnoty při testu LSST u probanda č. 2 

Výsledky měření délky přihrávky 

Délka přihrávky probanda č. 2 byla po kompenzaci vyšší oboustranně, 

výraznější rozdíl u pravé, dominantní horní končetiny. 

Délka přihrávky 

(nejdelší pokus) 
LHK PHK 

1. testování 18,6 m 19,7 m 

2. testování 19,0 m 20,8 m 

Rozdíl + 0,4 m + 1,1 m 

Tabulka č. 7: Výsledky měření délky přihrávky probanda č. 2 

Výsledky měření maximální zátěže při II. FLX diagonále a I. EXT diagonále 

Toto měření prokázalo jen malé zlepšení, a to konkrétně  zvýšení maximální 

zvedané zátěže při II. FLX diagonále pravou (dominantní) horní končetinou o 5 kg. 

Ostatní hodnoty byly shodné. 
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Maximální zátěž 

kladky s odporem 

II. FLX diagonála I. EXT diagonála 

LHK PHK LHK PHK 

1. testování 21 kg 16 kg 36 kg 36 kg 

2. testování 21 kg 21 kg 36 kg 36 kg 

Rozdíl 0 kg + 5 kg 0 kg 0 kg 

Tabulka č. 8: Měření maximální zátěže při II. FLX a I. EXT diagonále probanda č. 2 

Výsledky ukazují, cílený trénink naměřené hodnoty mírně zlepšil i přesto, že 

proband neměl dyskinezi lopatek před intervencí. O málo větší zlepšení vykazují 

hodnoty naměřené u pravé, dominantní horní končetiny. 

 Proband číslo 3 

Probandovi č. 3 je 23 let, ragby hraje 15 let, trénuje 3x týdně a hraje na pozici 2.  

řady. Jeho dominantní horní končetinou je pravá a kromě ragby chodí pravidelně cvičit 

do posilovny (3x týdně). V oblasti ramenních kloubů u něj nikdy nedošlo k žádnému 

úrazu. Před 2 lety utrpěl rupturu LCA levého kolenního kloubu. O 3 měsíce později byla 

provedena plastika a následně reoperace pro kyklop syndrom. Nyní již přes půl roku 

pravidelně trénuje, pro lepší stabilitu L kolenního kloubu využívá ortézu, pro zápasy 

taping. Udává občasné bolesti ramenních kloubů, a to zejména při cvičení v posilovně. 

Výsledky LSST 

Výsledky testu LSST ukazují, že proband před kompenzací nemá dostatečně 

fixované lopatky a trpí dyskinezí. Po intervenci se stranový rozdíl výrazně snížil a 

hodnota 1,2 cm ve 3. pozici již ukazuje jen na mírnou dyskinezi lopatky. Vzhledem 

k tomu, jak velký stranový rozdíl výsledek při 1. testování ukazoval, lze považovat 

snížení rozdílu na hodnotu „mírné dyskineze“ jako velký úspěch. 

LSST 

Stranový rozdíl 
Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

1. testování 0,6 cm 0,8 cm 2,2 cm 

2. testování 0,5 cm 0,6 cm 1,2 cm 

Tabulka č. 9: Výsledky LSST probanda č. 3 
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Z hodnot, které byly při testu LSST naměřeny, je zřejmé, že hůře fixována byla 

pravá lopatka (dominantní HK). Po cíleném tréninku došlo ke snížení vzdáleností ve 

všech pozicích bilaterálně, ale mnohem výrazněji právě u pravé lopatky – zejména při 

pozici č. 3, při které je aktivita dolních fixátorů lopatek největší. 

LSST 

Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

LHK PHK LHK PHK LHK PHK 

1. testování 11,4 cm 12,0 cm 11,6 cm 12,4 cm 12,7 cm 14,9 cm 

2. testování 11,3 cm 11,8 cm 11,5 cm 12,1 cm 12,2 cm 13,4 cm 

Rozdíl - 0,1 cm - 0,2 cm - 0,1 cm - 0,3 cm - 0,5 cm - 1,5 cm 

Tabulka č. 10: Naměřené hodnoty při testu LSST u probanda č. 3 

Výsledky měření délky přihrávky 

Při měření délky přihrávky došlo ke zlepšení výkonu oboustranně. Opravdu 

výrazné zlepšení můžeme pozorovat při přihrávce pravým bokem k výseči, kde došlo 

k prodloužení přihrávky o 1,8 m. 

Délka přihrávky 

(nejdelší pokus) 
LHK PHK 

1. testování 16,7 m 19,9 m 

2. testování 18,5 m 20,2 m 

Rozdíl + 1,8 m + 0,3 m 

Tabulka č. 11: Výsledky měření délky přihrávky probanda č. 3 

Výsledky měření maximální zátěže při II. FLX diagonále a I. EXT diagonále 

Při tomto měření došlo ke zvýšení maximální zvednuté zátěže o 5 kg při obou 

diagonálách PHK. U LHK k žádnému zlepšení nedošlo. Tento výsledek odpovídá 

zlepšení fixace pravé lopatky, která je prokázaná měřením testu LSST. 
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Maximální zátěž 

kladky s odporem 

II. FLX diagonála I. EXT diagonála 

LHK PHK LHK PHK 

1. testování 31 kg 26 kg 46 kg 41 kg 

2. testování 31 kg 31 kg 46 kg 46 kg 

Rozdíl 0 kg + 5 kg 0 kg + 5 kg 

Tabulka č. 12: Měření maximální zátěže při II. FLX a I. EXT diagonále probanda č. 3 

Proband číslo 3 měl před cíleným tréninkem dolních fixátorů lopatek výraznou 

dyskinezi lopatek. Nedostatečná fixace byla prokázána zejména u pravé lopatky 

(dominantní HK). Intervencí došlo k výraznému zlepšení a dyskinezi lopatek lze 

považovat za mírnou. Tomu také odpovídá zvýšení maximální zátěže, kterou proband 

zvedne při tahu kladky pravou horní končetinou. Paradoxně k výraznějšímu prodloužení 

délky přihrávky došlo při přihrávce pravým bokem k výseči, při které se hodu účastní 

zejména levá HK. 

 Proband číslo 4 

Probandovi č. 4 je 27 let a ragby se věnuje již 20 let. Jeho dominantní horní 

končetina je pravá, hraje v útoku – nejčastěji na postu tříčtvrtky nebo útokové spojky. 

Úraz v oblasti ramenního kloubu nikdy neměl. Z jiných úrazů udává frakturu hlezna – 

přibližně v 15 letech. Nyní bez obtíží, ale občas pociťuje nestabilitu a riziko distorze – 

zejména při zápasech. Ragby trénuje 2x týdně + 1x týdně kondiční trénink. Kromě 

ragby se během letní sezóny věnuje cyklistice, a to 3x – 4x týdně. Dále udává časté 

bolesti ramenních kloubů při tréninku, občas také využívá taping pro stabilizaci ramen 

při zápasech. 

Výsledky LSST 

Test LSST odhalil mírnou dyskinezi lopatek při 1. měření. Po cíleném tréninku 

došlo ke korekci a žádná z hodnot nevykazuje známky dyskineze lopatek. 
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LSST 

Stranový rozdíl 
Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

1. testování 0,3 cm 1,1 cm 0,8 cm 

2. testování 0,2 cm 0,9 cm 0,4 cm 

Tabulka č. 13: Výsledky LSST probanda č. 4 

Naměřené hodnoty při testu ukazují, že nedošlo téměř k žádné změně 

v postavení lopatek při 1. a 2. pozici, jen nepatrné korekci stranového rozdílu. Jen 

v pozici č. 3 (abdukce a zevní rotace ramenních kloubů) došlo k výraznějšímu snížení 

vzdálenosti dolních úhlů lopatek od páteře. To svědčí o lepší funkci dolních fixátoů 

lopatek. 

LSST 

Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

LHK PHK LHK PHK LHK PHK 

1. testování 10,4 cm 10,1 cm 9,8 cm 8,7 cm 12,8 cm 12,0 cm 

2. testování 10,3 cm 10,1 cm 9,7 cm 8,8 cm 11,9 cm 11,5 cm 

Rozdíl - 0,1 cm  0 cm - 0,1 cm + 0,1 cm - 0,9 cm - 0,5 cm 

Tabulka č. 14: Naměřené hodnoty při testu LSST u probanda č. 4 

Výsledky měření délky přihrávky 

Ani při měření délky přihrávky nedošlo k výrazným změnám. Při přihrávce 

pravým bokem k výseči došlo dokonce k mírnému zhoršení výsledku, při přihrávce 

levým bokem k výseči naopak k mírnému zlepšení výsledku. Celkově dlouhé přihrávky, 

malé stranové rozdíly a stabilita pokusů svědčí o dobré technice přihrávání. To 

odpovídá době, jakou se hráč ragby věnuje a také postu, který hraje. Útočníci na pozici 

útokové spojky musí ovládat techniku přihrávky velmi dobře. 
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Délka přihrávky 

(nejdelší pokus) 
LHK PHK 

1. testování 21,5 m 22,8 m 

2. testování 21,2 m 23,4 m 

Rozdíl - 0,3 m + 0,4 m 

Tabulka č. 15: Výsledky měření délky přihrávky probanda č. 4 

Výsledky měření maximální zátěže při II. FLX diagonále a I. EXT diagonále 

Proband zvládl překonat větší zátěž o 5 kg při zvedání kladky LHK ve směru II. 

