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Cíle práce:
Porovnání aktivity všech tří částí m. trapezius v rámci posilování svalu m. deltoideus
a) klasickou technikou
b) technikou, která využívá principů PNF

Metoda:
Aktivace m. trapezius byla sledována během provádění dvou
deltoideus pars medialis.

Těmito

cviků,

které slouží k posílení m.

cviky byly - upažování na spodní

upažování na spodní jednoroční kladce s využitím

některých principů

zdrojový element konceptu PNF byla zvolena II. Kabatova diagonála,
bylo

uskutečněno

jednoroční

kladce a

z konceptu PNF. Jako
flekční

vzorec.

Měření

metodou povrchové EMG v kombinaci s plošnou kinematografickou

analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu
Výsledky:
Osvětlují způsob

aktivace m. trapezius v rámci obou

cvičebních prvků

a

příspívají

tak

k objasnění příčiny vertebrogenních obtíží v souvislosti s uvedenými pohybovými prvky.
Klíčová

slova:
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l.Úvod
Tradiční

principy posilování ve fitness mají jedno
cviků

škála možných
rozmanitých

na

téměř

cvičebních nářadí,

tělesné

všechny

drtivá

partie a ke

většina cviků zaměřuje

přístupu.

sval - mluvíme o tzv. izolovaném

společné. Přestože

Tento

způsob

existuje široká

cvičení můžeme

použít

pozornost na jeden konkrétní

posilování má své

opodstatnění

(estetické), z hlediska neurofyziologie ale tolik výhodný není. Lidský kineziologický projev
má totiž v drtivé

většině

komplexní charakter, je uplatňován princip komplexní svalové práce

a z pohybového hlediska si posilovací a

běžné

fyziologické pohybové aktivity mnoho

podobné nejsou.
přístup

a který je

poměrně často zařazován, patří

kladce. Tímto

způsobem

posilujeme m. deltoideus pars

Mezi cviky respektující izolovaný
upažování na spodní

jednoroční

medialis.
Při
neboť při

tomto cviku je

poměrně

obtížné zvládnout správný pohybový stereotyp upažování

abdukci humeru se velmi často a nadměrně zapojuje m. trapezius pars descendens.

Zkušenosti s tímto pohybovým prvkem mě inspirovaly k výzkumu.
V souvislosti s používaným cvikem se u
Symptomatologie měla v každém

případě

cvičenců

podobný charakter,

stejnostranný m. trapezius pars descendens, který byl
s dobře lokalizovatelnými trigger pointy.
posílení m. deltoideus,

nicméně

vyskytly vertebrogenní obtíže.

při

Při cvičení

směrovala šetření

na

přetížený

objektivním vyšetření hypertonický

sice docházelo k efektu, co se týká

výskyt nežádoucích vertebrogenních obtíží v oblasti

cervikální dosažené výsledky lehce devalvoval
Ke

zmíněnému

analytickému

navržena varianta. Ta
rehabilitačního

spočívala

způsobu

posilování m. deltoideus pars medialis byla

ve využití

některých principů

známých z rozšířeného

konceptu proprioceptivní nervosvalové facilitace - PNF. Tento koncept

pracuje mj. na principech komplexní svalové práce, kokontrakce.
Z konceptu PNF jsem vybral

cvičební

prvek, který obsahuje

právě

abdukci humeru

(upažování) a použil ho při posilování m. deltoideus pars medialis.
Předpoklad

byl, že

společně

s aktivací m. deltoideus dojde (dle

principů

konceptu) k

aktivaci dolní a střední porce m. trapezius a recipročně k eliminaci hyperaktivity horní
trapezius. Horní

část

m. trapezius nebude přetěžována a v konečném

důsledku

části

m.

tak bude moci

být vytvořen předpoklad pro snížení výskytu vertebrogenních obtíží spojených s tímto cvikem.
Bylo upraveno kineziologické a technické zázemí cviku a cvik byl aplikován.
Během

krátké doby byl

zjištěn

snížený výskyt cervikalgií u

cvičenců

posilujících m.
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deltoideus způsobem, který respektuje principy PNF.
Odvodil jsem logický
oblasti

důležitou

intenzivněji

závěr,

že sval, který hraje v rozvoji vertebropatií v cervikální

úlohu (m. trapezius pars descendens), je

při

cviku analytickém zapojován

než při cviku, který využívá některé principy konceptu PNF a že zároveň aktivita

jeho dalších

částí

(m. trapezius pars horizontalis, m. trapezius pars ascendens) je utlumena a

tudíž menší.
Cílem mé práce je porovnat aktivitu m. trapezius během upažování na spodní jenoruční
během

kladce a

upažování na spodní

jednoroční

konceptu PNF. Dosažené výsledky mi pomohou

kladce s využitím

vysvětlit příčinu

některých principů

vertebrogenních obtíží

v souvislosti s uvedenými pohybovými prvky.
Objasnění

některých principů

V

může

této otázky

konceptu PNF před cvikem analyticky pojatým.

konečném důsledku
cviků

podobných

upevnit motivaci k preferenci cviku, který využívá

a po rozpracování

může

v budoucnu dojít k zařazování

do oblasti fitness a rozšířit tak paletu dosavadních cviků o prvky, které více

respektují přirozené kineziologické zákonitosti a mají lepší výsledný efekt.

