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Abstrakt

Název: Účinky masážního válce při strečinku

Cíle: Hlavním cílem práce bylo zjistit rozdíly mezi účinky masážního válce a klasickým
strečinkem.

Metody: Studie se účastnilo 10 studentek UK FTVS, ve věku 23-24 let, aktivní
sportovkyně s podobnou výkonností. Studie měla tzv. zkřížený (cross-over) design.
K měření probandů byla použita metoda zvaná tensiomyografie pomocí přístroje TMG
100. Testován byl sval musculus vastus lateralis. K vyhodnocení výsledků byl použit
generalizovaný lineární model.

Výsledky: Bylo prokázáno, že pěnové válcování má tendenci lépe aktivovat sval před
výkonem a statisticky významně urychluje regenerační procesy po zátěži v porovnání
s klasickým strečinkem.

Závěr: Masážní válec může být použit efektivně po sportovním výkonu jako prostředek
pro urychlení regenerace, čímž může zvýšit sportovní výkonnost.

Klíčová slova: rozcvičení, protažení, TMG, tensiomyografie

Abstract
Title: Effects of a foam roller during stretching

Aims: The main aim of the thesis was to compare effects between the foam roller and
stretching exercises.

Methods: 10 female students aged 23-24 from UK FTVS participated in this study. All
the participants were active athletes. The study was realized as a cross-over trial. There
was used tensiomyography using the TMG 100 to measure all the participants. The
musculus vastus lateralis were tested in both sides. A generalized linear model was used
to evaluate the results.

Results: The foam rolling tended to better activate muscle before training and
statistically significantly accelerated post-load recovery processes compared to normal
stretching.

Conclusions: The foam roller could be used effectively after sports performance as a
tool to accelerate regeneration, thereby enhancing sports performance.

Keywords: warm-up, stretching, TMG, tensiomyography
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Seznam zkratek

TMG

tensiomyografie

TP

spoušťové body (Trigger points)

Td

doba zpoždění (Delay time)

Tc

doba kontrakce (Contraction time)

Ts

doba zachování (Sustain time)

Tr

doba odpočinku (Relaxation time)

Dm

maximální přemístění (Maximal displacement)

ES

experimentální skupina

KS

kontrolní skupina
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1 ÚVOD
Sport provází můj život od malička, ať už to byla na prvním stupni základní školy
atletika, na druhém stupni závodní aerobik, až po šestkový volejbal za TJ Sokol
Pardubice, ke kterému jsem se dostala během studia střední školy. Výběr vysoké školy
byl víceméně jasný a svého rozhodnutí nelituji, naopak, Fakulta tělesné výchovy a
sportu mi nabídla širokou škálu sportovních aktivit, možnost komplexně nahlédnout do
zdravého způsobu života a mezi spolužáky, sportovci, si najít mnoho přátel. Jak jsem již
zmínila, studium mi umožnilo vyzkoušet si mnoho sportů. Profesně mě však nejvíce
zaujalo fitness. Fitness mě zaujalo natolik, že v současnosti pracuji jako fitness trenérka
ve Fitness centru Contours, kde zároveň působím i jako poradce pro zdravý životní styl.
Klientkám radím, jak lépe vnímat své tělo, správným stravovacím návykům, zdravému
pohybu a především správnému protahování a regeneraci, které vedou k lepším
výkonům.
V dnešním světě, který nabízí řadu pomůcek a způsobů, abychom já i moji klienti
dosahovali co nejlepších výsledů, se snažím zaměřovat na kvalitní rozcvičení a
protažení. Rozcvičení slouží ke dvěma hlavním cílům, a to předejít zranění a připravit
organismus na maximální podání výkonu. Závěrečné protažení má svůj efekt také
spojen s regenerací a kompenzačními aspekty. Velmi důležitou úlohu hraje strečink
jako kompenzační faktor při posilování. Proto by měl být součástí jak úvodní, tak
závěrečné části tréninkové jednotky. V této práci bych se chtěla zaměřit na rozvoj
pohyblivosti pomocí speciálních masážních válců, které ráda využívám i v praxi. Za
dobu, co se věnuji posilování, jsem vyzkoušela spoustu zajímavých produktů. Některé
časem omrzí, jiné dočista zklamou, ale masážní válec pravidelně používám už pár let. Je
to skvělý výrobek na masáž namožených svalů, který navíc napomáhá k lepšímu
výkonu během cvičení. A co je pro mě jako aktivní sportovkyni velice důležité? Druhý
den po cvičení člověk necítí únavu z předešlého dne a je schopen se věnovat dalším
aktivitám.
Toto téma jsem si zvolila, abych zjistila, jak efektivně masážní válec ovlivňuje
přípravu organismu na výkon a zároveň i závěrečné uvolnění svalového napětí, oproti
běžnému strečinku. Testování bude probíhat pomocí 10 studentek UK FTVS, které jsou
aktivní sportovkyně, a jejich výkonnost je obdobná. Vlastnosti svalů budeme měřit
s využitím metody tensiomyografie pomocí přístroje TMG.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
2.1 Fitness
2.1.1

Definice pojmu
V dnešní době pojem fitness znamená mnoho významů v různých souvislostech.

Fitness označuje pohybové aktivity, názvy posiloven, samotné sportovní odvětví nebo
je spojeno s produkty, jako jsou např. potraviny a sportovní vybavení. V nejširším pojetí
jej chápeme jako životní styl.
Podle Slovníku cizích slov (1996) označení pojmu fitness je v České republice
přejaté z anglického výrazu „fit“ - být fit, být tělesně i duševně svěží. Je to důsledek
pozitivního přínosu správného životního stylu, jehož součástí je, vedle správné výživy,
také pravidelná pohybová aktivita. Osten (2005) také uvádí, že fitness je součástí
zdravého životního stylu. Zahrnuje komplex správných návyků, dobrou tělesnou
kondici a dobré zdraví. Fitness jako sport může být spojován s cvičením v tělocvičně
bez zátěže (např. strečink, aerobik) nebo s posilováním ve fitness centru na posilovacích
strojích či s náčiním (Fořt, 2005).
2.1.2 Rozvoj fitness a wellness
Svůj rozvoj započalo fitness v tělesné kultuře v období starověké antiky.
V Řecku a Římě se tělesná cvičení provozovala především v gymnastice a atletice.
V tomto období vznikl také pojem „kalokagathie“ vyjadřující soulad krásy těla a duše.
Tento ideál dokonalosti, který stál při vzniku olympijských her jako jedna z hlavních
myšlenek, by měl být základní filosofií fitness.
Do Evropy přišel trend fitness a wellness z Ameriky kolem 70. let. Největším
rozvojem si v této době prošla tzv. muzigymnastika – předchůdce dnešního aerobiku,
shaping a body building – cvičení s činkami a posilovacími přístroji. V 80. letech bylo
však nutné přejít na klubové členství. Právě klubové členství a placení poměrně
vysokých příspěvků umožnilo vznik fitness paláců či domů, zaměřených pouze na
fitness. Tento trend současně koresponduje s vlnou wellness. Fitness přechází nejen ke
klasickému aerobiku a posilování, ale věnuje se více relaxaci a přechází tak v určitý
individuální životní styl. Ten v sobě zahrnuje také mentální trénink, moderní způsob
stravování, tedy obecně životní styl. Jedině klubové členství tedy umožnilo, aby se
fitness stal spolu s životním stylem součástí moderního života.
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V dnešní době jsou wellness a fitness kluby významným elementem. Lidé chtějí
zlepšit svou kondici, udělat něco pro své zdraví a snížit tak riziko úrazů a především
stále přibývajících civilizačních onemocnění. Asi dvě třetiny všech úmrtí se připisují
infarktu, obezita se šíří téměř rychlostí větru a k tomu se potýkáme s tzv. průmyslovým
stravováním. Ukázalo se, že fitness je jednou z mála možností, jak těmto civilizačním
chorobám čelit. Moderní doba nám stále více dává najevo, že zdraví není tak
samozřejmá věc a že je potřeba se o zdraví pravidelně starat (Teorie tělesné výchovy a
sportu, 2019).
2.1.3 Benefity
Pravidelné cvičení má pozitivní vliv na:
-

fyzickou zdatnost a tělesnou kondici na základě pravidelné pohybové aktivitě

-

psychiku při redukci stresu v důsledku vyplavování endorfinů

-

zvyšování srdečního tepu pomocí fyzické námahy

-

nárůst svalové hmoty

-

spalování sacharidů a tuků

-

posilování imunitního systému

-

snižování glukózy z krve

-

snižování rizik chorob

2.2 Musculus vastus lateralis
Sval dolní končetiny musculus vastus lateralis je
v

průběhu

tréninkové

jednotky

obvykle

nejvíce

zatěžován. Tento sval má velkou tendenci ke zkrácení a
zároveň i ochabnutí (vyšší i nižší tenzi) a proto je tento
sval nejvhodnější pro tuto práci. Je součástí m.
quadriceps femoris (čtyřhlavý sval stehenní). Tento sval
začíná nad kyčelním kloubem a napíná se pod kolenní
kloub. Hlavní funkcí je extenze kolenního kloubu a flexe
kyčelního kloubu. Společně s dalšími svaly natahuje
koleno při zvedání se ze sedu, během, chození a lezení
(Jarmey, 2019).