FLX diagonály a PHK byla beze změny. Naopak při I. EXT diagonále došlo ke zlepšení 

PHK (také o 5 kg) a LHK zůstala beze změny. 

Maximální zátěž 

kladky s odporem 

II. FLX diagonála I. EXT diagonála 

LHK PHK LHK PHK 

1. testování 16 kg 21 kg 31 kg 31 kg 

2. testování 21 kg 21 kg 31 kg 36 kg 

Rozdíl + 5 kg 0 kg 0 kg + 5 kg 

Tabulka č. 16: Měření maximální zátěže při II. FLX a I. EXT diagonále probanda č. 4 

Proband číslo 4 dosáhl relativně stabilních výsledků při všech testech. Došlo jen 

k mírné stranové korekci fixace lopatek a mírnému přiblížení lopatek k páteři při 3. 

pozici testu LSST. Měření délky přihrávky a maximální zvedané zátěže ukázaly na 

první dojem asymetrické zlepšení. Můžeme si ale všimnout, že došlo ke zlepšení 

přihrávky levým bokem k výseči, takže s větší účastí PHK. Pravá horní končetina 

prokázala také zlepšení při zvedání kladky ve směru I. EXT diagonály. Zároveň došlo 

ke zlepšení LHK ve směru II. EXT diagonály, což je v podstatě směr pohybu LHK při 

přihrávce také levým bokem k výseči. 

 Proband číslo 5 

34 letý rojník hraje ragby od dětských let a trénuje 3x týdně. Nejčastěji zastává 

post druhé řady a jeho dominantní horní končetina je pravá. Neudává žádné závažnější 

poranění pohybového aparátu, ani v oblasti ramenních kloubů. Kromě ragby se věnuje 
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rekreačně posilování, beachvolejbalu a jízdě na kole (2x – 4x týdně, v závislosti na 

sezoně ragby). Bolesti ramenních kloubů při tréninku ho občas trápí, ale taping pro 

stabilizaci nevyužívá. 

Výsledky LSST 

Měřením LSST jsme odhalili mírnou dyskinezi lopatek při 1. testování, a to 

konkrétně ve 2. a 3. pozici. Po kompenzačním tréninku došlo ke korekci a žádná 

z hodnot nevykazuje známky dyskineze lopatek. 

LSST 

Stranový rozdíl 
Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

1. testování 0,8 cm 1,1 cm 1,3 cm 

2. testování 0,7 cm 0,4 cm 0,8 cm 

Tabulka č. 17: Výsledky LSST probanda č. 5 

Vzdálenost lopatek od hrudní páteře se snížila ve všech pozicích oboustranně. 

K výraznému posunu došlo u pravé horní končetiny, a to v pozici 2 a 3. U naměřených 

hodnot si můžeme všimnout, že pravá lopatka byla při prvním testování ve výrazně 

větší vzdálenosti od páteře než levá lopatka. Vzhledem k tomu, že při druhém měření se 

kromě celkového snížení vzdálenosti obou lopatek snížil také stranový rozdíl, můžeme 

říci, že došlo ke zlepšení funkce dolních fixátorů lopatek.  

LSST 

Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

LHK PHK LHK PHK LHK PHK 

1. testování 9,8 cm 10,6 cm 9,6 cm 10,7 cm 11,4 cm 12,7 cm 

2. testování 9,6 cm 10,3 cm 9,6 cm 10,0 cm 10,8 cm 11,6 cm 

Rozdíl - 0,2 cm  - 0,3 cm 0 cm - 0,7 cm - 0,6 cm - 1,1 cm 

Tabulka č. 18: Naměřené hodnoty při testu LSST u probanda č. 5 

Výsledky měření délky přihrávky 

Délka přihrávky probanda č. 4 se po cíleném tréninku dolních fixátorů lopatek 

zvýšila při odhodech bilaterálně. K výraznému zlepšení (o 2,6 m) došlo při odhodu 

levým bokem k výseči, takže s větší účastí PHK. Pravá horní končetina také vykazovala 
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větší zlepšení v testu LSST.  

Délka přihrávky 

(nejdelší pokus) 
LHK PHK 

1. testování 17,8 m 21,4 m 

2. testování 18,5 m 24,0 m 

Rozdíl + 0,7 m + 2,6 m 

Tabulka č. 19: Výsledky měření délky přihrávky probanda č. 5 

Výsledky měření maximální zátěže při II. FLX diagonále a I. EXT diagonále 

Při zvedání kladky s odporem došlo ke zlepšení síly LHK při II. FLX diagonále 

a PHK při I. EXT diagonále, a to v obou případech o 5 kg. 

Maximální zátěž 

kladky s odporem 

II. FLX diagonála I. EXT diagonála 

LHK PHK LHK PHK 

1. testování 26 kg 31 kg 46 kg 46 kg 

2. testování 31 kg 31 kg 46 kg 51 kg 

Rozdíl + 5 kg 0 kg 0 kg + 5 kg 

Tabulka č. 20: Měření maximální zátěže při II. FLX a I. EXT diagonále probanda č. 5 

U probanda číslo 5 došlo ke zlepšení aktivity dolních fixátorů lopatek dle LSST 

a také u obou funkčních testů. Hodnoty po intervenci již nevykazovaly známky 

skapulární dyskineze, a to hlavně díky výraznému posunu pravé lopatky. Asymetrické 

zlepšení síly při zvedání kladky s odporem odpovídá výraznému zlepšení délky 

přihrávky PHK, podobně jako u probanda č. 4. 

 Proband číslo 6 

Probandovi číslo 6 je 25 let, ragby hraje přibližně 9 let, a to na postu mlýnové 

spojky. Je levák a ragby trénuje 3x týdně. Kromě toho chodí pravidelně 2x týdně do 

posilovny. Jako jediný úraz na pohybovém aparátu udává zlomeninu pažní kosti PHK 

před 4 lety. Zranění bylo řešeno konzervativně – sádrovou fixací a nyní je bez 

jakýchkoli následků. Bolesti ramenních kloubů pociťuje často jak při ragby, tak při 
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cvičení v posilovně. Pro zápasy občas využívá taping ramenních kloubů pro bolestivost, 

obavu o zranění a lepší stabilitu. 

Výsledky LSST 

Test LSST odhalil mírnou dyskinezi lopatek v pozici č. 3 před intervencí. 

Konečným testováním jsme zjistili, že došlo ke korekci tohoto stavu a žádná z hodnot 

neodpovídá dyskinetickému stavu. 

LSST 

Stranový rozdíl 
Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

1. testování 0,3 cm 0,6 cm 1,1 cm 

2. testování 0,2 cm 0,4 cm 0,6 cm 

Tabulka č. 21: Výsledky LSST probanda č. 6 

I u probanda č. 6 došlo ke snížení vzdálenosti obou lopatek od hrudní páteře ve 

všech 3 testovaných pozicích. Kromě pravé horní končetiny ve 3. pozici se ovšem jedná 

o zanedbatelné hodnoty. 

LSST 

Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

LHK PHK LHK PHK LHK PHK 

1. testování 10,1 cm 10,4 cm 10,5 cm 11,1 cm 11,2 cm 12,3 cm 

2. testování 10,0 cm 10,2 cm 10,3 cm 10,7 cm 10,6 cm 11,2 cm 

Rozdíl - 0,1 cm  - 0,2 cm - 0,2 cm - 0,4 cm - 0,4 cm - 0,9 cm 

Tabulka č. 22: Naměřené hodnoty při testu LSST u probanda č. 6 

Výsledky měření délky přihrávky 

Při měření délky přihrávky prokázal proband velmi dobrou techniku přihrávání, 

neboť podal velmi stabilní výkony. Přihrávka levou (dominantní) horní končetinou je 

výrazně delší. Oboustranně došlo k nepatrnému zlepšení délky přihrávky. Vzhledem 

k tomu, že hráč zastává post mlýnové spojky, je jeho technika přihrávání na vysoké 

úrovni. Pravděpodobně proto nedošlo po intervenci k výrazným změnám v měření.   



55 
 

Délka přihrávky 

(nejdelší pokus) 
LHK PHK 

1. testování 23,1 m 20,2 m 

2. testování 23,2 m 20,5 m 

Rozdíl + 0,1 m + 0,3 m 

Tabulka č. 23: Výsledky měření délky přihrávky probanda č. 6 

Výsledky měření maximální zátěže při II. FLX diagonále a I. EXT diagonále 

Svalová síla, potřebná pro zvednutí zátěže pomocí kladky, se ovšem zvýšila 

symetricky o 5 kg oboustranně při obou testovacích pohybech.  

Maximální zátěž 

kladky s odporem 

II. FLX diagonála I. EXT diagonála 

LHK PHK LHK PHK 

1. testování 21 kg 21 kg 26 kg 26 kg 

2. testování 26 kg 26 kg 31 kg 31 kg 

Rozdíl + 5 kg + 5 kg + 5 kg + 5 kg 

Tabulka č. 24: Měření maximální zátěže při II. FLX a I. EXT diagonále probanda č. 6 

I přes nález jen velmi malé dyskineze lopatek došlo intervencí ke korekci stavu. 