2.Rešerše literatury:
Otázka vzniku svalových dysbalancí a vznik
tématické oblasti

funkčních

příslušných

syndromologií spadá do

poruch pohybového systému. Tuto problematiku rozpracovává

řada autorů.

Travell a Simons(64) poskytují detailní pohled na etiopatogenezi, kliniku a terapii
funkčních

svalových lézí a zejména pak svalových trigger

cenným zdrojem informací mj.

pointů.

Jejich práce mi byly

ohledně diferenciálně-diagnostických přístupů

k funkčním

svalovým lézím konkrétně v cervikální oblasti.
Dvořák,

Lewit, Tilscher a Eder(9, 10, 46, 60) poskytují podrobný popis technik

manuální terapie a

současně

se zabývají etiopatogenezí, diagnostikou, klinikou, terapií a

prevencí funkčních poruch pohybového systému.
Progresivní přístup k funkčním poruchám kloubů a zejména k jejich diagnostice zaujímá
v současné době Tichý(57, 58, 59).
Vyšetřováním funkčních poruch hybnosti

Fitness problematiku
V publikacích

těchto autorů

důležitých pojmů,

podrobně

se zabývá též Haladová s Nechvátalovou(13).

rozpracovává Tlapák(61, 62) a Stackeová(54).

najdeme teoretické informace týkající se definice

historie posilování,

způsobů

posilování nebo zásobárnu

cviků.

některých

Oba

autoři
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též erudovaně pohlížejí na zdravotní aspekty fitness aktivit.
Tlapák zmiňuje možnosti aplikace

principů

PNF do fitness a

otevřeně

kritizuje

některé

aspekty izolovaného kineziologického přístupu k posilování (61, 62).
Právě

v této souvislosti považuje posilování m. deltoideus pars medialis technikou

upažování na spodní
z hlediska

jednoroční

nadměrného

činek

za rizikové a to

zapojení m. trapezius pars descendens a následného vzniku

vertebrogenních obtíží v oblasti
přetěžování

kladce ale i s použitím jednoročních

krční páteře.

Alternativu v podobě cviku, který eliminuje

m. trapezius pars descendens uvažuje

nicméně podrobněji

nezkoumá a do praxe

neuvádí.
V souvislosti s výskytem svalových dysbalancí
upozorňuje

Stackeová(54). Autorka zde

zmiňuje

analytický přístup k posilování

na nutnost odborného a erudovaného

přístupu

k

posilovacím aktivitám zejména při použití analytického přístupu.
Publikace autorek Kabelíkové a Vávrové(23) poskytuje kvalitní a bohatou zásobárnu
cviků

v souvislosti s obnovením a uržením svalové rovnováhy a

cvičení. Výběr cviků

je

zaměřen

osvětluje

zdravotní aspekty

na specifické svalové skupiny a i když je

zdůrazněn

spíše

analytický přístup, autorky využívají neurofyziologických zákonitostí v oblasti strečinku.
Zdravotní aspekty
práce jsou

zaměřeny

analytické přístupy ke

cvičení

rozpracovává ve svých publikacích Hošková(16, 17), její

také na didaktiku zdravotní

tělesné

výchovy a popisují

tradiční

cvičení.

Exisuje mnoho publikací od
poskytuje detailní informace

zahraničních autorů

ohledně

posilování

na téma fitness. Drtivá

nicméně zmiňují tradiční

většina

z nich

izolovaný přístup

ke cvičení a zařazení alternativních způsobů posilování neuvádějí.
Principy proprioceptivní nervosvalové facilitace v souvislosti s posilováním jsou
zmíněny pouze

v souvislosti se strečinkem.

Anderson je považován za "otce
čtenáře

strečinku",

jeho práce poskytují kompletní seznámení

s metodami protahování svalů(2). Na přelomu 70. a 80. let byl autor díky své efektivní

pedagogicko-tělovýchovné činnosti

Anderson(2)
strečinku nicméně
relaxační

zmiňuje

ve Spojených státech a po celém světě velmi populární.

použití principu proprioceptivní neuromuskulámí facilitace

při

metoda je omezená pouze na využití aktivní kontrakce antagonisty během

fáze a více s konceptem PNF nesouvisí.

Počátky

metody proprioceptivní nervosvalové facilitace (dále jen PNF) sahají do 50. let

20. století, kdy doktor Hermann Kabat vypracoval základy této techniky (24, 25). Zkoumal 10

zprvu hlavně u

pacientů

základě

kombinace, které by na
Sherringtona aj.) mohly

různé

s roztroušenou sklerózou a paraplegií -

polohové a pohybové
poznatků

tehdejších neurofyziologických

příznivě ovlivňovat

nervosvalové funkce a

ověřoval

(hlavně

možnosti jejich

terapeutického využití.
Problematiku rozpracovávaly a dále

rozšiřovaly

též další autorky jako Knott (71) nebo

Voss (71). Knott se podílela na rozvoji konceptu PNF od samého
rozšiřovala uplatnění
Intenzivně

počátku

a

postupně

této techniky zejména na ortopedické a neonatologické poruhy.

se tematikou PNF zabývají též kolektiv

Fyzioterapeutka Adler v rámci výše

zmíněných

autorů

Adler, Beckers, Buck, (1).

publikací i mimo

ně

rozpracovávala mj.