Obrázek 1 - Musculus vastus lateralis
(Jaremey, 2019)
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2.3 Fascie
2.3.1 Význam pojmu
Latinský výraz fascia původně označoval dlouhý a úzký pruh látky. V 19. století
výrazem fascie označujeme pojivovou tkáň, která jako blanitá křídla obepíná svaly,
kosti a celé orgány a proniká i do hlubších vrstev těla, kde vytváří přepážky, dutiny a
úzké či širší pruhy. Povrchovou fascii všichni jistě někdy viděli - stačí si vzpomenout na
syrové maso u řezníka (Kazimír, Klenková, 2017).
2.3.2 Vlastnosti a funkce
Fascie je bílá hmota, která se skládá z vody, kolagenu, sacharidů a bílkovin.
Tyto složky se spojují do řetězců, váčků, pouzder a obalů. Důležitá vlastnost je
přizpůsobivost vazivové tkáně. Tato pojivová tkáň má nezastupitelnou podpůrnou a
ochranou funkci, formuje a udržuje tvar orgánů a částí lidského organismu. Medicína
pokládá za určitý druh fascie i šlachy, vazy a silné kloubní mázdry (blány). V této
souvislosti používá výraz fasciální soustava (Kazimír, Klenková, 2017). Důležitou roli
v oblasti funkčnosti hraje voda. Příliš velké nebo jednostranné zatěžování či nedostatek
pohybu vede k dehydrataci tkáně. Vazivová tkáň tak ztrácí pružnost a schopnost
regenerace. Uspořádání fascií má tedy pro optimální funkčnost a pro zdraví velký
význam. Mřížková struktura umožňuje maximální roztažitelnost bez rizika poškození.
V případě jednostranného nebo příliš intenzivního využívání této funkčnosti tato
vlastnost ochabuje a dochází ke ztrátě pružnosti. Optimální struktury nalezneme spíše u
mladých a trénovaných lidí nežli u starších a netrénovaných osob (Thommes, 2016).

Obrázek 2 - Struktura fascie
Zdroj:https://www.swr.de/swr2/wissen/bildergalerie//id=661224/did=13831192/gp1=12693638/gp2=12697944/nid=661
224/vv=gallery/14yf6du/index.html
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2.3.3 Výzkum fascie
Zakladatel osteopatie, Andrew Taylor Still (1828-1917), vydal zásadní soubor
statí, v nichž popsal své představy o úloze fascie v lidském organismu. Později
americká biochemička Ida Pauline Rolfová (1896-1979), jako první formulovala
hypotézu, že fascie není pouhá pasivní struktura, ale má také elastické vlastnosti.
Rolfová byla přesvědčena, že pokud tělo zaujímá ideální polohu, gravitace jím jen volně
prochází, člověk má pocit lehkosti a samotný proces prospívá k samovolnému
uzdravování. (Kazimír, Klenková, 2017).
2.3.4 Původ Rolfingu
Na základě těchto revolučních metod můžeme dále mluvit o alternativní
manuální léčbě spojenou se speciální technikou manipulace s pojivovou tkání
označovanou jako Strukturální integrace, dnes známou také pod názvem Rolfing.
Rolfová tuto metodu aplikovala na svém nemocném synovi. Protože jeho zdravotní
problémy dlouhodobě přetrvávaly, pokusila se vzít léčbu do vlastních rukou. Intuitivně
pracovala s jeho tělem tak, aby napravila vadné držení a uvolnila nepříznivý tlak na
tělní orgány a další tělní struktury. Masírovala a hnětla, tlačila a manipulovala s tělem,
dokud problémy nevymizely. Tuto metodu později aplikovala na mnoho dalších
pacientů a své vědomosti a znalosti dále prohlubovala.
Předpokladem celé terapie je vymizení bolestivých příznaků a zlepšení
strukturálního uspořádání lidského těla a postury. Pokud bude pojivová tkáň zdravá,
bude i tělo fungovat lépe (Vychodilová, Andrová, Vrtělová, 2015).
Mezi další odborníky zabývající se výzkumem pojivových tkání patří například
zakladatel systému KMI (Kinesis Myofascial Integration) Thomas Myers. V metodě
KMI spojil Myers vlastní zkušenosti s metodou Rolfové. Dále se o výzkum pojiv a jeho
využití v praktickém rámci zajímá Robert Schleip, německý biolog, psycholog a
neurofyziolog. Vytvořil tréninkový program nazvaný Fascial Fitness, který zahrnuje
cvičení a automasážní techniky zaměřené na pojivovou tkáň. Systém je zaměřen na
protažení a uvolnění pojivové tkáně, na zvýšení elasticity a na produkci kolagenu ve
fibroblastech. Zdůrazňuje, že při cvičení lze využívat různé typy cvičebních pomůcek
od malých míčků přes overbally až po válečky a velké pěnové válce (Vychodilová,
Andrová, Vrtělová, 2015).
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2.3.5 Trénink pojivové tkáně (Fascial Fitness)
Bolesti nás provázejí po celý život, jsou jeho součástí a dokonce součástí nutnou
pro přežití lidského druhu. Abychom věděli, že něco není v pořádku, je pro nás důležitý
signál hlásící bolest. Na úrovni fascií lze bolesti přirovnat k deformaci, zhmoždění nebo
přetočení vláken s mřížkovitou strukturou, jež jsou nevratné a dokážou vnímat polohu a
pohyb těla nebo bolest. Každý jedinec má jiné vnímání bolesti, které je podmíněno
především geneticky. Kdo provádí masáž rolováním pravidelně, zjistí, že bolestivé
podráždění při rolování je zpočátku silnější, ale brzy ho pak snáší lépe.
Zatím nejrozšířenější formou ovlivňování fascií zvenčí je fasciální uvolňování.
Cílem masáže svalstva rolováním zvenčí je podnítit uvolnění slepených fasciálních
struktur a hydrataci, vázání vody v tkáni, abychom vytvořili lepší kluzové schopnosti.
Přímé působení účinkuje čistě mechanicky, tedy působením tlaku na tkáň, když
některou z pomůcek rolujeme dotyčné místo. Při tomto procesu je důležitá pomalá práce
(Thommes, 2016).
Fasciální uvolňování, jehož cílem je zahřátí (warm-up)
Rolování můžeme výborně použít k zahřátí. Vyrolováním a lepší kluzností
tkáně, když svaly ve svých fasciích lépe kloužou, se efektu zahřátí svalů dostává velmi
rychle. Tento efekt můžeme přirovnat k běhu s pocitem na začátku bez zahřívací fáze a
pocitem po desetiminutovém běhu, když jsou svaly již zahřáté. Tento proces zlepšení
pružnosti svalů zároveň představuje dobrou prevenci proti zranění a ulehčuje zahajování
sportovní aktivity. Fascial release je aktivita, která má velký význam především před
rychlými intenzivními pohyby, po předcházející tréninkové zátěži, při lehčích
problémech se svaly nebo při velmi chladném počasí. Masáž rolováním v tomto případě
neprovádíme pomalu, nýbrž spíše trochu svižněji a pouze krátkou dobu, asi 10-15
minut.
Fasciální uvolňování, jehož cílem je ochlazení (cool-down)
Masáž válením svalů lze použít i po ukončení pohybové jednotky, abychom
podnítili rychlejší regeneraci napjatých struktur. Hlavní rozdíl spočívá v rychlosti a
trvání masáže. Při ochlazování masírujeme pomaleji a déle než při zahřívání. Svou roli
zde hraje také individuálně přizpůsobena tvrdost válečku, jelikož každý cítí bolest
trochu jinak (Thommes, 2016).
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2.4 Masážní pěnový válec
2.4.1 Úvod
Válce jako pomůcky na masáž, uvolnění svalů, odstranění svalové únavy, k
„rozpuštění“ spouštěcích bodů bolesti a zvýšení pohyblivosti si získaly oblibu
především u rekreačních a vrcholových sportovců. Do svých tréninkových sestav je
často zařazují také kondiční a osobní trenéři. Postupně se však staly vyhledávanou
pomůckou fyzioterapeutů a účinky válců čím dál víc oceňuje i laická veřejnost.
Automasáž válcem má nepopiratelné výhody: při masáži většiny svalových partií se
obejdeme bez asistence, nehledě na to, že válce se dají použít také při kondičním
cvičení a strečinku. S válci se cvičí už skoro v každém fitness centru, rehabilitačním
zařízení či pohybovém studiu a toto jednoduché náčiní je součástí tréninkových sestav
řady sportovců (Kazimír, Klenková, 2017).