Jediná výrazná změna v postavení lopatek nastala v pozici č. 3 u pravé horní končetiny. 

Délka přihrávky zůstala bez výraznější změny, a to pravděpodobně díky dobré technice 

přihrávání, kterou má hráč jako mlýnová spojka osvojenou. Síla se zvýšila symetricky 

při obou pohybech oběma HK i přes to, že hráč tento cvik cíleně netrénoval. Může to 

být výsledkem celkově lepší svalové souhy v rámci skapulohumerálního rytmu 

(odstranění dyskineze lopatek). 

 Proband číslo 7 

Proband č. 7 je čtyřiadvacetiletý útočník hrající nejčastěji na postu křídla. Jeho 

dominantní horní končetinou je pravá, ragby hraje přibližně 15 let a trénuje 3x týdně. 

Kromě toho hraje během zimní sezóny 1x týdně rekreačně hokej. V oblasti ramenních 

kloubů neutrpěl nikdy žádný úraz. Před 5 lety podstoupil plastiku LCA P kolene a před 

3 lety parciální menisektomii L kolenního kloubu. Nyní naplno trénuje i hraje zápasy a 
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podstoupené operace ho nijak nelimitují. Bolestmi ramenních kloubů trpí jen při 

posilování a taping pro stabilizaci ramenních kloubů nevyužívá. 

Výsledky LSST 

Testem LSST se podařilo diagnostikovat mírnou formu dyskineze lopatek. Po 

cíleném tréninku dolních fixátorů došlo k nepatrné korekci, ale ve 3. pozici nalezneme 

hodnotu nad 1 cm, což lze za dyskinezi stále považovat. 

LSST 

Stranový rozdíl 
Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

1. testování 0,5 cm 0,7 cm 1,3 cm 

2. testování 0,4 cm 0,5 cm 1,1 cm 

Tabulka č. 25: Výsledky LSST probanda č. 7 

Naměřené vzdálenosti dolních úhlů lopatek se po kompenzačním tréninku 

nepatrně snížily bilaterálně, výrazněji u levé lopatky. Už při prvním měření ale byla levá 

lopatka od páteře vzdálenější než pravá, takže tato změna jen snížila stranový rozdíl. 

Díky tomu je výsledek LSST testu po tréninku lepší. K odstranění dyskineze by však 

byl potřeba výraznější posun levé lopatky k páteři. 

LSST 

Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

LHK PHK LHK PHK LHK PHK 

1. testování 12,3 cm 11,8 cm 13,1 cm 12,4 cm 13,5 cm 12,2 cm 

2. testování 12,0 cm 11,6 cm 12,9 cm 12,4 cm 13,1 cm 12,0 cm 

Rozdíl - 0,3 cm  - 0,2 cm - 0,2 cm 0 cm - 0,4 cm - 0,2 cm 

Tabulka č. 26: Naměřené hodnoty při testu LSST u probanda č. 7 

Výsledky měření délky přihrávky 

I při měření délky přihrávky došlo k mírnému snížení pravolevého rozdílu. 

Přihrávka s dominantní pravou horní končetinou se nepatrně zkrátila (o 0,4 m), naopak 

přihrávka, při které je aktivnější LHK se prodloužila o 1,2 m. 
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Délka přihrávky 

(nejdelší pokus) 
LHK PHK 

1. testování 16,4 m 19,9 m 

2. testování 17,6 m 19,5 m 

Rozdíl + 1,2 m - 0,4 m 

Tabulka č. 27: Výsledky měření délky přihrávky probanda č. 7 

Výsledky měření maximální zátěže při II. FLX diagonále a I. EXT diagonále 

Síla probanda číslo 7 při tomto testování zůstala téměř bez rozdílu. Zvýšila se 

jen síla LHK, kterou zvedl v pohybu II. FLX diagonály o 5 kg vyšší zátěž, než při 

prvním měření. Tím došlo k pravolevé symetrizaci zvedané zátěže.  

Maximální zátěž 

kladky s odporem 

II. FLX diagonála I. EXT diagonála 

LHK PHK LHK PHK 

1. testování 21 kg 26 kg 31 kg 31 kg 

2. testování 26 kg 26 kg 31 kg 31 kg 

Rozdíl + 5 kg 0 kg 0 kg 0 kg 

Tabulka č. 28: Měření maximální zátěže při II. FLX a I. EXT diagonále probanda č. 7 

U probanda č. 7 došlo cíleným tréninkem k mírné stranové korekci postavení 

lopatek, což se také projevilo ke snížení rozdílu v délce přihrávky pravým a levým 

bokem k výseči. Dále došlo k odstranění stranového rozdílu v maximální zvedané zátěži 

při II. FLX a I. EXT diagonále. Proto lze výsledek považovat za úspěšný i přes to, že lze 

hodnotit probandovo postavení lopatek jako dyskinetické. 

 Proband číslo 8 

Probandovi číslo 8 je 24 let, ragby hraje 10 let a to na postu pilíře. Trénuje 3x 

týdně a jeho dominantní horní končetinou je pravá. Před 6 lety utrpěl zlomeninu levé 

klíční kosti a v dětství zlomeninu pravého předloktí. Protože je již několik let bez 

symptomů, bez omezení hybnosti a nijak ho tyto úrazy nelimitují při ragby, byl do 

výzkumu zahrnut. Kromě ragby chodí pravidelně 1x až 2x týdně do posilovny. Udává 

výjimečně bolesti obou ramenních kloubů právě při cvičení v posilovně a taping pro 
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stabilizaci ramenních kloubů nevyužívá. 

Výsledky LSST 

Dle testu LSST proband netrpěl dyskinezí lopatek ani před cíleným tréninkem a 

po intervenci došlo jen k nepatrné změně tohoto stavu. V pozici č. 1 došlo dokonce 

k navýšení pravolevého rozdílu o 1 mm. V pozicích 2 a 3 naopak ke snížení rozdílu o 1 

mm. 

LSST 

Stranový rozdíl 
Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

1. testování 0,2 cm 0,2 cm 0,4 cm 

2. testování 0,3 cm 0,1 cm 0,3 cm 

Tabulka č. 29: Výsledky LSST probanda č. 8 

Pokud se ale zaměříme na vzdálenost dolních úhlů lopatek o páteře, zjistíme, že 

došlo ke snížení této vzdálenosti oboustranně a ve všech pozicích testu. Vyplývá z toho 

tedy to, že intervencí se aktivita dolních fixátorů lopatek téměř symetricky zlepšila. 

Proto výsledek LSST, který porovnává pravou a levou lopatku, zůstává téměř shodný. 

LSST 

Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

LHK PHK LHK PHK LHK PHK 

1. testování 12,0 cm 11,8 cm 12,3 cm 12,1 cm 13,6 cm 13,2 cm 

2. testování 11,9 cm 11,6 cm 12,0 cm 11,9 cm 13,1 cm 12,8 cm 

Rozdíl - 0,1 cm  - 0,2 cm - 0,3 cm - 0,2 cm - 0,5 cm - 0,4 cm 

Tabulka č. 30: Naměřené hodnoty při testu LSST u probanda č. 8 

Výsledky měření délky přihrávky 

K výraznému zlepšení došlo při měření délky přihrávky. Proband prodloužil 

svou přihrávku o více než 2 metry při hodu levým bokem k výseči a o téměř 4 metry při 

hodu pravým bokem k výseči. Vzhledem k tomu, že se jedná o rojníka z první řady, 

který přihrávání na dlouhou vzdálenost prakticky při hře vůbec nevyužívá, je tento 

výsledek dán pravděpodobně nedostatečně rozvinutou technikou přihrávání. Vypovídají 

o tom i nestabilní výkony během testování a opravdu velký rozdíl mezi přihrávkami 
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pravou a levou HK. Takovýto hráč tedy pro přihrávku využívá hlavně sílu a při měření 

přesnosti by pravděpodobně vykazoval velmi špatné výsledky. Výrazně delší přihrávka 

PHK (tedy levým bokem k výseči) je dána větší „šikovností“ dominantní horní 

končetiny. Otázkou zůstává, do jaké míry ovlivnil délku přihrávky cílený trénink 

lopatek. Protože ale došlo k výraznějšímu zlepšení u LHK, stejně jako došlo k většímu 

přiblížení levé lopatky k páteři, určitý vliv tato skutečnost pravděpodobně má. 

Délka přihrávky 

(nejdelší pokus) 
LHK PHK 

1. testování 12,1 m 21,6 m 

2. testování 15,9 m 24,0 m 

Rozdíl + 3,8 m + 2,4 m 

Tabulka č. 31: Výsledky měření délky přihrávky probanda č. 8 

Výsledky měření maximální zátěže při II. FLX diagonále a I. EXT diagonále 

Při měření maximální zvedané zátěže na kladce došlo ke zlepšení o nejmenší 

možný rozdíl (5 kg) při II. FLX diagonále LHK, čímž došlo k symetrizaci stranového 

rozdílu. Při I. EXT diagonále došlo ke stejnému zlepšení PHK, takže dominantní horní 

končetiny.  