terapeutické přístupy zaměřené izolovaně na lopatku a pánev.
Nejcennějším

zdrojem informací v rámci dané problematiky mi byly práce

českých

autorek Holubářové a Pavlů.
Holubářová

(15, 16) syntetizuje poznatky mnoha
svalů

otázky zastoupení

světových autorů

v pohybových diagonálách. Majoritní

jednotlivých pohybech v rámci jednotlivých diagonál je
zmíněných autorů
Holubářová

funkční

přitom

a vnáší jasno mj. do
participace

svalů

na

kardinální a práce výše

se v tomto někdy překvapivě liší.
se polečně s Pavlů podílí též na zkoumání možností aplikace elementů PNF

do oblasti zdravotní

tělesné

výchovy se

zřetelem

ke konceptu dle Briiggera (51) a

zmiňuje

možnosti využití Thera-bandu jako cvičební pomůcky v konceptu PNF(16).
Pavlů

popisuje koncept PNF ve své publikaci

společně

s jinými fyzioterapeutickými

postupy (50) a detailně popisuje původ, principy a využití konceptu.
V rámci výše
principů PNF

zmíněné

publikace (51) jsou

podrobně

rozpracovány možnosti aplikace

na cvičení s Thera-bandem dle konceptu dle Briiggera.

Kromě Pavlů(51)

se žádný z

zdravotní tělesné výchovy, fitness

českých autorů
či

nezabývá aplikací principů PNF do oblasti

jiného sportu.

Touto tematikou (využití PNF ve sportu) se zabývají

někteří zahraniční autoři.

V této

souvislosti je však PNF technika rozpracovávána pouze jako strečinková a relaxační metoda a
navíc bez využití pohybových diagonál (2).
Koncept PNF využívá jevů, které jsou známy z oblasti vývojové kineziologie konkrétně
posturální ontogeneze.
svalový systém.

Těmito

fenomény jsou funkční centrace kloubní a posturální a fázický

Kolář popisuje

a vysvětluje pojem funkční centrace kloubní a zmiňuje využití

tohoto principu v rámci Kabatových diagonál (30). Tento pojem je
někteří autoři

princip

funkční

centrace

kloubů

obecně

v rámci PNF odmítají

velmi diskutován,

nicméně Kolář přináší

ll

srozumitelnou argumentaci. Svalové dysbalance, podklady pro jejich vznik a genezi
vysvětluje

na existenci dvou typu svalových systémů(30, 31, 32, 33, 34, 35, 36).

Aplikací poznatků vývojové kineziologie do oblasti sportu se zabývá Kračmar (39, 40).
Objektivizační

metodou výzkumu je elektromyografie. Ve

skutečnosti

se nejedná o

použití klasické jehlové metody, jde o povrchové sejmutí elektrického signálu z pracujících
svalů

(superficial elektromyography- SEMG).
Obecné informace o elektromyografické vyšetřovací metodě přináší Keller (26, 27).
Praktické připomínky najdeme v knize Kadaňk:ova kolektivu (26)
De Luca se zabývá aplikací EMG v biomechanice (7, 8).
Základním funkčním elementem pohybových aktivit jsou svaly,

vyčerpávající

informace

z oblasti anatomie a kineziologie pohybového systému přináší Čihák (6), Petrovický (52) a
Véle (66).

3.Problém
Vykazuje m. trapezius pars descendens vyšší intenzitu svalové práce
spodní

jednoroční

některých principů

kladce klasickým

způsobem

než

při

při

upažování na

upažování na témže stroji s využitím

metody PNF?

4.Teoretická zdůvodnění
Otázka č.l
Proč

se domnívám, že

příčinou

vertebrogenních obtíží je dysfunkce m. trapezius pars

descendens?
Musculus trapezius
Anatomie
Tento sval

patří

svalů,

do skupiny povrchových zádových

podle svého názvu má tvar

trapezu, který spolu vytvářejí svaly obou stran. Je to široký poměrně plochý sval.. Začíná na
protuberantia occipitalis extema, linea nuchalis superior, popřípadě až linea nuchalis suprema,
ligamentum nuchae a trnové výběžky krčních a hrudních obratlů až po trn Th 12 včetně.
Okolo trnu C7 je široké šlašité políčko, zvané podle tvaru speculum rhomboideum.Úpon
svaluje v různých úsecích svalu odlišný. Kraniální sestupné snopce se upínají na zevní konec
klavikuly, na acromion a na spina scapulae.

Střední příčné

snopce se upínají na spina scapulae.

Kaudální vzestupné snopce se upínají na spina scapulae od

vnitřního

okraje až po tuberculum

deltoideum (6).
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Obr. 1. M. trapezius (64)

Inervace
Sval je inervován z n. accesorius a k němu připojenými vlákny C3 a C4.

Funkce
Sval fixuje a stabilizuje lopatku. Kraniální snopce zdvíhají rameno, kaudální snopce
táhnou lopatku

dolů.

snopce dosahují dále

Celý sval přitahuje lopatku k páteři. (ramena dozadu). Protože sestupné
laterálně

než snopce vzestupné,

vytáčí současná

akce obou

těchto částí

lopatku dolním úhlem zevně -kloubní jamku vzhůru (synergista m. serratus anterior). Tím se
sval účastní zdvižení paže nad horizontálu (66).
Kromě těchto

spíše izolovaných funkcí je m. trapezius zapojen do složitých

funkčních

svalových řetězců mezi trupem a lopatkou.(66, 67).