Obrázek 3 - Masážní válec
Zdroj:https://www.workout.eu/34298thickbox_default/masazni-penovy-valecfoam-roller-grid-trigger-point-oranzovy.jpg

2.4.2 Vývoj
Válce jako první začal využívat pro účely své fyzioterapeutické metody,
zaměřené na lepší uvědomování si vlastního těla a schopnost osvojit si výhodnější
pohybové vzorce nezávisle na věku, dr. Feldenkreis. Jeho první válce byly dřevěné,
teprve v 70. letech 20. století se v USA seznámil s válci pěnovými. Dalším
propagátorem byl fyzioterapeut Mike Clark, který válce původně používal jako
akupresurní pomůcku. Později je doporučoval k uvolnění nežádoucího svalového napětí
a propagoval je jako cenově dostupnou alternativu k autoterapii a terapii měkkými
technikami. Svým pacientům je také doporučoval pro aplikaci na tzv. spoušťové body.
(Vychodilová, Andrová, Vrtělová, 2015) Trend používání válců stoupá v Evropě
přibližně od roku 2007 (Kazimír, Klenková, 2017).
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2.4.3 Vlastnosti
Válce se liší svojí délkou, tvrdostí a povrchem. Na cvičení je vhodné používat
válce delší, protože pokud se na válec položíme, měl by se na něj pohodlně vejít celý
trup a hlava. Pro automasážní techniky jsou šikovnější válce kratší, protože se snáze
podkládají pod některé partie těla. Válce jsou vyráběny v různém barevném provedení,
což nemusí mít pouze estetickou funkci. Některé firmy vyrábějí válce barevně rozlišené
podle tvrdosti. Nejměkčí válce s menší hustotou (většinou bílé) jsou vhodné pro
začátečníky a osoby s větší citlivostí na bolest při automasáži. Středně tuhé (např.
modré a zelené) jsou vhodné pro cvičení i pro masáž středním tlakem. Nejtvrdší válce
(nejčastěji černé) jsou hladší a hustější. Jejich tvrdost využívají hlavně zkušenější
cvičenci (Vychodilová, Andrová, Vrtělová, 2015).

Obrázek 4 - Masážní zóny válce
Zdroj:http://www.foam-roller-grid.cz/wp-content/uploads/foam-rollergrid-surfaces.jpg

Masážní válec značky „The GRID“ obsahuje 3 masážní zóny s různými vlastnostmi:
-

Tuhé dlouhé obdélníky – simulují dotyk prstů

-

Malé pevné čtverce – simulují dotyk konečky prstů

-

Velké měkké plochy – simulují dotyk dlaně

Díky těmto 3 masážním zónám dochází k lepší cirkulaci krve masírovaných svalů a
následné kvalitní regeneraci namožených svalů po náročném tréninku. „The GRID“ má
dutou konstrukci a díky tvrdému vyztužení a kvalitní pěně „EVA“ si i po několika
používání zachovává svůj tvar a neztrácí účinnost.
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2.4.4 Využití
Podle Kazimíra a Klenkové (2017) se válce využívají ve třech oblastech:
a. Posilování
Cvičení s válci zlepšuje svalovou sílu a koordinační i rovnovážné schopnosti. Na
nestabilním válci se okamžitě zapojí také hluboké svalstvo trupu. Cviky jsou navrženy
tak, aby se současně zapojilo víc svalových skupin. Při sportovním tréninku se cviky
s válci využívají k dosažení maximálního výkonu.
b. Strečink
Strečinkové cviky s válcem modelují trup i končetiny, vrací svalům a fasciím
původní pružnost. Tělo se postupně zbavuje nežádoucího ztuhnutí a procvičované partie
se zpevní a posílí. Účinek strečinku násobí už samotný tlak a rolování. Předností cvičení
je stimulace „protihráče“, tedy svalu s opačnou funkcí.
c. Automasáž
Lokální působení vhodné techniky dokáže odstranit spouštěcí body bolesti ve
svalech i fasciích. Někdy je nutné bolestivou křeč rozvolnit pomocí tlaku válce a jeho
rolováním. V myofasciální soustavě se nachází až sedmnáct různých receptorů. Podle
jedné z teorií má tlak, rolování a kroužení speciální pomůckou po spouštěcím bodu
bolesti (TP – trigger point) silný stimulační účinek, který čidlo „unaví“, a proto
následně dochází k uvolnění svalové křeče i k odeznění bolesti při péči o většinu
bolestivých bodů není nutná asistence druhé osoby.
Hlavní benefity využití v tréninku
-

Odstraňuje zvýšené svalové napětí, výhodná aplikace na svalstvo s tendencí ke
zkrácení

-

Urychluje regeneraci po zátěži vytlačením metabolitů a zvýšením prokrvení

-

Urychluje průtok tekutin

-

Odstraňuje svalové spasmy a zlepšuje inervaci svalů

-

Urychluje zotavení svalového zranění

-

Napomáhá efektivnímu rozvoji flexibility a mobility jednotlivých částí těla

-

Kvalitnější vnímání vlastního těla

-

Zlepšuje vnitřní podmínky pro svalový rozvoj
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2.4.5

Kontraindikace
Samozřejmě jsou případy, ve kterých je využití válce nevhodné a je potřeba se

mu buď úplně vyhnout, nebo upřesnit indikaci za pomoci doporučení zkušeného lékaře.
Skupiny lidí, u kterých by mohl nastat problém a je potřeba zvýšit pozornost:
-

Lidé trpící osteoporózou

-

Diabetici

-

Osoby s vysokým krevním tlakem

-

Těhotné

-

Osoby mající křečové žíly

U jiných výše nezmíněných případů je potřeba přistupovat individuálně dle
charakteru omezení. Jednoznačná kontraindikace je například jakékoli lokální poranění,
záněty, otoky, podlitiny, apod. (Živný, 2014).
2.4.6 Zásady
Intenzitu tlaku na pěnový válec budete muset kontrolovat, abyste vyvinuli právě
takový tlak potřebný pro odstranění problematických míst zvaných „spoušťové body“.
Ramsay (2014) ve své knize uvádí základní zásady používání pěnového válce:
-

Po ztuhlé, bolavé partii přejíždějte válcem sem a tam po dobu přibližně šedesát
sekund. Poté následuje desetisekundová pauza a opět masáž válcem.

-

V průběhu masáže válcem udržujte správnou stabilitu (mírnou kontrakci)
břišních svalů, abyste si chránili „centrum“ těla neboli core (bedra, pánev a
boky).

-

Po celou dobu cvičení dýchejte pomalu a přirozeně. Snížíte tak případné a
přebytečné napětí vyvolané přejížděním válce po problematických partiích.

-

Nepřejíždějte válcem po kostech.

