
 

 

 

 

Abstrakt 

Název disertační práce 

Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG 

u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku 

 

Cíle práce 

Analyzovat a ohodnotit vliv silové intervence na svalovou aktivitu vybraných 

svalových skupin pomocí PEMG během plavecké lokomoce kraulovým způsobem 

u vrcholových plavců.  

 

Metody 

Patnáct vrcholových plavců specializujících se na plavecký způsob kraul ve věku 

18  - 28 let se zúčastnilo tohoto experimentu. Po stanovení bolesti v oblasti ramenního 

kloubu pomocí VAS (vizuální analogová škála bolesti) a dotazníku SFPS (Swimmer´s 

Functional Pain Scale), který informuje o plaveckém tréninku, zdravotním stavu a užívání 

analgetik, absolvovali probandi vyšetření PEMG. Hodnotilo se 8 svalů pletence ramenního. 

Poté probandi simulovali závod na 100m kraul na VASA, kde byla opět snímána data 

PEMG. Následně všichni probandi provedli silový intervenční program a poté opět 

absolvovali simulaci závodu na 100m kraul na VASA. Vyhodnocení a zpracování 

získaných dat bylo provedeno pomocí programu MyoResearch XP Master Edition od firmy 

Noraxon se současným videozáznamem. Ke statistickému zpracování dat byla použita 

základní deskriptivní statistika, Magnitude Based Difference, ANOVA a Cohenovo D. 

 

Výsledky 

      Svalová aktivita vyšetřovaných svalů se po silové intervenci zvýšila u svalů 

m. biceps brachii, horní části m. trapezius a m. serratus anterior s malou velikostí efektu 

dle Hopkinse et al (2010) a se střední velikostí efektu u dolní části m. trapezius mezi 

vrcholovými plavci. Statistické zpracování dat výzkumu disertační práce pomocí analýzy 

rozptylu (ANOVA) neukázalo významné výsledky. Magnitude Based Difference ukázalo 

velmi pravděpodobnou pozitivní změna u m. biceps brachii. U m. deltoideus anterior 



 

 

 

 

a m. infraspinatus jsou výsledky s pravděpodobně zápornou změnou a u m. serratus 

anterior a m. pectoralis major s pravděpodobně kladnou změnou. Analýza bolesti 

ramenního kloubu dominantní horní končetiny podle dotazníku SFPS ukázala, že 

po intervenčním programu se bolest v ramenním kloubu zvýšila u 6 probandů, z toho 

u 3 probandů se bolest zvýšila o více než 2 stupně.  
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