Stereotyp abdukce paže
Abdukce paže probíhá ve
45°(upažení poníž) se na

se

účastní

vymění. Individuálně

převládá

ramenní pletenec

fázích - 0°- 45°- 90°- 150°- 180°.V prvé fázi do

začátku uplatňuje při

deltoideus a později si úlohu
45°do 90°(upažení)

čtyřech

již

činnost

především

abdukci spíše m. supraspinatus než m.
se toto pořadí

může

lišit. Ve druhé fázi od

m. deltoideus.Ve třetí fázi 90°- 150°(upažení povýš)
m. trapezius a m. serratus anterior.Ve

180°(vzpažení) se připojují trupové svaly se svými svalovými

smyčkami,

čtvrté

fázi do

což vede ke zvýšení

bederní lordózy a úkloku (65).
Haladová

upozorňuje

na

nejčastější

odchýlení od ,,normálního" provedení pohybu;

Pohyb je zahájen nejprve elevací celého pletence horní

končetiny,

tedy kinetickou aktivací

horních vláken m. trapezius a m. levator scapulae.

Současně

dochází k nedostatečné
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stabilizaci lopatky, která rotuje více, než odpovídá

normě

k hrudníku. Tím v průběhu pohybu vzniká scapula alata.podle
stabilizačních

dostatečně přitištěna

a není
stupně

insuficience

vláken dochází ještě k abdukci lopatky a sunutí ramen vpřed.

Někdy

středních

se přidruží

úklon trupu a dá se předpokládat přetížení páteře (13).
Etiopatogeneze klinických obtíží spojených s funkční poruchou m. trapezius.
Ze svalů spojujících šíji s pletencem ramenním bývají nejvíce zatěžovány m. trapezius a

m. levator scapulae, protože nesou váhu celé horní
zatěžuje

tyto svaly a vyvolává

řadu

končetiny.

Nošení

předmětů

v rukou

cervikálních a cervikokraniálních obtíží zejména

úponovou bolestivost na lopatkovém úhlu a v zátylí (66).
Funkční

porucha m. trapezius je reprezentována hypertonem svalu, ale daleko

nalézáme trigger pointy

uvnitř

trapezius pars descendens

svalu.

Nejčastější

(diskutabilně

výskyt trigger

pointů

v těle je

častěji

právě

v m.

latentní TP v m. extenzor digitorum communis ITI.)

(64).
Rozlišujeme sedm různých a
Lokace

vyzařované

bolesti je také

různě

lokalizovaných trigger pointů v rámci m. trapezius.

různá

a záleží na

umístění

trigger pointu.

Může

to být

posterolaterální strana krku, regio mastoidea, fossa temporalis, suboccipitální krajina,
mediální hrana lopatky, regio acromialis (viz obrázky 2, 3, 4).

Obr. 2. Lokalizace trigger pointu(křfžek) a pňslušných přenesených bolestf(červeně)v m.
trapezius - trigger point 1(64)

14

Obr. 3. Lokalizace trigger pointu(křížek) a příslušných přenesených bolestí(červeně)v m.
trapezius - trigger point 2, 3(64)

(
r

I

I
ObrA. Lokalizace trigger pointu(křížek) a příslušných přenesených

bolestí(červeně)v

m.

trapezius - trigger point 4, 5, 6, 7(64)

Klinické obtíže
charakteristické.
cvičebního

cvičenců

Cvičenci

si

spojených s upažováním na spodní jednoroční kladce byly

stěžovali

si na bolest "za krkem" vázanou na

prvku. Bolest lokalizovali na stranu, ,,kde se

cvičí"

tzn.

cvičení zmíněného

homolaterálně

a jdoucí od

ramene po straně krku za ucho. Jiné obtíže či lokalizace bolesti neudávali.
Při

objektivním

vyšetření

byl konstatován hypertonus m. trapezius pars descendens,

trigger pointy v supraspinální oblasti a ve

střední

porci horní části m. trapezius(TP 1, 2). Jiný

objektivní nález v rámci pohybového aparátu nebyl zjištěn.
V diferenciální diagnostice hrála roli
ramennibo kloubu,

funkční

léze

funkční

krční páteře nicméně

porucha m. levator scapulae, léze
objektivní nález

určil funkční

poruchu

m. trapezius pars descendens.
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Charakter vertebrogenních obtíží byl pro mě signifikantní pro určení

funkční

poruchy m.

trapezius jakožto etiologického faktoru jejich vzniku neboť
a) Tomu odpovídá symptomatologie, která je podpořena objektivním nálezem.
b) Kineziologická charakteristika uvedeného

cvičebního

prvku (abdukce paže) tento

sval predisponuje k přetěžováním. trapezius pars descendens a usnadňuje tak genezi obtíží.

Otázka
Proč
principů

č.

2.:

jsem zvolil

právě

upažování na spodní

jednoroční

kladce s využitím

konceptu PNF(dále cvik B) jakožto variantu k upažování na spodní

některých
jednoroční

kladce(dále cvik A) a to za účelem snížení doprovodných vertebrogenních obtíží?
Upažování jednoruč na spodní kladce ve stoji (61, 62)
Cvičící

stojí ke kladce bokem, fixaci trupu

kladky nebo ji drží v bok. Pohyb

začíná

s paží

zabezpečuje

druhou rukou, která drží rám

zkřižmo diagonálně před tělem, pokračuje

obloukem od těla do upažení vzad(pohyb vede hroet ruky, loket je stále mírně pokrčen a tento
úhel se nemění, pohyb míří nadloktím kolmo k trupu).
Efekt: posílení m. deltoideus pars medialis

Obr. 5. Upažování jednoruč na spodní kladce ve stoji (61)

Alternativní cvik B
Důležitá

kritéria, která měl

splňovat

alternativní pohybový prvek

spočívala

v zachování

abdukce v ramenním kloubu (zapojením. deltoideus pars medialis), aktivaci m. trapezius pars
horizontalis (addukce lopatky), aktivaci m. trapezius pars ascendens(zevní rotace dolního úhlu
lopatky).