-

Soustřeďte se na oblast, kterou se snažíte uvolnit

-

Rozlišujte zaktivování před tréninkem (dynamicky) a uvolnění po tréninku
(staticky)
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2.5 Pohyblivost
Pod termínem pohyblivost (nebo kloubní pohyblivost) chápeme ve sportu
předpoklady pro rozsah pohybu v jednotlivých kloubech – schopnost vykonávat pohyby
ve velkém kloubním rozsahu. Někdy se také označuje termínem ohebnost (Perič,
Dovalil, 2015).
2.5.1 Metodické poznámky k rozvoji pohyblivosti
Zásady:
-

Podmínkou pro rozvoj kloubní pohyblivosti je rozcvičení a prohřátí těla je
vhodné kombinovat více metod

-

Protahování svalů provádíme v uvolnění

-

Při zaujímání krajních poloh využíváme řízeného pohybu

-

Protahování provádíme zvolna, při pocitu mírného napětí

-

Soustředíme se na protahovanou oblast

-

Využíváme hlubší dýchání s prodlouženou výdechovou fází

-

Začínáme cvičit tou stranou těla, která je méně flexibilní

-

Necvičíme dlouho, ale častěji

-

Při použití klasického strečinku pro rozvoj kloubní pohyblivosti vydržíme (podle
nejnovějších publikovaných poznatků) v poloze 60 a více vteřin

(Polák, 2007)
Metody:
Perič a Dovalil (2015) metody rozvoje pohyblivosti rozdělují podle dvou kritérií
Aktivita pohybu
-

aktivní pohyb – provádění pohybu vlastními silami

-

pasivní pohyb – krajní polohy se dosahuje vnějšími silami (pomocí partnera)

Dynamika provedení
-

dynamické provedení – cviky jsou prováděny švihovým způsobem

-

statické provedení – jde o dosažení určité polohy a setrvání v ní (strečink)

20

Tato kritéria je možné navzájem kombinovat, čímž vznikají čtyři základní druhy
rozvoje pohyblivosti:
2.5.2 Druhy


Aktivní dynamická cvičení (dynamický strečink)

+Krajních poloh je dosahováno vlastním svalovým úsilím. Metoda využívá švihových
cvičení nebo hmitů v krajních polohách s postupným zvětšováním rozsahu pohybu. Z
důvodu krátkodobého vlastního protahovacího podnětu je nezbytné provádět minimálně
15-30 opakování jednoho cviku. Je nutné cvičit měkce - ne tedy trhaně a tvrdě. Touto
metodou se jednak posilují svaly, které pohyb provádějí, a jednak dochází k protažení
jejich antagonistů. Tato metoda je pro protažení svalů nejméně účinná a při nesprávném
používání může vést až ke vzniku mikroruptur ve šlachách a svalových tkáních. Je však
vhodná k použití v části rozcvičení „speciálního zapracování“.


Aktivní statická cvičení (statický strečink)

+Při použití této techniky je protažení svalu zajištěno setrváním v krajní poloze. Je
nutné, aby protahovaný sval nebo skupina svalů byla v relaxovaném stavu. Tomu
napomůže psychická koncentrace na protahovanou oblast a hluboké dýchání s
prodlouženou výdechovou fází, které má inhibiční vliv na svalové napětí.


Pasivní dynamická cvičení

+Tato metoda je obdobou aktivních dynamických cvičení s tím rozdílem, že krajní
polohy se dosahuje pomocí partnera. Používáme rytmické hmity s rostoucí amplitudou
pohybu. Tyto hmity je třeba provádět měkce s vyšším počtem opakování.


Pasivní statická cvičení

+Představují techniky rozvoje kloubní pohyblivosti, kdy dosažení krajní polohy a
setrvání v ní je zajištěno pomocí vnějších sil s racionálním využitím reflexních vztahů.
Tyto metody jsou v zahraniční literatuře souhrnně označované jako metody PNF
(proprioceptive neuromuscular facilitation). Jednou z nejúčinnějších a zároveň relativně
jednoduchých je technika: kontrakce - relaxace - protažení. Tato technika využívá
postizometrické relaxace, tj. určitého dočasného uvolnění svalu po předchozím napětí
(Polák, 2007).
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2.5.3 Strečink
Strečink je metoda, která slouží k protažení svalů s tendencí ke zkrácení,
k odstranění bolestivých stavů pohybového aparátu a k celkové relaxaci svalstva. V
současnosti se při strečinku využívají poznatky z fyzioterapie, díky nimž používaná
cvičení mohou účinněji působit na pohybový aparát u sportovců všech výkonnostních
úrovní a také u jedinců po zranění. Techniky strečinku zároveň využíváme v prevenci
nebo jako součást odstraňování případných bolestivých stavů pohybového aparátu.
Pomocí nově využívaných pracovních postupů můžeme zmenšovat působení tzv. trigger
points ve svalech (specifické spouštěcí body), kdy díky specifické stimulaci dochází
k postupnému uvolnění v dané oblasti.
Nejznámější metodika, která se začíná postupně objevovat jako součást
rozcvičení elitních sportovců, Trigger Point Therapy (viz http://www.tptherapy.cz) jež
díky výběru cvičení napomáhá obnovit elasticitu ve svalech a svalový rozsah. Roller je
díky metodice tlakové techniky speciálně navržený tak, aby velice efektivně působil na
svaly. Uvedená technika je založena na principu myofasciální tlakové masáže. Roller
lze využít různými způsoby a může mít několik funkcí – od protažení zkrácených svalů
až po posílení svalů oslabených (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2014).
Rozcvičení a zahřátí (Warm-up)
Podstatnou součástí dobrého programu přípravy sportovce je rozcvičení. Cílem
rozcvičení je zrychlení krevního oběhu a zvýšení srdeční frekvence. Cviky „pro zahřátí“
poskytují sportovci mimo jiné dostatek času pro přizpůsobení se přechodu z klidu ke
cvičení. Z fyziologického hlediska vede rozcvičení ke zvýšení tělesné teploty,
prokrvení, pokles svalového napětí a větší schopnosti prodloužení vazivové tkáně.
Strečinku by mělo vždy předcházet rozcvičení například ve formě rozběhání.
Uvolnění (Cool-down)
Fáze cool-down je definována jako provádění skupiny lehkých cviků bezprostředně
po určité aktivitě, které slouží tělu jako období přizpůsobení se při přechodu z cvičení
do klidu. Toto období je přínosem pro ty sportovce, kteří usilují o zachování nebo
rozvoj pohyblivosti. Při stoupající teplotě dochází ke zvýšení funkčnosti tkání. Protože
tkáňová teplota je nejvyšší bezprostředně po skončení tréninku, je strečink v této době
předpokládán za bezpečnější a účinnější (Alter, 1999).
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2.6 Tensiomyografie (TMG)
2.6.1 Vývoj
Tensiomyografie je neinvazivní metoda pro měření a detekci vlastnosti svalů.
Byla vynalezena roku 1983 profesorem Vojko Valenčičem. Z počátku byl přístroj
používán pouze pro léčebné účely a od roku 1996 byl úspěšně použit i ve sportovním
odvětví (Atikovic, Almir, Mitija, Samardžija, Muhamed, Tabakovic 2015).
TMG používají odborníci spolupracující s vrcholovými sportovci po celém
světě, např: Rafaelem Nadalem, Španělskou a Italskou fotbalovou federací, FC
Barcelonou, FC Chelsea, Menchester United FC, Slovinskou basketbalovou federací a
další.
V tomto období se v České republice nachází pouze jedno tensiomyografické
zařízení. Získání tohoto zařízení do rukou Univerzity Karlovy bylo umožněno díky
úspěšné administraci žádosti fakulty tělovýchovy a sportu v Praze o podpoře z
evropských fondů v rámci projektu a inovace výzkumu na UK FTVS (Vrba, 2017).
2.6.2 Složení TMG
Přístroj pro měření

tensiomyografie zahrnuje elektrický stimulátor a

podjednotku pro získávání dat (1), mechanický senzor (2), stativ s manipulační rukou
(3), elektrody (4), které pracují se základním softwarovým rozhraním instalovaným na
PC (Tous, Moras, Usach, Doutres, 2010).

Obrázek 5 - Přístroj TMG
Zdroj:http://www.tmg-bodyevolution.com/sports/tmg-training-optimisation/
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2.6.3 TMG Měření
Tensiomyograf, nebo také TMG, je metoda, která měří a zjišťuje vlastnosti
kosterního svalstva. Umožňuje změřit prodloužení svalového vřeténka ve svalu, který je
stimulován krátkými elektrickými podněty. Měření je prováděno na základě izometrické
kontrakce (Dahmane, Valen, Knez, 2001).
TMG senzor měří svalový posun a získává časově nezávislé charakteristiky:
-

rychlost svalové kontrakce

-

funkční kapacita svalu

-

analýza asymetrie a asynchronních akcí v kinetickém řetězci

-

identifikace svalových dysfunkcí

Měření tensiomyografie se skládá ze čtyř kroků:
1) Na sval, který má být měřen, je umístěn speciální snímač, který obsahuje špičku
určenou k zaznamenávání svalové kontrakce.
2) Svalová kontrakce je vyvolána trhnutím svalu na základě povrchového elektrického
stimulu, který trvá jednu milisekundu. Elektrické výboje jsou opakovány třikrát až
pětkrát s pětisekundovou pauzou.
3) Kontrakce svalu probíhá za izometrických podmínek a dochází k posunu svalového
bříška.
4) Snímač tensiomyografie je připojen k počítači se speciálně navrženým softwarem,
který zaznamenává posunutí špičky senzoru během testu a zobrazuje výsledky
v softwarovém rozhraní v reálném čase.
Proces měření
Měřenou osobu položíme do vodorovné pozice, aby klouby byly v přirozeném
anatomickém postavení a svíraly úhel pět až třicet stupňů. Obě elektrody umístíme
izolovaně na svalové bříško, anodu na proximální část svalu, katodu na distální část.
Povrch elektrod je samolepící. Přístroj připravíme tak, aby špička směřovala kolmo ze
shora na bříško svalu a stlačovala jej. Polohování senzoru je provedeno buď
samovolnou kontrakcí svalu či elektrickou stimulací mačkáním. Sval je stimulován, a
jakmile se objeví kontrakce, senzor uloží data do počítače (Tous, Moras, Usach,
Doutres, 2010).
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Proces ve sportovním prostředí
1. Měření