Maximální zátěž 

kladky s odporem 

II. FLX diagonála I. EXT diagonála 

LHK PHK LHK PHK 

1. testování 21 kg 26 kg 41 kg 41 kg 

2. testování 26 kg 26 kg 41 kg 46 kg 

Rozdíl + 5 kg 0 kg 0 kg + 5 kg 

Tabulka č. 32: Měření maximální zátěže při II. FLX a I. EXT diagonále probanda č. 8 

Proband č. 8 měl již při 1. testování lopatky fixované natolik, že v testu LSST 

nevykazoval známky dyskineze. Přesto došlo kompenzačním tréninkem k ještě lepší 

fixaci a také zlepšení výsledků při funkčních testech. Obzvláště délka přihrávky se 

prodloužila opravdu výrazně, a to pravděpodobně z výše popsaných důvodů.  
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 Proband číslo 9 

Pětadvacetiletý útočník hrající na postech tříčtvrtky nebo křídla se věnuje ragby 

8 let a trénuje 3x týdně. Je pravák a kromě ragby chodí nepravidelně cvičit do posilovny 

nebo běhat. Z úrazů pohybového aparátu udává zlomeninu distální části fibuly a rupturu 

příslušného vazu v oblasti hlezna PDK. Toto zranění prodělal před 3 lety a nyní pociťuje 

občasnou nestabilitu hlezna. V oblasti ramenních kloubů nikdy ke zranění nedošlo, 

přesto občas pociťuje bolesti ramen. Taping ale nevyužívá. 

Výsledky LSST 

Měřením LSST bylo zjištěno, že se nejednalo o dyskinezi lopatek ani před 

intervencí. Po cíleném tréninku ovšem došlo k symetrizaci lopatek a výsledek testu 

udává jen minimální stranový rozdíl.  

LSST 

Stranový rozdíl 
Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

1. testování 0,5 cm 0,5 cm 0,6 cm 

2. testování 0,1 cm 0,2 cm 0,2 cm 

Tabulka č. 33: Výsledky LSST probanda č. 9 

Hodnoty naměřené v testu LSST ukazují, že došlo k oboustrannému přiblížení 

lopatek k páteři. Zajímavé ale je, že při pozici 1 (neutrální postavení HKK) došlo 

k výraznějšímu posunu levé lopatky, naopak při pozicích 2 a 3 pravé lopatky. Celkově  

tímto došlo k téměř symetrickému postavení lopatek ve všech pozicích.   

LSST 

Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

LHK PHK LHK PHK LHK PHK 

1. testování 10,4 cm 9,9 cm 10,0 cm 10,5 cm 11,5 cm 12,1 cm 

2. testování 9,6 cm 9,7 cm 9,8 cm 10,0 cm 11,0 cm 11,2 cm 

Rozdíl - 0,8 cm  - 0,2 cm - 0,2 cm - 0,5 cm - 0,5 cm - 0,9 cm 

Tabulka č. 34: Naměřené hodnoty při testu LSST u probanda č. 9 
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Výsledky měření délky přihrávky 

Délka přihrávky zůstala oboustranně téměř beze změny. Stejně jako předchozí 

probandi z řad útočníků i proband č. 9 prokazoval velmi dobrou techniku přihrávání a 

při měření házel míč do stabilní vzdálenosti. Z tohoto výsledku nelze říci, že by 

intervencí došlo k nějaké změně. 

Délka přihrávky 

(nejdelší pokus) 
LHK PHK 

1. testování 23,3 m 21,4 m 

2. testování 23,5 m 21,2 m 

Rozdíl + 0,2 m - 0,2 m 

Tabulka č. 35: Výsledky měření délky přihrávky probanda č. 9 

Výsledky měření maximální zátěže při II. FLX diagonále a I. EXT diagonále 

Při tomto měření také nedošlo k žádnému měřitelnému zlepšení ani zhoršení. 

Pokud se síla probanda vlivem cíleného tréninku zlepšila, tak pouze v tak malé míře, že 

se to během testování neprojevilo. 

Maximální zátěž 

kladky s odporem 

II. FLX diagonála I. EXT diagonála 

LHK PHK LHK PHK 

1. testování 21 kg 26 kg 31 kg 31 kg 

2. testování 21 kg 26 kg 31 kg 31 kg 

Rozdíl 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 

Tabulka č. 36: Měření maximální zátěže při II. FLX a I. EXT diagonále probanda č. 9 

U probanda č. 9 došlo k symetrizaci postavení lopatek a tím také k lepšímu 

výsledku testu LSST. Ve funkčních testech se ale tato skutečnost nijak neprojevila. 

 Proband číslo 10 

Probandovi č. 10 je 25 let, jedná se o praváka, rojníka z první řady a ragby hraje 

6 let. Na tréninky dochází 2x týdně a 1x týdně na kondiční část. Kromě ragby rekreačně 

plave a chodí do posilovny (1x týdně). Tento hráč prodělal zlomeninu levé klíční kosti 
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při porodu. Protože je již od dětství bez limitace, zařadil jsem ho i přes tento úraz 

v oblasti ramenního kloubu do výzkumu. Dalším úrazem pohybového aparátu byla 

ruptura LCA a následná plastika před 3 lety. Bolesti obou ramenních kloubů pociťuje 

výjimečně, ale taping ramen nevyužívá. 

Výsledky LSST 

Test LSST odhalil mírnou dyskinezi lopatek ve 3. pozici. Po cíleném tréninku 

dolních fixátorů došlo poměrně k výrazné korekci stavu a při 2. testování již žádná 

z hodnot dyskinezi neodpovídala.   

LSST 

Stranový rozdíl 
Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

1. testování 0,7 cm 0,8 cm 1,2 cm 

2. testování 0,3 cm 0,6 cm 0,5 cm 

Tabulka č. 37: Výsledky LSST probanda č. 10 

  K zajímavým výsledkům došlo při měření hodnot testu LSST. Vzdálenost 

dolního úhlu levé lopatky se v pozici 1 a 3 dokonce mírně prodloužili. Všechny ostatní 

naměřené vzdálenosti se naopak zkrátily. Tím došlo k odstranění dyskineze (v rámci 

pravolevého porovnání) v testu LSST. Naměřené hodnoty ale ukazují, že k úplně 

správné korekci v tomto případě nedošlo. Delší vzdálenosti dolního úhlu od páteře 

pravé lopatky než levé svědčí o horší fixaci právě pravé lopatky. Intervencí došlo 

k výraznějšímu přiblížení pravé lopatky a tím ke snížení stranového rozdílu. Důvodů, 

proč došlo k oddálení levé lopatky, může být několik. Všechny jsou rozebrány 

v kapitole diskuse. 

LSST 

Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

LHK PHK LHK PHK LHK PHK 

1. testování 12,0 cm 12,7 cm 13,1 cm 13,9 cm 13,5 cm 14,7 cm 

2. testování 12,2 cm 12,5 cm 12,6 cm 13,0 cm 13,9 cm 14,4 cm 

Rozdíl + 0,2 cm  - 0,2 cm - 0,5 cm - 0,9 cm + 0,4 cm - 0,3 cm 

Tabulka č. 38: Naměřené hodnoty při testu LSST u probanda č. 10 
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Výsledky měření délky přihrávky 

Měření délky přihrávky neukázalo žádnou výraznou změnu po kompenzaci. 

Prodloužení přihrávky o 20 cm oboustranně lze považovat za zanedbatelný rozdíl. 

Délka přihrávky 

(nejdelší pokus) 
LHK PHK 

1. testování 16,9 m 18,1 m 

2. testování 17,1 m 18,3 m 

Rozdíl + 0,2 m + 0,2 m 

Tabulka č. 39: Výsledky měření délky přihrávky probanda č. 10 

Výsledky měření maximální zátěže při II. FLX diagonále a I. EXT diagonále 

Při II. FLX diagonále nedošlo k žádnému zlepšení ani zhoršení výsledku. Při I. 

EXT diagonále ovšem došlo ke zlepšení oboustranně, a to konkrétně o 5 kg u LHK a o 

10 kg u PHK. Výraznější zlepšení PHK odpovídá také výraznějšímu posunu pravé 

lopatky při měření testu LSST. Zároveň došlo k symetrizaci levé a pravé horní 

končetiny při zvedání zátěže v pohybu I. EXT diagonály. Je možné, že kdyby posilovací 

stroj, na kterém bylo měření provedeno, umožňoval citlivější nastavení zátěže, dojde ke 

snížení pravolevého rozdílu i u II. FLX diagonály.  

Maximální zátěž 

kladky s odporem 

II. FLX diagonála I. EXT diagonála 

LHK PHK LHK PHK 

1. testování 36 kg 31 kg 46 kg 41 kg 

2. testování 36 kg 31 kg 51 kg 51 kg 

Rozdíl 0 kg 0 kg + 5 kg + 10 kg 

Tabulka č. 40: Měření maximální zátěže při II. FLX a I. EXT diagonále probanda č. 10 

Ke zlepšení výsledku testu LSST došlo i u probanda č. 10. Na rozdíl od 

ostatních probandů byla ale při 2. testování naměřena větší vzdálenost levé lopatky od 

páteře než při prvním měření. Díky tomu tedy došlo ke snížení stranového rozdílu, nelze 

ovšem tento výsledek považovat za zlepšení funkce dolních fixátorů levé lopatky. 

Výsledky měření délky přihrávky žádné podstatné zlepšení neodhalily. Výsledky 
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testování maximální zátěže, kterou proband zvedne s využitím kladky s odporem, došlo 

také k symetrizaci pravé a levé horní končetiny. 