Abdukční

složka je nutná pro posílením. deltoideus, aktivace kaudálnějších částí m.

trapezius

recipročně

zajistí snížení

činnosti

horní porce tohoto svalu a v důsledku tak zamezí
16

jeho přetěžování.
Z konceptu PNF jsem vybral element, který
požadavky. Byla jím ll. diagonála,

tlekční

splňuje

výše uvedené kineziologické

vzorec{Tab. 1, Obr. 6)

Kineziologická charakteristika tohoto prvku

proYáděného

klasickou technikou je

popsána v tabulce 1, makroskopický pohled poskytuje fotografie.
Tento pohybový prvek sloužil jako inspirace pro

Tab. 1.

Přehled kloubů

KLOUB

zařazení

cviku B.

a svalových a pohybových komponent ll. diagonály, jlekční vzorec

VYCHOZJ

SVAL

POHYB

POZICE

Lopatka

abdukce -

Addukce

vnitřní

dolního

rotace

elevace

a

zevní

úhlu,

rotace

posteriomí

trapezius

m.

pars

descendent, m. trapezius
pars

horizontalis,

m.

trapezius pars ascendent

dolního
úhlu
Ramenní kloub

extense

-

Flexe, abdukce , zevní rotace

deltoideus

m.

pars

addukce -

anterior, m. biceps brachii

vnitřní

-

rotace

supraspinatus,

longum

caput

m.
m.

deltoideus pars medialis,
m.

teres

minor,

m.

brachii,

m.

infraspinatus
Loketní kloub

Extense

m.

Extenze

triceps

biceps

brachii,

m.

supinator
Zápěstí

pronace
flexe

+ extenze
pupinace

s radiální

dukcí,

m. extensor carpi radialis
longus

směrem

extensor

ulnárním

longus,

et

brevis,

m.

digitorum
mm.

interossei

dorsales, mm. extensores
pollicis, m. abductor
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pollicis longus
flexe

Palec

a Extenze,

abdukce,

zevní m. extensor pollicis longus,
m. abductor pollicis longus,

vnitřní

rotace

směrem

rotace

radiálním/extenze

v rovině m. extensor pollicis brevis, 1.

směrem

dlaně/

interosseus dorzalis

ulnámím
/oposice/
Prsty

a Extenze a dukce

flexe

směrem

m.

extenzor

addukce

radiálním/laterální víc než communis,

směrem

mediální/

indicis

extenzor

proprius,

ulnámím

interossei

!mediální

lumbricales

prsty

m.

digitorum

dorzales,

mm.
mm.

víc

než
laterální/

Obr. 6. Ukázka provedení ll

extenční diagonály pro

horní končetinu, flekční vzorec. (1)

Výsledná podoba cviku B:
Vpodstatě

se jedná o upažování na spodní

složky II. Kabatovy diagonály,

flekčm'ho

jednoroční

kladce obohacené o pohybové

vzorce.

Výchozí pozice horní končetiny je podobná jako při provádění Kabatovy diagonály:
Zápěstí

je v pronaci a ulnámí dukci,

předloktí

v supinaci, loket v extenzi, ramenní kloub
18

v

extenčním

a

vnitřně rotačním

okrajem, svým dolním úhlem se

páteře

postavení. Lopatka je odtažena od
přiklání

svým

vnitřním

k páteři. Prsty nemohou být zapojeny do pohybu a

dodržet tak kritéria PNF neboť jsou ve flexi a svírají madlo kladky.
Pohybové elementy jsou podobné jako

při provádění

II. Kabatovy diagonály,

flekční

vzorec.
Pohyb

začíná

generalizovanou rotací celé horní

Současně

supinuje.

přitahována
Při

končetiny, zápěstí

se natahuje,

předloktí

dochází k abdukci, zevní rotaci a flexi v ramenním kloubu, lopatka je

k páteři a její dolní úhel rotuje zevně.

pohybu

cvičenec

komponenty pro akrální
Konečná

pozice

část

svírá madlo kladky, nemohou tak být realizovány pohybové
horní končetiny.

spočívá

v radiální extenzi

zápěstí,

supinaci

předloktí,

zevní rotaci

v ramenním kloubu, flexi v ramenním kloubu, addukci lopatky a zevní rotaci jejího spodního
úhlu.
Ke cviku A byla tedy

učiněna

varianta, která

měla přinést kromě

stejného efektu

v posílení m. deltoideus pars medialis i eliminaci hyperaktivity m. trapezius pars descendens a
zamezení vzniku eventuelních vertebrogenních obtíží.

Pozn.: Akrální

část

horní

končetiny nemůže

realizovat pohybové komponenty pro prsty.
pohybového prvku se však
skutečnost

zaměřuje

na

Můj

z

důvodu

nutnosti úchopu madla kladky

výzkum i eventuelní pozdější aplikace tohoto

změnu

zapojení

kořenového

svalstva, uvedená

tak nebude významná.