2. Analýza

3. Akce

4. Intervence

Obrázek 6 - Proces ve sportovním prostředí
Zdroj:https://www.freelapusa.com/gaining-muscle-performance-insight-with-tensiomyography/

2.6.4 TMG Parametry
Každé měření nám poskytuje řadu parametrů. Tyto unikátní parametry poskytují
důležité informace o svalovém výkonu a svalové skladbě včetně grafického vyjádření.
-

Td…doba zpoždění

-

Tc…doba kontrakce

-

Ts…doba zachování

-

Tr…doba odpočinku

-

Dm…maximální přemístění

Obrázek 7 - Parametry přístroje TMG
Zdroj:https://www.freelapusa.com/gaining-muscle-performance-insight-with-tensiomyography/
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Rychlost svalové kontrakce (Tc) v milisekundách je čas od 10% do 90%
maximálního svalového posunu (Dm). V tomto případě záleží na složení svalu, čili na
poměru rychlých a pomalých svalových vláken. Delší odezva u tohoto parametru
naznačuje, že je sval tvořen z větší části pomalými svalovými vlákny. Hodnota
maximálního svalového posunu (Dm) je měřena v milimetrech. Vysoké hodnoty tohoto
parametru naznačují sníženou tuhost (resp. zvýšenou uvolněnost) svalu či šlachového
úponu či únavu. Tyto dva hlavní parametry jsou nejdůležitější pro přesné posouzení
ostatních informací.
Čas odezvy (Td) je determinován od počátku elektrického impulsu do 10%
maximálního svalového posunu měřeného v milisekundách. Vysoké hodnoty tohoto
parametru poukazují na větší zastoupení pomalých svalových vláken a nižšího
zastoupení rychlých svalových vláken. Vysoké hodnoty také mohou naznačovat únavu.
Parametr udržení svalové kontrakce (Ts) je určen od 50% maximální odezvy až po
návrat k 50% svalové odezvy při relaxaci vyjádřené v milisekundách. Čím vyšší je tato
hodnota, tím vyšší mají testované svaly odolnost proti únavě. Čas relaxace (Tr) je
determinován získáním hodnoty maximálního svalového posunu (Dm) a následně při
relaxaci svalu od 90% do 50%. Vysoké hodnoty tohoto parametru mohou naznačovat
svalovou únavu.
Tensiomyografie se také používá pro nepřímé měření svalové tuhosti, což
představuje odolnost svalu vůči změnám v délce. Bylo zjištěno, že index Dm odráží sílu
svalové kontrakce a jeho tuhost. Probandi s nižším Dm hodnotami disponovali tužšími
svaly a byly tím pádem efektivnější v aktivitách, jako jsou sprinty či skoky v porovnání
s probandy s vyššími Dm hodnotami (Pakosz, 2016).
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3 CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY PRÁCE
3.1 Cíle práce
Cílem bakalářské práce je zjistit rozdíly pomocí přístroje TMG mezi účinky
masážního válce s klasickým úvodním rozcvičením a závěrečným uvolněním na
elastické vlastnosti musculu vastus lateralis.

3.2 Úkoly práce
K dosažení stanoveného cíle bylo třeba splnit následující vybrané úkoly:
-

stanovení cílů, úkolů, hypotéz

-

prostudování patřičné odborné literatury, zpracovat teoretická východiska

-

stanovení nejvhodnějších svalových skupin

-

oslovení probandů odpovídajících podmínek

-

podání žádosti etické komisi UK FTVS

-

vytvoření baterie cviků pro jednotlivé části cvičení - strečink, rolování,
posilování

-

sestavení plánu organizace sběru dat, provedení následného měření probandů

-

sběr dat, zpracování výsledků

-

vyhodnocení výsledků výzkumu, interpretování závěru práce

3.3 Hypotézy
1. Předpokládáme, že v úvodní části tréninkové jednotky (po zahřátí) dojde k
efektivnější

aktivaci

svalu

pomocí

masážního

válce

oproti

klasickému

dynamickému strečinku.
2. Předpokládáme, že v závěrečné části tréninkové jednotky (po protažení) dojde k
efektivnějšímu uvolnění svalu pomocí masážního válce oproti klasickému
statickému strečinku.
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4 METODIKA PRÁCE
Jedná se o empiricko-teoretickou práci s kvantitativním způsobem sběru dat, ve
které je aplikována metoda randomizované zkříženě uspořádané studie. V Příloze 1 je
uvedena žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS a její schválení v souladu
s Helsinskou deklarací.

4.1 Charakteristika testovaného souboru
Studie se účastnila skupina deseti studentek UK FTVS, ve věku 23-24 let. Dívky
byly aktivní sportovkyně s podobnou výkonností. Žádná ze studentek neměla žádná
pohybová omezení, či jiné problémy, které by mohly testování této práce omezit. Byly
včas seznámené s organizací výzkumu a zcela dobrovolně s ní souhlasily. Informovaný
souhlas, který byl schválen Etickou komisí UK FTVS a předložen všem účastnicím, je
uveden v Příloze 2.

4.2 Průběh měření
Měření proběhlo na FTVS UK během jednoho měsíce, každá probandka se
měření zúčastnila dvakrát. Dívky byly náhodně rozděleny do experimentální respektivě
kontrolní skupiny, a poté byl aplikován princip zkřížené studie, tak aby se účastnily
obou experimentů v obou skupinách.
Dívky byly v posilovně pod vedením autorky práce, kde probíhalo cvičení formou
tréninkové jednotky, která obsahovala na základě zvolených cviků rozcvičení a
uvolnění (klasické nebo pomocí masážního válce) v kombinaci s posilováním. K měření
probandů byla použita metoda zvaná tensiomyografie, měřená přístrojem TMG, a to v
laboratoři odborným zaměstnancem fakulty. Před zahájením proběhlo podrobné
vysvětlení, jak testování bude probíhat společně s ukázkou jednotlivých cvičení.
V průběhu cvičení bylo dohlíženo na organizaci a správné provedení cviků s případnou
dopomocí. Testování bylo kompletně neinvazivní a trvalo přibližně 120 minut.

TMG -> ROZCVIČENÍ -> TMG -> POSILOVÁNÍ -> TMG -> PAUZA 30 MIN ->
-> TMG -> UVOLNĚNÍ -> TMG

Obrázek 8 - Náhled organizačního plánu tréninkové jednotky

28

V měření jsme se zaměřili na sval dolní končetiny musculus vastus lateralis na
obou končetinách, jelikož je v průběhu tréninkové jednotky nejvíce namáhán. Měření
pomocí přístroje TMG probíhalo na lehátku vleže, kdy na částech svalu byly přilepeny
dvě elektrody tak, aby stimulovaly žádané kosterní svaly a byly symetrické k senzoru
50-60 mm od měřícího bodu. Anodu jsme přilepili na proximální část svalu, blíže
k hlavě a trupu, katodu na distální část, vzdáleněji od těla. Senzor byl umístěn kolmo ke
svalové akci a následně vtlačen do kůže na bříšku svalu. Polohování senzoru bylo
provedeno buď samovolnou kontrakcí svalu či elektrickou stimulací mačkáním. Sval
byl stimulován, a jakmile se objevila kontrakce, senzor uložil data.
Předmětem zkoumání byla hloubka prohnutí svalu (zkrácení, ochabnutí) pomocí
zesilování proudu (až 100 mA), který vedl z přístroje (tzv. displacement).