 Proband číslo 11 

Tento 25 letý hráč se věnuje ragby přibližně 6 let, patří mezi útočníky a obvykle 

hraje na postu křídla. Jeho dominantní horní končetinou je pravá a trénuje 3x týdně. 

Kromě toho dochází 2x – 3x týdně do posilovny. Co se týče úrazů pohybového aparátu, 

prodělal tento hráč zlomeninu pravého zápěstí před 8 lety. V oblasti ramenních kloubů 

utrpěl několikrát kontuzi pravého ramene, která ovšem nebyla nikdy takového rozsahu, 

aby zranění řešil s lékařem. Pro chronické bolesti obou ramenních kloubů se proband 

zaměřil na posílení svalů  oblasti ramen a za poslední rok se žádné podobné zranění 

neobjevilo, ani netrpí bolestmi. Taping po stabilizaci ramenních kloubů v minulosti 

využíval, poslední dobou již nikoliv. 

Výsledky LSST 

Testem LSST můžeme u probanda číslo 11 stanovit lehkou dyskinezi lopatek, 

která se projevila v pozici č. 3 před cíleným tréninkem. Intervencí došlo k úpravě tohoto 

stavu a při stranovém porovnání již lopatky za dyskinetické nepovažujeme. 

LSST 

Stranový rozdíl 
Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

1. testování 0,7 cm 0,2 cm 1,2 cm 

2. testování 0,4 cm 0,2 cm 0,5 cm 

Tabulka č. 41: Výsledky LSST probanda č. 11 

  Snížení vzdálenosti dolních úhlů lopatek od páteře vlivem kompenzačního 

tréninku pozorujeme výrazněji u pravé lopatky. Protože vzdálenost pravé lopatky byla 

před tréninkem vyšší než vzdálenost levé lopatky, došlo intervencí k celkové 

symetrizaci postavení lopatek. Horší fixace pravé lopatky také koresponduje 

s udávanými drobnými poraněními pravého ramene v minulosti. 
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LSST 

Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

LHK PHK LHK PHK LHK PHK 

1. testování 9,5 cm 10,2 cm 10,1 cm 10,3 cm 10,3 cm 11,5 cm 

2. testování 9,5 cm 9,9 cm 9,8 cm 10,0 cm 10,3 cm 10,8 cm 

Rozdíl 0 cm  - 0,3 cm - 0,3 cm - 0,3 cm 0 cm - 0,7 cm 

Tabulka č. 42: Naměřené hodnoty při testu LSST u probanda č. 11 

Výsledky měření délky přihrávky 

Délka přihrávky probanda č. 11 se po cíleném tréninku dolních fixátorů lopatek 

dokonce snížila. Snížení délky přihrávky je ale v řádech desítek centimetrů, což lze 

považovat za malý rozdíl. Stejně jako ostatní útočníci, i proband č. 11 předvedl velmi 

stabilní výkony během testování, a to včetně minimálního stranového rozdílu.  

Délka přihrávky 

(nejdelší pokus) 
LHK PHK 

1. testování 18,1 m 18,2 m 

2. testování 17,6 m 18,0 m 

Rozdíl - 0,5 m - 0,2 m 

Tabulka č. 43: Výsledky měření délky přihrávky probanda č. 11 

Výsledky měření maximální zátěže při II. FLX diagonále a I. EXT diagonále 

Při tomto měření došlo ke zlepšení síly obou HK o nejmenší měřitelný rozdíl při 

obou testovaných diagonálách. Na rozdíl od měření LSST zde nedošlo ke stranové 

symetrizaci a pravá horní končetina vykazovala menší svalovou sílu oproti levé i po 

kompenzačním tréninku.  
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Maximální zátěž 

kladky s odporem 

II. FLX diagonála I. EXT diagonála 

LHK PHK LHK PHK 

1. testování 26 kg 21 kg 36 kg 31 kg 

2. testování 31 kg 26 kg 41 kg 36 kg 

Rozdíl + 5 kg + 5 kg + 5 kg + 5 kg 

Tabulka č. 44: Měření maximální zátěže při II. FLX a I. EXT diagonále probanda č. 11 

I u probanda č. 11 došlo k symetrizaci postavení lopatek a tím k výsledku testu 

LSST bez nálezu dyskineze. Takovou symetrizaci jsme ale nenalezli při měření 

funkčních testů. Při zvedání kladky s odporem ve směru měřených diagonál dosáhl 

proband lepšího výsledku oboustranně. Délka přihrávky se naopak oboustranně mírně 

zhoršila a hráč hodil o několik desítek centimetrů méně. 

 Proband číslo 12 

Probandovi č. 12 je 24 let, ragby hraje 9 let, a to na postu levého pilíře. Jeho 

dominantní horní končetinou je pravá, ragby trénuje 3x týdně a navíc chodí pravidelně 

3x – 4x týdně do posilovny. Z úrazů pohybového aparátu udává luxaci kyčelního kloubu 

před 5 lety a zlomeninu levé klíční kosti v dětství. I přes tento úraz v oblasti ramenního 

kloubu byl proband zařazen do výzkumu, protože po zhojení zlomeniny byl absolutně 

bez obtíží. Často se potýká s bolestmi ramenních kloubů jak při ragby, tak také při 

cvičení v posilovně. Pro lepší stabilitu občas využívá taping ramen – zejména pravého 

ramene, kterým se „váže“ do mlýnu. 

Výsledky LSST 

Test LSST odhalil dyskinetické postavení lopatek při prvním měření. Po 

kompenzaci došlo k úpravě tohoto stavu a při druhém měření nebyla zjištěna dyskineze 

v žádné ze tří testovaných pozic.  
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LSST 

Stranový rozdíl 
Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

1. testování 1,0 cm 1,2 cm 1,7 cm 

2. testování 0,7 cm 0,7 cm 0,8 cm 

Tabulka č. 45: Výsledky LSST probanda č. 12 

  Při měření hodnot pro test LSST bylo zjištěno, že důvodem dyskineze je 

snížená fixace pravé lopatky. Její vzdálenost od páteře byla totiž výrazně větší, než 

vzdálenost levé lopatky. Cíleným tréninkem došlo ke snížení tohoto stranového rozdílu, 

přičemž postavení levé lopatky se téměř nezměnilo. Z toho důvodu je výsledek testu 

LSST po intervenci bez známek dyskineze. 

LSST 

Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

LHK PHK LHK PHK LHK PHK 

1. testování 10,5 cm 11,5 cm 11,5 cm 12,7 cm 12,0 cm 13,7 cm 

2. testování 10,4 cm 11,1 cm 11,5 cm 12,2 cm 12,1 cm 12,9 cm 

Rozdíl - 0,1 cm  - 0,4 cm 0 cm - 0,4 cm + 0,1 cm - 0,8 cm 

Tabulka č. 46: Naměřené hodnoty při testu LSST u probanda č. 12 

Výsledky měření délky přihrávky 

Délka přihrávky pravým bokem k výseči, tedy s převažující účastí levé horní 

končetiny, zůstala prakticky beze změny. Na rozdíl od toho u přihrávky opačným bokem 

došlo k jejímu prodloužení o více než 1 metr.  

Délka přihrávky 

(nejdelší pokus) 
LHK PHK 

1. testování 17,9 m 18,8 m 

2. testování 18,0 m 19,9 m 

Rozdíl + 0,1 m + 1,1 m 

Tabulka č. 47: Výsledky měření délky přihrávky probanda č. 12 
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Výsledky měření maximální zátěže při II. FLX diagonále a I. EXT diagonále 

Proband č. 12 dosáhl zvýšení síly pravé horní končetiny při zvedání kladky 

s odporem ve směru II. FLX i I. EXT diagonály. Levá horní končetina zůstala bez 

měřitelného rozdílu při prvním i druhém testování. 

Maximální zátěž 

kladky s odporem 

II. FLX diagonála I. EXT diagonála 

LHK PHK LHK PHK 

1. testování 31 kg 31 kg 41 kg 41 kg 

2. testování 31 kg 36 kg 41 kg 46 kg 

Rozdíl 0 kg + 5 kg 0 kg + 5 kg 

Tabulka č. 48: Měření maximální zátěže při II. FLX a I. EXT diagonále probanda č. 12 

Po cíleném tréninku dolních fixátorů lopatek došlo k odstranění dyskineze, a to 

díky lepší fixační funkci pravé lopatky. To se projevilo také při obou funkčních testech, 

kde došlo ke zlepšení výkonů právě u pravé HK. Postavení levé lopatky zůstalo i přes 

intervenci téměř beze změny a stejně tak zůstala beze změny i délka přihrávky a měřená 

síla levé horní končetiny. 

5.2 Souhrnné výsledky 

 Výsledky LSST 

Souhrnné výsledky testu LSST ukazují, že během kompenzačního tréninku 

dolních fixátorů lopatek došlo ke korekci dyskinetického stavu lopatek. Průměrná 

hodnota při prvním testování v pozici č. 3 je totiž vyšší než 1 cm, což považujeme za 

mírnou dyskinezi lopatek. Při druhém měření jsou již hodnoty u všech pozic pod 1 cm. 

LSST 

Stranový rozdíl 
Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

1. testování 0,53 cm 0,70 cm 1,11 cm 

2. testování 0,34 cm 0,42 cm 0,62 cm 

Tabulka č. 49: Souhrnné výsledky LSST 

Při pohledu na tabulku souhrnných výsledků naměřených hodnot při testu LSST 
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(tabulka č. 50) vidíme, že došlo ke snížení vzdálenosti dolních úhlů lopatek od páteře. 

Největší je posun v pozici č. 3, k menšímu posunu došlo v pozici č. 2 a k nejmenšímu 

v pozici č. 1. Zároveň došlo k výraznější změně u pravé horní končetiny než u levé, 

přestože bylo mezi probandy výrazně více praváků (11:1). Díky tomu došlo také ke 

korekci dyskinetického výsledku při stranovém porovnání. 

LSST 

(průměrné 

hodnoty) 

Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 

LHK PHK LHK PHK LHK PHK 

1. testování 10,98 cm 11,23 cm 11,29 cm 11,58 cm 12,33 cm 13,02 cm 

2. testování 10,80 cm 10,98 cm 11,08 cm 11,20 cm 11,9 cm 12,24 cm 

Rozdíl - 0,18 cm  - 0,25 cm - 0,21 cm - 0,38 cm - 0,43 cm - 0,8 cm 

Tabulka č. 50: Souhrnné výsledky naměřených hodnot při testu LSST 

 Výsledky měření délky přihrávky 

U délky přihrávky došlo téměř k symetrickému prodloužení oboustranně. 

Celkově delší přihrávku mají hráči při postavení levým bokem k výseči a přihrávání 

zejména pravou rukou, což jsme z důvodu převahy praváků očekávali.  

Délka přihrávky 

(průměr nejdelších přihrávek) 
LHK PHK 

1. testování 18,66 m 20,29 m 

2. testování 19,28 m 20,98 m 

Rozdíl + 0,62 m + 0,69 m 

Tabulka č. 51: Souhrnné výsledky měření délky přihrávky 

 Výsledky měření maximální zátěže při II. FLX diagonále a I. EXT 

diagonále 

Maximální zátěž, kterou probandi dokázali zvednout při tahu kladky s odporem 

ve směru pohybu II. FLX a I. EXT diagonále, se zvýšila v obou směrech a také u pravé i 

levé HK. Při pohybu ve směru II. FLX diagonály došlo ke zvýšení maximální zvednuté 

zátěže o přibližně stejnou hodnotu u pravé i levé horní končetiny. Na rozdíl od toho při 

I. EXT diagonále došlo k výraznějšímu zlepšení u pravé HK, zatímco u levé se výkon 
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zvýšil jen o nepatrnou hodnotu.  

Maximální zátěž 

kladky s odporem 

(Průměr) 

II. FLX diagonála I. EXT diagonála 

LHK PHK LHK PHK 

1. testování 24,75 kg 24,75 kg 37,25 kg 35,58 kg 

2. testování 27,25 kg 26,83 kg 38,50 kg 39,75 kg 

Rozdíl + 2,5 kg + 2,08 kg + 1,25 kg + 4,17 kg 

Tabulka č. 52: Souhrnné výsledky maximální zátěže při II. FLX a I. EXT diagonále 

Dle souhrnných výsledků můžeme říci, že po cíleném tréninku  dolních fixátorů 

lopatek došlo ke zlepšení ve všech měřených testech. Snížil se stranový rozdíl 

v postavení lopatek a tím se zkorigoval dyskinetický stav dle testu LSST. Zároveň se 

celkově snížila vzdálenost dolních úhlů lopatek ve všech měřených pozicích. Délka 

přihrávky hráčů se v průměru prodloužila o více než půl metru a hodnocení síly horních 

končetin ukázalo po intervenci také mírné zlepšení. 
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6 DISKUSE 

Z teoretické části práce vyplývá, že oblast ramenního pletence a ramenního 

kloubu je při ragby velmi ohrožena. Po kolenním kloubu dochází k největšímu množství 

úrazů právě v oblasti ramene, a to zejména při skládání, pokládání míče, při herní 

situaci ruck, při přímém kontaktu nebo dopadu a podobně. Nejohroženějšími 

strukturami jsou šlachy rotátorové manžety, kloubní pouzdro a vazy zajišťující stabilitu 

glenohumerálního kloubu, AC kloub a klíční kost. (Vaz, Rooyen, Sampaio, 2010; 

Yasumasa et al., 2019; Biscombe, Drewett, 2010; Crichton et al., 2012; Williams et al., 

2013) 

Jedním z rizikových faktorů zranění ramene u sportovců je dyskineze lopatky. 

(Kibler et al., 2013) Jak bylo potvrzeno ve studii Hickey et al. (2017), dyskineze 

lopatky zvyšuje riziko zranění ramenního kloubu o 43%. 

6.1 Diskuse k jednotlivým hypotézám 

Před zahájením výzkumu byly stanoveny hypotézy. H1: „Předpokládám, že 

hráči české extraligy ragby nemají dostatečně fixované lopatky“ byla potvrzena, neboť 

z měření testu LSST vyplývá, že ragbisté trpí mírným stupněm dyskineze lopatek. U 

asymptomatických sportovců, kteří se výzkumu účastnili, byla průměrná naměřená 

hodnota 1,11cm ve 3. pozici, což odpovídá dle Kiblera (1998) mírné dyskinezi. Lze 

předpokládat, že kdyby byli zahrnuti také hráči s traumaty ramenního kloubu 

v anamnéze, byl by výsledek ještě vyšší. 

Jak uvádějí Hickey et al. (2018), dyskinezí lopatek trpí téměř polovina 

asymptomatických overhead sportovců, mezi které se ragbisté řadí. Dle studie 

Kawasaki et al. (2012) trpí dyskinezí 33% profesionálních ragbistů, takže jsme již před 

výzkumem očekávali, že určitou míru dyskineze u probandů nalezneme. Dle výsledků 

měření během zpracovávání této diplomové práce, byla alespoň mírná dyskineze 

nalezena u 8 z 12 probandů. Cíleně byli sice vybírání probandi, kteří trpí bolestmi 

ramenních kloubů, ale zároveň byli vynecháni hráči s traumaty v oblasti ramen. Proto 

lze říci, že v českých podmínkách trpí dyskinezí lopatek přibližně polovina hráčů ragby. 

Druhá hypotéza H2: „Předpokládám, že kompenzační trénink dolních fixátorů 

lopatek zlepší stabilitu a fixaci lopatek“ byla také potvrzena. Test LSST ukazuje, že po 

kompenzačním tréninku došlo k výrazné symetrizaci lopatek a výsledek ve všech třech 

pozicích byl pod 1cm. Konkrétně 0,63cm v pozici č. 3, což je výrazný rozdíl oproti 
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vstupnímu měření. Kromě toho došlo téměř u všech probandů k posunu dolních úhlů 

lopatek směrem k páteři, což také svědčí o lepší fixaci a stabilizaci lopatek. 

Intervenční trénink dolních fixátorů lopatek byl sestaven cíleně. Dle Kiblera et 

al. (2013) je prokázána zvýšená aktivita dolních fixátorů lopatek EMG analýzou 

některých použitých cviků. Ty byly doplněny cviky vycházející z obecných 

kineziologických znalostí, proto byl efekt celého tréninku předvídatelný za podmínky 

správného provedení. 

Hypotéza H3: „Předpokládám, že provedené cvičení má pozitivní vliv na 

svalovou sílu horních končetin“ byla také potvrzena. Výsledky měření maximálního 

odporu, který hráč dokáže překonat pohybem I. EXT a II. FLX diagonále dle PNF, 

ukázaly, že po kompenzačním tréninku došlo k průměrnému zlepšení o 2,5 a 1,25 kg u 

levé a o 2,08 a 4,17 kg u pravé horní končetiny. Když se podíváme na výsledky 

jednotlivých probandů, zjistíme, že ani u jednoho z nich nedošlo ke zhoršení. Větší 

svalovou sílu v oblasti pletence ramenního u jedinců bez dyskineze lopatek prokázali ve 

své studii Moghadam et al. (2018). Vzhledem k vybraným pohybům dle PNF, při 

kterých je účast svalů pletence prokázána, bylo zlepšení probandů po intervenci také 

očekávatelné.  

Potvrzena byla i poslední hypotéza H4: „Předpokládám, že provedené cvičení má 

pozitivní vliv na výkonnost hráčů při ragby“. Z činností v ragby, týkajících se horních 

končetin, byla měřena pouze délka přihrávky. Ta byla prodloužena vlivem cíleného 

tréninku dolních fixátorů lopatek o 0,62 m u levé a 0,69 m u pravé horní končetiny. 