4.3 Interakce - přehled cvičení
Na základě nastudované literatury podle Clémenceau (2013), Contretase (2014),
Nelsona (2015), Stackeové (2013), Pavlucha (2004) a Bursové (2005) jsou v této
kapitole praktická cvičení pro uvolnění, protažení a posílení svalů na základě popisků a
fotografických znázornění. Každá část cvičení je rozdělena na základní typy, s obecným
popiskem cvičení a strukturou tréninkové jednotky, kde je k nalezení baterie cviků,
která byla použita při měření.
4.3.1 Strečink
2 TYPY - Dynamický – úvodní část tréninkové jednotky (na začátku tréninku)
- Statický – závěrečná část tréninkové jednotky (na konci tréninku)
DYNAMICKÝ STREČINK – ZAHŘÁTÍ
Prvotním účelem rozcvičení před silovým tréninkem je prevence zranění. Při
cvičení s těžšími váhami „za studena“ je riziko zranění příliš velké. K zahřátí před
silovým tréninkem obvykle slouží déletrvající (5-10 min) aerobní cvičení s použitím
běhu nebo různých trenažerů (běžecký pás, cyklistický ergometr, veslařský trenažer,
stepper,…) (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2014).
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STRUKTURA TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY, BATERIE CVIKŮ
Rušná část - 5 min – běh na běžeckém pásu (8 – 12 km/hod)

Mobilizační část - 5 min – rotační a švihové pohyby
1) Kroužení kotníku, kolene, pánví

2) Stoj stranou k žebřinám, švihy v předozadním směru
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3) Stoj čelem k žebřinám, švihy nohou stranou dovnitř a ven

4) Hmitání – výpady P/L noha, čelně/bočně

5) Hmitání - sed roznožný P/L noha, předklon v předpažení/ úklon ve vzpažení

Koordinační část – 5 min – koncentrace na tělo dle potřeb („doprotažení“)
Intenzivnější závěr – 2 min – výběh – 60 m rovinka, výběh schodů
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STATICKÝ STREČINK
Statický strečink znamená protažení svalu do krajní polohy a její udržení (Alter, 1999).
STRUKTURA TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY
- uvolnění, protažení svalstva – 25 s / 1 cvik
BATERIE CVIKŮ
1) Protažení kvadricepsu vestoje – přední, zadní, bočně

2) Hluboký výpad – čelně, bočně

3) Hluboký výpad, koleno na podložce
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4) Klek sedmo na patách – předklon, záklon

5) Sed roznožný, upažit ke špičce, předklon ke kolenu

6) Sed roznožný, hluboký předklon, dlaně (lokty) na podložce

7) Motýlek, čelný rozštěp
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4.3.2 Rolování
2 TYPY – Dynamické (před fyzickou aktivitou)
- Statické (po fyzické aktivitě)
DYNAMICKÉ ROLOVÁNÍ
STRUKTURA TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY
Doba trvání: 20 s / 1 cvik (6-8 opakování / 1 partie)
Benefity: zahřátí svalů
Postup:
-

pouze rovnoměrné dynamické rolování, nevyhledáváme bolestivá místa

-

můžeme rolovat obě nohy současně

-

snazší pozice pro nadlehčení opřeme jednu nohu o podložku

-

pro intenzivnější provedení a zvýšení tlaku položíme obě nohy na sebe křížem

-

stehenní sval je rozsáhlá oblast, proto ho rozdělíme na dvě poloviny a rolujeme
nejdříve spodní část od kolenního kloubu a poté horní polovinu stehna po
kyčelní kloub

BATERIE CVIKŮ
1) Lýtkový sval (musculus triceps surae)
Popis

pohybu:

Vzpor

sedmo,

opora horních končetin za zády,
dolní končetiny v oblasti lýtkového
svalu položíme na válec. Rolujeme
po lýtkovém svalu vpřed a vzad
pomocí rukou.
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2) Zadní strana stehna (hamstring)
Popis pohybu: Vzpor sedmo, opora horních končetin za zády,
válec položíme pod stehna. Nerolujeme v podkolenní jamce.
Pro nadlehčení můžeme mít jednu nohu na straně opřenou o
podložku a pomáhat si.

3) Vnitřní strana stehna (adduktory)
Popis pohybu: Podpor na předloktí, válec je pod stehnem
z vnitřní části. Noha je uvolněná. Rolujeme nejdříve oblast nad
kolenním kloubem do strany a pak oblast blíže kloubu
kyčelního.

4) Vnější strana stehna (vastus lateralis muscle)
Popis pohybu: Podpor na předloktí na
boku. Na vnější straně stehna v oblasti
kolem kolenního kloubu se nachází
„problémová zóna“. U většiny lidí je
tato část ztuhlá a masáž je bolestivá.
Při bolestech rolujeme velmi pomalu a
přetáčíme pod různými úhly.
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5) Přední strana stehna (rectus femoris muscle)
Popis pohybu: Podpor na předloktí s válcem pod stehny.
Rolujeme obě nohy současně nebo můžeme nohy překřížit a
rolovat každou zvlášť. Méně náročná varianta je pozice
vzporu s oporou jedné pokrčené nohy o podložku.

6) Velký sval hýžďový (musculus gluteus maximus)
Popis pohybu: Sed na válci, opora horních končetin za
zády. Tlak při rolování zvýšíte masáží pouze jednoho
hýžďového svalu a současně nadlehčením nebo oporou
jedné nohy. Rolujeme vpřed a vzad. Zde se nachází další
„problémová zóna“, tentokrát hlubokých rotátorů kyčelního
kloubu.
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STATICKÉ ROLOVÁNÍ
STRUKTURA TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY
Doba trvání: 30 s / 1 cvik
Benefity: uvolňování svalů
Postup:
-

rolujeme pomalými pohyby, setrváváme v polohách, hledáme bolestivá místa

-

pohyby jsou doprovázeny hlubokými nádechy a výdechy

-

stehenní sval stejně jako u dynamického rolování také rozdělíme na dvě
poloviny

-

rolujeme stejné partie jako při dynamickém strečinku (např. přední a zadní část
stehna)

-

ve statickém strečinku na jednu partii využíváme několik typů provedení

BATERIE CVIKŮ
1) Pomalé rolování
Postup pohybu: Vzpor sedmo, opora horních končetin za zády.
Rolování je téměř srovnatelné s dynamickým zahřátím svalů.
Důležitý rozdíl je v hledání bolestivých míst a provádění
pomalých pohybů. Pohyb pomalého rolování využíváme během
masáže celého stehna i hýždí.

2) Zakopávání
Popis pohybu: Podpor na předloktí,
válec pod stehnem. Najdeme bolestivou
oblast kolem kolenního kloubu (poté
kyčelního),

provádíme

zakopávání

k hýždím. Rolujeme na vnější a vnitřní
straně stehna.
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3) Rolování do stran
Popis pohybu: Podpor na boku.
Najdeme bolestivou

oblast

kolem

kolenního kloubu (poté kyčelního),
provádíme pohyb pomalého přetáčení
zprava doleva pomocí druhé nohy.
Rolujeme pouze přední část stehna.

4) Setrvání
Popis pohybu: Podpor na předloktí s válcem pod stehnem.
Najdeme bolestivou oblast kolem kolenního kloubu (později
kyčelního kloubu) a setrváváme v dané poloze. Nohu se
snažíme maximálně uvolnit. Stejný pohyb provádíme
v oblasti celého stehna i hýždí.

5) Závěrečné rolování
Popis pohybu: Podpor na předloktí na boku. Jako poslední
část masáže provádíme závěrečné rolování po celé délce
stehna. Rovnoměrný pohyb začíná plynule u kolenního kloubu
a končí až u kyčle. Jelikož se v mé práci zaměřuji především
na vastus lateralis, u závěrečného rolování dbejme vyšší
pozornosti na tuto protahovanou oblast. Tento pohyb
využíváme u celé části stehna i hýždí.
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4.4 Analýza dat
V rámci deskriptivní analýzy byl vypočítán průměr 95% interval spolehlivosti,
medián, rozptyl, směrodatná odchylka, minimální a maximální rozptyl pro každou
proměnnou. K testování rozdílu mezi skupinami před cvičením byl použit dvouvýběrový T-test. K testování hypotéz byl použit generalizovaný lineární model, ve
kterém jako testovaná závislá proměnná byla průměrná změna displacementu před a po.
Nezávislé proměnné byly skupina (intervenční a kontrolní) a hodnota displacementu
před cvičením. Testy byly považovány za statisticky významné na hodnotě p < 0,05.
Veškeré statistické výpočty byly realizovány ve statistickém programu IBM SPSS –
Statistics 24. Pro lepší názornost byly vytvořeny grafy v programu Microsoft Excel.
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5 VÝSLEDKY PRÁCE
5.1 Hodnoty displacementu
Hodnoty displacementu před rozcvičením byly:
Levá noha 4,7 ± 1,3 u kontrolní skupiny a 5,2 ± 1,4 u experimentální skupiny
Pravá noha 5,8 ± 1,9 u kontrolní skupiny a 5,6 ± 1,1 u experimentální skupiny
Rozdíly mezi hodnotami nebyly statisticky významné (Tabulka 1, 2)