Z teoretických poznatků také víme, jak je správná fixace lopatky důležitá pro ostatní 

herní činnosti, jako jsou skládky, zdvihání v autu, tlak v mlýnu atd. Výkonnost při 

těchto činnostech vychází z kineziologických a biomechanických aspektů, kdy lépe 

fixovaná lopatka dodává horní končetině možnost lepší opory a tím zajistí lepší přenos 

kinetické energie. (Hamill et al., 2015) 

6.2 Diskuse k jednotlivým testům 

Test LSST je jedním z mála nástrojů pro diagnostiku dyskineze lopatek i u 

asymptomatických jedinců a bez využití přístrojů. Proto jsem ho i já během výzkumu 

využíval. Výsledkem testu je rozdíl v cm mezi vzdáleností dolních úhlů lopatek od 

páteře. (Kibler, 1998) Vyšší výsledek (větší stranový rozdíl) tak lze očekávat zejména u 

sportovců, kteří prodělali úraz ramenního kloubu. Takoví hráči byli ale z výzkumu 

vyřazeni, proto jsou stranové rozdíly vzdálenosti lopatek poměrně nízké. Přesto ale byla 
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stanovena mírná dyskineze lopatek (rozdíl nad 1 cm) před intervencí. Pro lepší 

názornost efektu cíleného tréninku dolních fixátorů  jsem využil také naměřené hodnoty 

při testu a porovnal tak vzdálenost lopatek od páteře při prvním a při závěrečném 

měření. Tato vzdálenost se prakticky u všech probandů snížila, takže kromě snížení 

rozdílu mezi lopatkami došlo také k přiblížení lopatek k páteři vlivem větší aktivity 

dolních fixátorů. 

Nevýhodou testu LSST je závislost měření na přesné palpaci, která je 

nejnáročnější při pozici č. 3 z důvodu velké svalové aktivity v oblasti. Dále se náročnost 

přesné palpace zvyšuje s větším množstvím podkožního tuku případně s větší svalovou 

hmotou u dolního úhlu lopatky. Vzhledem k tomu, že změny nastaly v řádech 

milimetrů, je zde velké riziko chyby z důvodu nepřesné palpace. Stranový rozdíl mezi 

levou a pravou lopatkou, který je předmětem testování při LSST, může dle mého názoru 

ovlivnit například mírné skoliotické držení nebo skolióza páteře, která nemusí být 

pouhým okem patrná. Opět mluvíme o řádech milimetrů, kdy i nepatrná rotace a 

stranová deviace měřeného obratle může výsledek ovlivnit. Nicméně díky měření 

jednou osobou a stejným způsobem by měla být chybovost minimalizována. 

Při měření délky přihrávky nejvíce záleželo na vyspělosti techniky přihrávání 

hráče. Jak potvrzují výsledky, hráči hrající na útočných postech podali velmi stabilní 

výkony a ty se příliš nezměnily ani po intervenci. Naopak hráči z řad rojníků, kteří 

techniku přihrávání tolik nerozvíjejí, podali velmi rozdílné výkony. V rámci jednoho 

měření nebyly výjimkou ani několikametrové rozdíly. Započítán ale byl vždy nejdelší 

pokus, takže průměrný výkon by byl podstatně nižší. Při zprůměrování nejdelších 

pokusů všech hráčů ale přesto došlo k mírnému zlepšení délky přihrávky. Kromě lepší 

fixace lopatky a tím lepšímu přenosu síly na horní končetiny může mít na délku 

přihrávky vliv také trénink přihrávání. Ten sice nebyl součástí intervence, ale hráči 

během výzkumu přihrávání samozřejmě trénovali. Zejména u rojníků pak výsledek 

mohlo ovlivnit to, jak se zrovna měřený pokus „povedl“. 

Testování síly horní končetiny bylo provedeno tahem kladky s odporem ve 

směru I. EXT a II. FLX diagonály. Tyto pohyby byly vybrány nejen pro svou 

nezpochybnitelnou účast svalů fixujících lopatky, ale také proto, že tyto pohyby nejsou 

trénovány ani během kondiční části tréninku. Nejnižším možným rozdílem odporu, 

který lze na kladce nastavit, je síla 25N (5 kg závaží). Citlivost tohoto testu je tedy 

poměrně nízká a výsledky to dokazují. Většina probandů, kteří po cíleném tréninku 

dolních fixátorů zvládli zvednout větší zátěž, zvedli o 5 kg těžší závaží. Výjimkou byl 
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pouze proband č. 10, který zvedl při jednom z pohybů závaží těžší o 10 kg. Pokud by 

byla možnost nastavení menšího rozdílu (např. po 1 kg), výsledky by pravděpodobně 

byly pestřejší. Žádný z probandů se ovšem po intervenci nezhoršil. Při testování byl 

také kladen důraz na plynulé provedení pohybu a byl vyloučen švih. 

Pro vyšší specificitu celého výzkumu by bylo vhodnější objektivnější posouzení 

dyskineze lopatek, které je možné pouze s využitím přístroje, který bohužel není 

v našich podmínkách dostupný. Pro přesnější určení délky přihrávky by bylo nutné, aby 

probandi provedli více pokusů, ze kterých by se následně vybral nejdelší, případně by 

byl proveden průměr. Vzhledem k nízké vyspělosti techniky přihrávky některých hráčů 

by při větším počtu pokusů byly výsledky pravděpodobně objektivnější. Pro přesnější 

měření síly horní končetiny by byl vhodnější přístroj s možností citlivějšího nastavení 

odporu, nebo speciálně upravený dynamometr. 

6.3 Diskuse k probandům 

Jak bylo zmíněno výše, výsledků žádného z probandů se cíleným tréninkem 

dolních fixátorů lopatek nezhoršily. Přesto nalezneme určitá specifika sledovaných 

hráčů. Co se týče pozice lopatek dle výsledků testu LSST, u většiny probandů došlo 

k podobnému snížení vzdálenosti lopatek od páteře a současně ke snížení stranového 

rozdílu. Pouze u probanda č. 10 došlo k mírnému oddálení dolního úhlu levé lopatky. Ta 

ovšem byla při prvním měření méně vzdálená od páteře než lopatka pravá, tudíž i přes 

tento paradoxní výsledek lze výslednou pozici lopatek považovat za více fyziologickou. 

V souvislosti s tím je potřeba zmínit, že proband č. 10 prokázal výrazné zlepšení síly 

pravé horní končetiny při II. FLX diagonále. Jako jediný zvedl závaží o 10 kg těžší, než 

při prvním měření. Z toho lze usuzovat, že pro tohoto probanda měla symetrizace 

lopatek i na úkor „oddálení“ levé lopatky pozitivní vliv. Dalším paradoxním výsledem 

při testu LSST je snížení vzdálenosti dolního úhlu lopatky při 2. pozici u probanda č. 4. 

Podle fyziologického souhybu lopatky a paže by mělo docházet během abdukce paže 

k zevní rotaci lopatky a tím ke zvětšování vzdálenosti dolního úhlu lopatky. (Kapandji, 

2007; Hamill et al., 2015) Tento paradoxní výsledek je pravděpodobně dán hyperfunkcí 

m. trapezius pars descendens a mm. rhomboidei a současně sníženou aktivitou m. 

serratus anterior. Tato svalová dysbalance způsobí, že během abdukce paže dochází 

k vnitřní rotaci dolního úhlu lopatky a její korekce nastane až při větším úhlu abdukce. 

Vzhledem k sytému testu LSST ale tato paradoxní hodnota výsledky neovlivní. 

U některých probandů (3, 4, 5 a 12) můžeme pozorovat jednostranné zlepšení 
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výsledků, které ovšem koresponduje se stranovou symetrizací a zároveň ve všech 

měřených testech. Pokud došlo ke zlepšení fixace pravé lopatky, došlo také 

k prodloužení přihrávky levým bokem k výseči (takže s větší účastí PHK) a ke zvýšení 

svalové síly pravé horní končetiny.  

V měření délky přihrávky se od ostatních výrazně liší proband č. 8. Ten dokázal 

svou přihrávku po intervenci prodloužit o několik metrů (konkrétně o 2,4 a 3,8 m), 

přestože zlepšení v ostatních testech je spíše průměrné. Důvodů takového zlepšení může 

být více. Hlavním faktorem je to, že se jedná o rojníka a při přihrávání nepodává příliš 

stabilní výkony vzhledem k nedostatečně ovládané technice. Při druhém měření se mu 

mohly hody jednoduše více povést. Dalším faktorem je trénink techniky přihrávání, 

který během výzkumu nezávisle probíhal a vzhledem ke slabým výkonům před 

intervencí mohl tohoto probanda ovlivnit více než ostatní.  

Při porovnání výsledků jednotlivých probandů nelze říci, že s větším ovlivněním 

dyskineze lopatky by se exponenciálním způsobem zlepšovaly výkony při funkčních 

testech. Co lze ovšem pozorovat prakticky u všech probandů je symetrizace 

pravolevého rozdílu, a to ve všech měřených testech. Dalším pozitivním zjištěním je, že 

se probandi ve výkonech nezhoršovali. Pouze při měření délky přihrávky došlo u 

některých ke zhoršení v řádech decimetrů, jehož důvody jsou popsány v předchozí 

kapitole. 