Tabulka 1

Levá noha
Skupina
Displacement
před rozcvičením LN

KS

Průměr
95% Interval spolehlivosti

4,743
Dolní

3,8382

Horní

5,6478

Medián

4,535

Rozptyl

1,6

Směrodatná odchylka

ES

1,2648

Minimum

2,75

Maximum

7,61

Průměr

5,15

95% Interval spolehlivosti

Dolní

4,1641

Horní

6,1359

Medián

5,03

Rozptyl

1,899

Směrodatná odchylka
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1,37815

Minimum

3,28

Maximum

7,59

Displacement
po rozcvičení LN

KS

Průměr
95% Interval spolehlivosti

ES

4,646
Dolní

3,3033

Horní

5,9887

Medián

4,06

Rozptyl

3,523

Směrodatná odchylka

1,877

Minimum

2,22

Maximum

8,78

Průměr
95% Interval spolehlivosti

4,467
Dolní

3,4759

Horní

5,4581

Medián

4,545

Rozptyl

1,92

Směrodatná odchylka

1,38551

Minimum

2,22

Maximum

7,45

Displacement
po tréninku LN

KS

Průměr
95% Interval spolehlivosti

3,507
Dolní

2,463

Horní

4,551

Medián

3,33

Rozptyl

2,13

Směrodatná odchylka
41

1,45941

ES

Minimum

1,4

Maximum

6,24

Průměr

3,54

95% Interval spolehlivosti

Dolní

2,7231

Horní

4,3569

Medián

3,1

Rozptyl

1,304

Směrodatná odchylka

1,14201

Minimum

1,93

Maximum

5,28

Displacement
po 1/2 hodinové pauze
LN

KS

Průměr
95% Interval spolehlivosti

4,023
Dolní

2,8144

Horní

5,2316

Medián

3,765

Rozptyl

2,855

Směrodatná odchylka

ES

1,68956

Minimum

2,62

Maximum

8,48

Průměr
95% Interval spolehlivosti

3,822
Dolní

2,7567

Horní

4,8873

Medián

4,03

Rozptyl

2,218

Směrodatná odchylka
42

1,48922

Minimum

1,04

Maximum

5,59

Displacement
po protažení LN

KS

Průměr
95% Interval spolehlivosti

3,599
Dolní

2,8651

Horní

4,3329

Medián

4,06

Rozptyl

1,052

Směrodatná odchylka

ES

1,02586

Minimum

1,81

Maximum

4,56

Průměr
95% Interval spolehlivosti

4,488
Dolní

3,9706

Horní

5,0054

Medián

4,295

Rozptyl

0,523

Směrodatná odchylka

0,72328

Minimum

3,52

Maximum

5,77
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Tabulka 2

Pravá noha
Skupina
Displacement
před rozcvičením PN

KS

Průměr
95% Interval spolehlivosti

5,765
Dolní

4,3743

Horní

7,1557

Median

5,705

Rozptyl

3,78

Směrodatná odchylka

ES

1,94413

Minimum

2,46

Maximum

8,38

Průměr
95% Interval spolehlivosti

5,609
Dolní

4,8172

Horní

6,4008

Median

5,495

Rozptyl

1,225

Směrodatná odchylka

1,1068

Minimum

4,38

Maximum

8,11

Průměr

5,64

Displacement
po rozcvičení PN

KS

95% Interval spolehlivosti

Dolní

4,5425

Horní

6,7375

Median

5,585

Rozptyl

2,354
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Směrodatná odchylka

ES

1,53423

Minimum

2,65

Maximum

8,51

Průměr
95% Interval spolehlivosti

4,888
Dolní

3,9718

Horní

5,8042

Median

4,945

Rozptyl

1,64

Směrodatná odchylka

1,28073

Minimum

3,14

Maximum

7,02

Displacement
po tréninku PN

KS

Průměr
95% Interval spolehlivosti

4,171
Dolní

3,0268

Horní

5,3152

Median

4,125

Rozptyl

2,558

Směrodatná odchylka

ES

1,59948

Minimum

1,75

Maximum

6,65

Průměr
95% Interval spolehlivosti

4,002
Dolní

3,2227

Horní

4,7813

Median

4,135

Rozptyl

1,187

Směrodatná odchylka
45

1,08935

Minimum

2,24

Maximum

5,83

Průměr

4,88

Displacement
po 1/2 hodinové pauze
PN

KS

95% Interval spolehlivosti

Dolní

3,9042

Horní

5,8558

Median

4,52

Rozptyl

1,861

Směrodatná odchylka

ES

1,3641

Minimum

2,89

Maximum

7,69

Průměr
95% Interval spolehlivosti

4,436
Dolní

3,6721

Horní

5,1999

Median

4,285

Rozptyl

1,14

Směrodatná odchylka

1,06783

Minimum

2,95

Maximum

6,05

Displacement
po protažení PN

KS

Průměr
95% Interval spolehlivosti

4,856
Dolní

3,5511

Horní

6,1609

Median

5,125

Rozptyl

3,327
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Směrodatná odchylka

ES

1,82412

Minimum

1,8

Maximum

7,6

Průměr
95% Interval spolehlivosti

5,119
Dolní

4,1594

Horní

6,0786

Median

5,185

Rozptyl

1,799

Směrodatná odchylka

1,3414

Minimum

2,55

Maximum

7,54
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5.2 Grafické znázornění
CELKOVÝ PŘEHLED TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY

Graf 1A a 1B - Přehled celého procesu měření (levá a pravá noha)

Jak je z Grafu 1A patrné, po rozcvičení a následném tréninku hodnoty klesaly,
poté u obou skupin podobně stouply po půlhodinové přestávce. U experimentální
skupiny však docházelo k efektivnějším změnám – především po protažení, na rozdíl od
kontrolní skupiny, hodnoty výrazně stouply. Na Grafu 1B se jedná o velmi podobný
proces, pouze s rozdílem u kontrolní skupiny, kde byl pokles hodnot minimální.
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ROZDÍLY PŘED-PO ROZCVIČENÍ

Graf 2A a 2B - Jednotlivé hodnoty před-po rozcvičení (levá a pravá noha)
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Graf 3A a 3B - Průměrné hodnoty před-po rozcvičení (levá a pravá noha)

Jak je patrné z Grafu 2A i Grafu 2B, účinek rozcvičení na jednotlivé probandky
nebyl zcela konstantní. U masážního válce (ES) ochablejší svaly měly tendenci se lépe
aktivovat, zatímco u standardního rozcvičení (KS) k tomuto jevu nedocházelo.
Grafické znázornění průměrné změny je uvedeno na Grafu 3A, ze kterého je
patrné, že po aplikaci masážního válce (ES) došlo k vyšší aktivaci svalu (zvýšené tenzi).
Stejných výsledků jsme dosáhli i na Grafu 3B, avšak s tím rozdílem, kdy po klasickém
rozcvičení (KS) naopak aktivace svalu klesla (snížení tenze).
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ROZDÍLY PŘED-PO PROTAŽENÍ

Graf 4A a 4B - Jednotlivé hodnoty před-po rozcvičení (levá a pravá noha)
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Graf 5A a 5B - Průměrné hodnoty před-po protažení (levá a pravá noha)

Po protažení podle Grafu 4A a Grafu 4B hodnoty u masážního válce (ES) u
většiny probandek stoupy, zatímco u standardního rozcvičení (KS) se hodnoty příliš
nezměnily nebo naopak neefektivně klesly.
Na Grafu 5A a Grafu 5B hodnoty průměrné změny u experimentální skupiny (ES)
po protažení výrazně stouply. U kontrolní skupiny naopak hodnoty mírně klesly. Zde
můžeme tedy poukázat na výrazně efektivnější výsledky za pomoci masážního válce.
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5.3

LINEÁRNÍ MODEL
Z Tabulky 3 je patrné, že u experimentální skupiny po rozcvičení měl

displacement tendenci klesnout jak u levé tak u pravé nohy, nicméně tento efekt nebyl
statisticky významný ani v jednom případě. U pravé nohy významnou úlohu sehrál
displacement před rozcvičením. Průměrná hodnota změny klesla více u probandek,
které měly svaly ochablé. Na průměrnou změnu displacementu po protažení měla
významný vliv experimentální skupina, poté došlo k rychlejšímu uvolnění jak u levé tak
u pravé nohy. U levé nohy byl tento vliv statisticky významný, zatímco u pravé nohy
byl tento vliv téměř statisticky významný.

Tabulka 3

Průměrná změna mezi prvním a druhým měřením LN

B

Standardní
chyba

95% Wald Interval
spolehlivosti

Dolní
Experimentální skupina
Kontrolní skupina
Displacement před rozcvičením LN

-6,307
0a

10,4952
.

-26,877
.

-4,036

Horní

4,128

p
hodnota

14,263
.

-12,127

0,548
.

4,054

0,328

Průměrná změna mezi čtvrtým a pátým měřením LN

B

Standardní
chyba

95% Wald Interval
spolehlivosti

Dolní
Experimentální skupina
Kontrolní skupina
Displacement před rozcvičením PN

23,9001

56,392
0

a

-16,471
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.

9,549
.

9,4006

Horní
103,236
.

-34,895

p
hodnota
0,018*
.

1,954

0,080

Průměrná změna mezi prvním a druhým měřením PN

B

Standardní
chyba

95% Wald Interval
spolehlivosti

Dolní
Experimentální skupina
Kontrolní skupina
Displacement před rozcvičením LN

-14,462
0a

9,4688
.

-33,021
.

3,1506

-9,402

Horní

p
hodnota

4,096
.

-15,577

0,127
.

-3,227

0,003*

Průměrná změna mezi čtvrtým a pátým měřením PN

B

Standardní
chyba

95% Wald Interval
spolehlivosti

Dolní
Experimentální skupina
Kontrolní skupina
Displacement před rozcvičením PN

21,783
0

a

6,385

a

referenční skupina
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12,1521
.

-2,035
.

4,0434

Horní
45,601
.

-1,54

p
hodnota
0,073
.

14,31

0,114

6 DISKUSE
V dnešní době lidé rádi využívají moderních metod. Masážní válec je jednou
z těchto novinek, kterou sportovci rádi využívají. Jedná se však pouze o fenomén nebo
vážně ovlivňuje přípravu organismu na výkon, napomáhá k samotnému výkonu a
zároveň uvolní svalové napětí po dané aktivitě?
Pro zahájení samotného výzkumu práce bylo zapotřebí nejdříve nastudovat
odbornou literaturu. V teoretické části práce je popisován rozvoj samotného fitness, kde
je válec využíván v praxi. Zároveň zde byl popsán sval musculu vastus lateralis, který je
ve fitness obvykle nejvíce zatěžován. Dále je v teoretické části popisován trénink
pojivové tkáně, fascie, a s ním spojené následné fasciální uvolnění na základě zahřátí a
ochlazení svalů pomocí masážního válce. Celý výzkum probíhal na základě měření
metodou zvané tensiomyografie pomocí přístroje TMG. Předmětem zkoumání byla
hloubka prohnutí svalu (zkrácení, ochabnutí) díky zesilování proudu (až 100 mA), který
vedl z přístroje. V této části budeme ověřovat stanovené hypotézy týkající se porovnání
účinnosti klasického strečinku a rolování, a to před a po výkonu. Ověření proběhne na
základě vyhodnocení naměřených dat a výše zpracovaných výsledků. V závěru diskuse
se zaměříme i na porovnání bakalářské práce s odbornými články.

Hypotéza 1
Předpokládáme, že v úvodní části tréninkové jednotky (po zahřátí), dojde k
efektivnější aktivaci svalu pomocí masážního válce oproti klasickému dynamickému
strečinku.
Výsledek: hypotéza byla potvrzena
Tuto hypotézu nám potvrzují Graf 3A, Graf 3B (Grafické znázornění průměrné
změny), ze kterých lze vyčíst, že po aplikaci masážního válce u experimentální skupiny
došlo k vyšší aktivaci svalu – zvýšená tenze. U kontrolní skupiny naopak aktivace svalu
klesla – snížená tenze.
Nedávná meta-analýza prokázala, že pěnové válcování zlepšuje svalovou
výkonnost a pružnost a také zmírňuje únavu a bolestivost svalů. Z tohoto důvodu se
válcování pěnou stalo populárním ve všech sportovního odvětví, kde se používá ke
zvýšení efektivity tréninku nebo přípravy na soutěž a také k urychlení regenerace po
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cvičení. Cílem této meta-analýzy bylo porovnat účinky pěnového válcování
aplikovaného před (předválcování jako zahřívací aktivita) a po (dodatečné válcování
jako strategie regenerace) cvičení ve sprintu, skoku a silovém výkonu, pokud jde o
pružnost a výsledky bolesti svalů a zjistit, zda je masáž s pěnovým válcem účinnější
(Wiewelhove a kol., 2019).
Do meta-analýzy bylo zařazeno 14 studií, u kterých využití pěnového válce
splňovalo kritéria. Celkově bylo stanoveno, že účinky válcování na výkon a zotavení
jsou spíše malé a částečně zanedbatelné, ale v některých případech mohou být
relevantní (např. ke zvýšení výkonu a flexibility sprintu nebo ke snížení pocitu bolesti
svalů). Na základě vyhodnocení článek také poukazuje na to, že důkazy ospravedlňují
rozšířené používání válcování spíše jako zahřívací aktivitu než jako nástroj obnovy.
Hypotéza 2
Předpokládáme, že v závěrečné části tréninkové jednotky (po protažení), dojde
k efektivnějšímu uvolnění svalu pomocí masážního válce oproti klasickému statickému
strečinku.
Výsledek: hypotéza byla potvrzena
Touto hypotézou jsme se snažili zjistit, zda je v závěrečné části tréninkové
jednotky (po protažení) stále efektivnější regenerace při válcování než u klasického
strečinku. Graf 5A, Graf 5B poukazuje na naměřené hodnoty, kde u kontrolní skupiny
negativně klesly a naopak u experimentální skupiny výrazně stouply.
Výsledky tedy poukazují na to, že po intenzivním tréninku válcování účinně
zlepšilo únavu a bolestivost svalů. Změny pocítily i probandky v následujících hodinách
a dnech.
Podobná studie, kde se autoři zabývají problematikou svalové únavy,
bolestivosti a výkonnosti po tréninku, byla zaměřena na účinnost pěnového válce u osmi
fyzicky aktivních mužů. Cílem výzkumu bylo zkoumat účinky pěnového válce jako
nástroje pro zotavení po intenzivním cvičení pomocí posouzení prahu bolesti, času
sprintu, rychlosti, změny směru, výkonu a dynamické vytrvalosti. Výsledky této studie
byly srovnatelné s výsledky této práce, tedy, že užití masážního válce po výkonu,
urychlilo regenerační procesy (Pearcey a kol., 2015).
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7 ZÁVĚR
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký účinek má masážní válec pro sportovce při
strečinku. Pro zjištění byly stanoveny dvě hypotézy. První hypotéza byla zaměřena na
úvodní část tréninkové jednotky (rozcvičení), kde středem zájmu byla efektivnější
aktivaci svalu pomocí masážního válce oproti klasickému dynamickému strečinku.
V druhé hypotéze jsme se zaměřili na závěrečnou část tréninkové jednotky (protažení),
ve které by mělo dojít k efektivnějšímu uvolnění svalu pomocí masážního válce oproti
klasickému statickému strečinku
Výsledky obou hypotéz byly úspěšně potvrzeny. Při aplikaci masážního válce
během rozcvičení došlo k vyšší aktivaci svalu (k zvýšené tenzi svalu). Při klasickém
rozcvičení pomocí běžeckého pásu a cviků pro dynamický strečink aktivace svalu
naopak klesla (došlo ke snížené tenzi svalu). V úvodní části tréninkové jednotky
(rozcvičení) byl tedy efektivnější masážní válec oproti klasickému strečinku. Rozdíly
však nebyly statisticky významné. V závěrečné části tréninkové jednotky (protažení) na
základě naměřených výsledků byla prokázána efektivnější regenerace při válcování
v porovnání s klasickým statickým strečinkem. Naměřené hodnoty u kontrolní skupiny
negativně klesly a naopak u experimentální skupiny výrazně stouply.
Dle výsledků práce mohu závěrem potvrdit kvalitu účinků masážního válce a mohu
doporučit baterii cviků, která je v práci zpracována, pro využití v praxi.
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