6.4 Diskuse k využití výsledků ve sportovní praxi 

Kromě testovaných činností lze vlivem lepší fixace lopatek u probandů 

předpokládat zlepšení v dalších ragbyových dovednostech jako je tlak v mlýnu, zvedání 

při autovém vhazování, odmítání nebo skládání, které nebyly měřeny pro jejich 

obtížnou objektivizaci. Účast lopatky a vliv její správné fixace je potvrzen v obecných 

principech kineziologie a biomechaniky a také v několika studiích. (Kibler et al., 2013; 

Hamill et al., 2015; Lintner, 2008; Yasumasa et al., 2019) Jak je již zmíněno výše, v 

neposlední řadě je pro sportovce velkým přínosem lépe fixované lopatky prevence 

zranění ramenního kloubu. Proto si myslím, že je vhodné nejen u overhead sportovců 

sledovat postavení a pohyb lopatek a do tréninkového plánu zařadit kompenzaci 

v podobě cíleného tréninku dolních fixátorů lopatek. Prevence a minimalizace zranění 

sportovců by dle mého názoru měla stát na prvním místě každého trenéra. Zlepšení 

sportovních dovedností je již pouhým bonusem, který by lepší fixace lopatek přinesla.  
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6.5 Diskuse k využití výsledků ve fyzioterapii 

Ve fyzioterapii lze poznatky z této diplomové práce využít při péči o pacienty 

s poškozením ramenního kloubu. Ze zkušeností z odborné praxe vím, že pacienti 

s traumaty a po operacích v oblasti ramen, kteří přicházejí na rehabilitaci, jsou o 

důležitosti správného postavení a fixace lopatky nedostatečně informováni. Pouhým 

nesprávným stereotypem pohybu tak dochází k patologiím v oblasti pletence, ke 

svalovým dysbalancím a poruše skapulohmerálního rytmu. Při léčbě bychom měli vždy 

brát v úvahu důležitost správné fixace lopatek a její ovlivnění brát jako jednu ze 

základních součástí terapie. Snížíme tak riziko recidivy zranění, riziko sekundárních 

poškození v oblasti pletence ramenního a krční páteře a zlepšíme funkci horní 

končetiny. Výsledky této diplomové práce důležitost lopatky pro ramenní kloub 

potvrzují a myslím si, že opomíjení její stabilizace při terapii je velkou chybou. 
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7 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce měla zejména ověřit efekt cíleného tréninku dolních 

fixátorů lopatek u hráčů ragby. Z předchozích zkušeností jsem jako fyzioterapeut 

ragbyového týmu RC Praga Praha pozoroval nedostatečnou fixaci lopatek a s tím 

související bolestivé stavy ramen a zvýšené riziko poranění ramenního kloubu. Proto 

samotný výzkum hráči a trenéři rádi přivítali a ochotně se měření a cíleného 

kompenzačního tréninku účastnili. Nakonec bylo na základě anamnestického dotazníku 

vybráno 12 probandů, kteří odpovídali kritériím. Podstatným kritériem byla absence 

zranění ramenního kloubu v minulosti. Současně se muselo jednat o pravidelně trénující 

ragbisty, kteří občas trpí bolestmi ramenních klubů, ale v současné době jsou zcela bez 

symptomů. Tito probandi podstoupili úvodní i závěrečné měření a cílený trénink dlních 

fixátorů lopatek. 

Měřením jsme zjistili, že hráči české extraligy ragby (konkrétně hráči RC Praga 

Praha) skutečně mají nedostatečně fixované lopatky, jak jsme předpokládali, a to i přes 

to, že se výzkumu účastnili asymptomatičtí sportovci. Tato nedostatečná fixace snižuje 

schopnost přenosu síly na horní končetinu a tím výrazně ovlivňuje sportovní dovednosti 

a sílu horních končetin. Cíleným tréninkem, trvajícím 6 týdnů, se podařilo tuto 

skutečnost ovlivnit a výsledkem byla lepší fixace lopatek a současně mírné zlepšení ve 

všech funkčních testech (délka ragbyové přihrávky a síla horní končetiny při tahu 

kladky s odporem ve směru pohybu II. FLX a I. EXT diagonály). Ostatní ragbyové 

dovednosti týkající se horních končetin, jako je skládání, autové vhazování včetně 

zdvihání hráčů nebo odmítání, by měly být vlivem lepší fixace efektivnější, jak bylo 

uvedeno v diskusi. Tyto poznatky lze snadno převést do jiných sportů, kde je lze také 

využívat.   

Teoreticky byl také prokázán efekt v podobě prevence zranění ramenního 

kloubu. Jako fyzioterapeut v ragbyovém klubu považuji tento přínos za nejpodstatnější, 

protože zdraví hráčů je dle mého názoru nejdůležitější jak pro samotného hráče, tak i 

pro úspěch celého týmu. Proto věřím, že poznatky z této diplomové práce budou hráči a 

trenéři uplatňovat a zejména v klubu RC Praga Praha, kde výzkum probíhal, bude 

trénink dolních fixátorů lopatek běžně zařazován do kondiční přípravy. Stejně tak bych 

doporučoval zařazení takového kompenzačního tréninku všem overhead sportovcům a 

všem, kteří prodělali úraz v oblasti ramenního kloubu nebo se potýkají s bolestmi 

ramen.  
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Jsem rád, že touto diplomovou prací byly potvrzeny mé předchozí domněnky a 

současně byl stanoven ověřený tréninkový plán, jak nedostatečnou fixaci lopatek 

ovlivnit. Zpracováváním zdrojů jsem si rozšířil znalosti v oblasti kineziologie, 

biomechaniky, diagnostiky a možností terapeutického ovlivnění ramenního pletence a 

věřím, že má práce ovlivní i další kolegy v oboru fyzioterapie nebo trenéry ve 

sportovních klubech. 
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Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
Vážený pane, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy 

(jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 

ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném 

projektu v rámci diplomové práce na UK FTVS s názvem „Efekt cíleného tréninku dolních fixátorů 

lopatek na funkci pletence ramenního u hráčů ragby“, prováděné na hřišti RC Praga Praha. 

Cílem práce je ověřit, zda Vy, hráč ragby s bolestivými stavy v oblasti ramen, máte dostatečně 

fixované lopatky. 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 Vám pomůže při aktivitách, které pro ragby potřebujete. 

Měřena je délka přihrávky a svalová síla horní končetiny v II. FLX diagonále dle PNF při tahu 

kladky s odporem. Součástí sběru dat bude také anamnestický dotazník a standardizovaný test LSST dle 

Kiblera pro měření aktivity dolních fixátorů lopatek. Při tomto testu se měří vzdálenost dolních úhlů 

lopatek od hrudní páteře ve třech polohách paží. Jedná se o neinvazivní metodu.  

Měření bude probíhat na začátku a na konci výzkumu. Mezi tím proběhne cílený trénink dolních 

fixátorů lopatek, který bude probíhat 3x týdně v rámci tréninků ragby po dobu 6 týdnů. Vybrané cviky 

vycházejí z poznatků kineziologie a odpovídají testovaným pohybům v rámci studie publikované 

Kiblerem v American Journal of Sport Medicine v roce 2008. Časová náročnost kompletního testování 

včetně vyplnění dotazníku bude přibližně 1 hodina. 

 Během výzkumu nebudete vystaveni většímu riziku, než jaké vzniká při běžném tréninku ragby. 

Na správnost provedení testů, rozcvičení před měřením a před kompenzačním cvičením a na správnost 

provedení cviků zařazených do cvičební jednotky dohlédne fyzioterapeut Bc. Michal Přibyl, který je též 

řešitelem výzkumu. Výzkumu se nezúčastníte s akutním poraněním ramenního kloubu, s akutním 

onemocněním či v úrazu diagnostikovaném lékařem a v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu.  

 Pro ostatní účastníky se jedná o výhradně bezbolestné metody jak měření, tak tréninku. 

Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

Očekávaným přínosem je vyšší aktivita dolních fixátorů lopatek a tím lepší funkce pletence 

ramenního. Jedná se tak mimo jiné o prevenci zranění v oblasti ramenních kloubů. 

Diplomová práce bude uveřejněna na webu a ve studentském informačním systému (SIS), v 

případě zájmu budou data zpřístupněna na e-mailu: pribyl.mi@seznam.cz 

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v diplomové 

práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou 

využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. 

Anonymizace Vaší osoby na fotografiích bude provedena začerněním/rozmazáním obličejů či 

částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. Neanonymizované fotografie budou po 

ukončení výzkumu smazány. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Michal Přibyl      Podpis: ....................... 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: …………………………         Podpis:....................... 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve 

výše uvedeném projektu a že jsem měl možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní 

informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal jasné a 

srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl jsem poučen o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu 

nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně 

informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: ............................ 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:pribyl.mi@seznam.cz
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Obrázek č. 4: Incidence zranění v ragby dle lokality (Yeomans, 2018) 
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Příloha č. 5: Anamnestický dotazník 

Anamnestický dotazník 

Jméno:       Datum: 

Věk:       Dominantní horní končetina: 

Post v ragby: 

Závažnější úrazy a operace na pohybovém aparátu: 

 

 

Jak dlouho se aktivně věnujete ragby? 

 

 

Jak často se věnujete tréninku ragby? 

 

 

Jaké další sporty (včetně posilování, kompenzací) k ragby provádíte? Jak často? 

 

 

Měl jste někdy úraz v oblasti ramenního kloubu? Jaký, kdy a jak byl řešený?  

(pouze lékařem ošetřené úrazy) např.: luxace, subluxace (vykloubení), zlomeniny klíční 

kosti, pažní kosti, natržení či přetržení vazů AC kloubu atd. 

 

 

Míváte bolesti ramenních kloubů při tréninku nebo při cvičení? 

 

 

Využíváte taping pro stabilizaci ramenního kloubu na zápasy ragby? Jak často? 

  