5.Hypotézy
Hl)
Při

posilování m. deltoideus pars medialis technikou upažování na spodní

kladce(cvik A) je ve zvýšené

míře

jednoroční

aktivován m. trapezius pars descendens než při posilování

m. deltoideus pars medialis technikou využívající principů PNF(cvik B).
H2)
Při

posilování m. deltoideus pars medialis technikou využívající principy PNF

předpokládáme intenzivnější
ascende~s

současně

zapojení m. trapezius pars horizontalis a m. trapezius pars

než při posilování technikou upažování na jednoroční kladce.

H3)
Při

posilování m. deltoideus pars medialis bude intenzita svalové práce stejná nebo

podobná
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6.Cíl práce
Zjistit způsob aktivace m. trapezius v rámci obou cvičebních prvků a hodnoty porovnat.

7.Úkoly práce
1) Určit validnf měřící metody

2) Zajistit kvalitnf výběrový soubor

3) Analyzovat cvik A z hlediska funkce m. trapezius pars descendens, m. trapezius pars
horizontalis, m. trapezius pars ascendens, m. deltoideus pars medialis
4) Analyzovat cvik Bz hlediska funkce m. trapezius pars descendens, m. trapezius pars
horizontalis, m. trapezius pars ascendens, m. deltoideus pars medialis
5) Porovnat intenzitu zapojeni m. trapezius pars descendens, m. trapezius pars
horizontalis, m. trapezius pars ascendens, m. deltoideus pars medialis

S.Teorie:
V této kapitole se zabývám teoretickým zázemím témat práce, z kterých jsem čerpal.
Stěžejnf

témata mé práce jsou fitness a proprioceptivnf neuromuskulárnf facilitace. Další

okruhy teoretických znalostí se týkají vývojové kineziologie, elektromyografie a anatomie.

8.1.Proprioceptivní neuromuskulární facilitace - obecná část
8.1.1.Historie, původ

Proprioceptivní neuromuskulárnf facilitace ( dále jen PNF ) je základní neurofyziologický koncept s širokým indikačním spektrem.
Základy této dnes široce aplikované fyzioterapeutické metody vypracoval americký
lékař

a neurofyziolog Dr. Herman KABAT (1913-1995) v letech 1946- 1951.
Ten

zpočátku

rozvíjel svou metodu v Institutu pro nervosvalovou rehabilitaci ve

Washingtnu (DC) založeném v r. 1946 a

později

v dalším

rehabilitačním

centru ve Vallejo

(Kalifornie).
Dr. Kabat zkoumal - zprvu

hlavně

u

pacientů

s roztroušenou sklerózou a paraplegií -
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různé

základě

tehdejších neurofyziologických

ovlivňovat

nervosvalové funkce a ověřoval

polohové a pohybové kombinace, které by na

poznatků (hlavně

Sherringtona aj.) mohly příznivě

možnosti jejich terapeutického využití( 50).

8.1.2. Podstata konceptu PNF

Základním neurofyziologickým mechanizmem PNF je cílené
motorických

neuronů předních

rohů

míšních

prostřednictvím

proprioreceptorů. Kromě

svalových, šlachových a kloubních

ovlivňování

aktivity

impulzů

aferentních

ze

toho jsou míšní motorické

neurony ovlivňovány také prostřednictvím eferentních impulsů z mozkových center, která mj.
reagují na aferentní impulsy,
Potřebné

stimulace

aktivních

pohybů,

přicházející

proprioceptorů

jakož i pomocí

z taktilních, zrakových a sluchových

se dosahuje pomocí
pohybů či

různých hmatů

statické práce proti

exteroceptorů.

a pasivních

či

vhodně přizpůsobenému

odporu.
Významnými elementy PNF jsou:
- standardní pohybové vzorce ( patterns )
- přizpůsobované vedení pohybu
- přizpůsobovaný odpor
- fenomény iradiace a sukcesivní indukce
Ve

skladbě

pohybových

vzorců

hraje významnou roli diagonální a spirálovitý

průběh

pohybu. Pohybové vzorce ( pattems ), vypracovávané v rámci PNF, jsou účelně kombinované
a

odstupňované

sledy svalových kontrakcí a relaxací, vybavované

či

proprioceptivní a exteroceptivní stimulace a odpovídající základním
denním

životě

a ve sportu. Na

těchto

průběh.

pohybům

pohybových vzorcích se vždy podílí

flekční či extenční, abdukční či addukční

diagonální, spirálovitý

facilitované pomocí

a

zevně či vnitřně rotační,

tři

v

běžném

složky, totiž

a to tak, že pohyby mají

Pohyby v diagonálách jsou dle

tvůrců

konceptu zcela

fyziologické a žádný přirozený pohyb se bez této složky neobejde.
Klouby konkrétních

segmentů

jsou

během

pohybu ve

funkčně

centrovaném postavení

( 31), což představuje pro pohybový aparát nejmenší možnou míru statického zatížení.
Centrální úlohu
způsobuje

při

PNF hraje manuální vedení pohybu, které terapeut neustále

momentální situaci a reakcím pacienta. Podle toho se v

nejrůznějších

při

kombinacích

uplatňují:

- pasivní pohyby, které provádí terapeut ve smyslu vhodných pohybových

vzorců

bez

aktivního přispění pacienta
21

- pohyby s částečnou dopomocí,
v celém

průběhu

nebo jen v

při

kterých terapeut dopomáhá aktivnímu pohybu buď

některé části

pohybové dráhy,

případně

jen v

některé

složce

pohybu např. v abdukční.
- aktivní pohyby, které terapeut pouze usměrňuje manuelním kontaktem.
Dalším významným elementem PNF je

přizpůsobený

odpor, kladený

manuálně

terapeutem. Může se jednat o odpor v celé dráze pohybu nebo jen v některé části, případně jen
v

některé

složce pohybu. Zvláštní variantou je odpor

Principiálním úkolem terapeuta je neustálé
procvičovaných svalů

V rámci PNF

případně

přizpůsobování

statická práce svalu.

velikosti odporu aktuální síle

v dané fázi pohybu (50).
hojně

využívaný fenomén iradiace (overflow)

("přetékání")

svalové aktivity ze

celý svalový

řetězec. Děje

svalů silnějších

se tak

umožňuje vyzařováni

na svaly oslabené příp.

prostřednictvím

sumace

rozšíření

aktivity na

účinných impulsů (např.

stretch

impuls + 'erbální výzva + zrakové sledování cviku + manuelní kontakt + svalová práce proti
maximálnímu odporu).
Jiným

často

zlepšení fyziologických podmínek ( excitability ) pro aktivaci agonistických
předřazené
výkonnější

kontrakce

příslušných antagonistů.

svalů

ve

pomocí

Po kontrakci antagonisty je tedy agonista

(50).

Dalšími
terapeuta.

spočívá

využívaným fenoménem je tzv. sukcesivní indukce, která

důležitými

Zdůrazňuje

metakarpo-falangových
dobře umožňuje

faktory v konceptu PNF jsou technika úchopu a pracovní pozice
se význam lumbrikálního úchopu kontralaterální ruky (flexe

kloubů

se

současnou

cílené kladení odporu a je

extenzí ostatních

současně

kloubů prstů),

který velmi

i významným taktilním stimulem. Aby

podmínky pro vedení pohybu a kladení odporu byly optimální, musí terapeut zaujímat polohu
v prodloužení jedné z pohybových diagonál a být v
přenášení

kročné

pozici, která mu umožňuje snazší

váhy.

Pozice pacienta je volena dle momentální situace, obvykle je to vleže na zádech na
lehátku. Alternativní přípustné další pozice jsou vleže na boku a vsedě (50).
V konceptu PNF se dále uplatňují následující zásady:
1) Jednou z

vůdčích

snah je mobilizace nevyužitých rezerv centrálního nervového

systému v oblasti řízení motorických funkcí.
2) Pohybová reedukace vychází z co možná jednoduchých
aktuálním motorickým schopnostem pacienta a které jsou

pohybů,

které odpovídají

součástí přirozené

pohybové

aktivity.
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Při cvičení

3)

se dbá na to, aby výcvik byl

funkční,

tj.

přizpůsobený běžným

denním

činnostem.

Cvičení

4)

Cvičební

5)

cvičení několik

únavě

jednotlivých částí

těla

musí být podřízeno tréninku celého pacienta.

program musí vykazovat optimální intenzitu.

hodin denně event. za střídání

účasti

Někdy

je

třeba provádět

více terapeutů. Aby nedocházelo k

pacienta, je třeba výchozí polohy střídat a cvičební postupy vhodně

časné

obměňovat.

6) Terapeut má mít k práci s pacientem jednoznačně kladný přístup a musí být schopen
pacienta motivovat k potřebné spolupráci (50).

8.1.3.Pohybové diagonály
pozn.: V textuje používán také termín "diagonála" nebo ,,Kabatova diagonála".

Protože respektování pohybových diagonál je nezbytným

předpokladem

správné

aplikace PNF, následuje podrobný popis vzorců pohybových diagonál. (Popis se týká horní a
dolní

končetiny).

U uvedených tělních

segmentů

a jednotlivých pohybových

vzorů

jsou dále

uvedeny svaly, které na daném pohybu participují největší měrou
HORNÍ KONČETINA
I . DIAGONÁLA - FLEKČNÍ VZOREC /FLEXE ADDUKCE EXTERNÍ ROTACE/
Výchozí poloha:
Prsty: extense a abdukce směrem ulnámím I mediální prsty víc než laterální I
Palec: extense- abdukce -vnitřní rotace směrem ulnámím /palmámí abdukce/
Zápěstí:

pronace a extense s ulnámí dukcí

Předloktí:

pronace

Loket: extense
Rameno: extense - abdukce Lopatka: addukce a

vnitřní

vnitřní

rotace

rotace dolního úhlu clavicula -

vzdálena od stema v anteriomí

rotaci a depresi
Acromion: posteriomí deprese
Prsty: flexe a dukce

směrem

radiálním /laterální 'ic než mediální/

Palec- zevní rotace a addukce k radiální straně
Zápěstí

- supinace a flexe s radiální dukcí

Předloktí

Loket -

- supinace

zůstává

natažený
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Rameno -

flexe - addukce - zevní rotace

Lopatka -

abdukce a zevní rotace dolního

úhlu
Acromion- anteriorní elevace
Clavicula přibližuje

posteriomí rotace a elevace

se ke sterou

Manuelní kontakt:
Stejnostranná ruka v dlani pacienta
Opačná

ruka:

1/ na distální části antero-radiální strany předloktí.
2/ na antero-mediální ploše paže
3/ na anteriorní ploše ramene nad processus acromion
Hlavní svalové komponenty:
Prsty: Flexor digitorum superficialis flexor digitorum profundus flexor digiti quinti brevis,
opponens digiti quinti, interossei palmares, lumbricales
Palec: flexor pollicis longus, flexor pollicis brevis, adductor pollicis
Zápěstí:

flexor carpi radialis, palmaris longus

Předloktí:

supinator

Rameno: Pectoralis maJor-pars clavicularis, deltoideus-pars anterior, coracobrachialis,
biceps brachii - flekční komponenta ramenní
Lopatka: serratus anterior
I. DIAGONÁLA, FLEKČNÍ VZOREC - V ARIANTA S FLEXÍ LOKETNÍ
výchozí poloha:
stejná jako u základního

flekčního

vzorce

pohybové komponenty :
stejné + flexe loketní
Manuelní kontakt:
stejný
svaly:
Stejné jako u základního vzorce+ loket: biceps brachii dlouhá a krátká hlava.
I. DIAGONÁLA HK, FLEKČNÍ VZOREC, V ARIANTA S EXTENZÍ LOKETNÍ
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Výchozí poloha:
Stejná jako u základního vzorce+ loket ve flexi
pohybové komponenty stejné + extense loketní
Manuelní kontakt :
stejný
Svaly:
U ramene se neúčastní m. biceps brachii jako
Loket: m. triceps brachii - laterální

část,

flekční

komponenta ramenní.

anconeus

Ostatní svalové pohybové komponenty:
Jsou stejné jako u základního vzorce
I. DIAGONÁLA HK, EXTENČNÍ VZOREC I EXTENSE-ABDUKCE-INTERNÍ ROTACE/
Výchozí poloha:
Prsty: flexe a addukce

směrem

radiálním /laterální víc než mediální/

Palec: zevní rotace-flexe + abdukce k radiální
Zápěstí:

straně

supinace a flexe s radiální dukcí

Předloktí:

supinace

Loket: extense
Rameno: flexe---addukce---zevní rotace
Lopatka: abdukce a zevní rotace dolního úhlu
Acromion: anteriomí elevace
Clavicula: posteriorní rotace a elevace, přiblížení ke sternu
Pohybové komponenty:
Prsty: extense a abdukce směrem ulnárním /mediální víc než laterální/
Palec:

extense---abdukce---vnitřní

Zápěstí:

pronace a extense s ulnární dukcí

Předloktí:

Loket:

rotace směrem ulnárním /palmární abdukce

pronace

zůstává natažený

Rameno:

extense-abdukce-vnitřní

rotace

Lopatka: addukce a vnitřní rotace dolm'ho úhlu
Acromion: posteriomí deprese
Clavicula: anteriomí rotace s depresí,
vzdaluje se od sterna
Manuelní kontakt:
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Stejnostranná ruka: na dorsální
Opačná

straně prstů

co nejdistálněji

ruka:

1 /na distální

části

dorsoulnámí

straně předloktí

2/ na posterolaterální ploše paže
3/ na vertebrálním okraji dolního úhlu lopatky
Hlavní svalové komponenty:
Prsty: Extensor digitorum communis, extensor digiti quinti proprius, abductor digíti quinti,
interossei dorsales, lumbricales
Palec: abductor pollicis brevis, extensor pollicis longus
Zápěstí:

extensor carpi ulnaris

Předloktí:

extensor carpi ulnaris

Rameno: teres major, latissimus dorsi, deltoideus pars posterior, triceps brachii-caput
longum jako

extenční

komponenta ramenní

Lopatka: levator scapule, rhomboideus major et minor
I. DIAGONÁLA, EXTENČNÍVZOREC, VARIANTA S EXTENZÍ LOKETNÍ
Výchozí poloha:
stejná jako u základního

extenčního

vzorce + loket ve flexi

Pohybové komponenty:
Stejné + extense loketní
Manuelní kontakt :
Stejný
Hlavní svalové komponenty:
Stejně

jako u základního vzorce

I. DIAGONÁLA HK, EXTENČNÍ VZOREC, V ARIANTA S FLEXÍ LOKETNÍ
Výchozí poloha:
Stejná jako u základního

extenčního

vzorce

Pohybové komponenty:
Stejné + flexe loketní
Manuelní kontakt:
Stejný
Hlavní svalové komponenty:
U ramene se neúčastní m.triceps brachii jako extenční komponenta ramenní.
Loket: m.biceps brachii, m.brachialis
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Ostatní svalové komponenty:
Jsou stejné jako u základního vzorce.
II.DIAGONÁLA HK, FLEKČNÍ VZOREC /FLEXE, ABDUKCE, EXTERNÍ ROTACE/
Výchozí poloha:
Prsty: flexe a addukce směrem ulnámím !mediální prsty víc než laterální/
Palec: flexe a vnitfuí rotace směrem ulnámím /oposice/
Zápěstí:

pronace + flexe

Předloktí:

směrem

pronace

Loket: extense
Rameno: extense-addukce-interní rotace
Lopatka: abdukce - vnitfuí rotace dolního úhlu
Acromion: anteriomí deprese
Clavicula: anteriorní rotace a deprese, přiblížena ke sterou
Pohybové komponenty:
Prsty: extense a abdukce směrem radiálním /laterální prsty víc než mediální/
Palec: extense---abdukce---extemí rotace směrem radiálním
v rovině dlaně/
Zápěstí:

supinace a extense s radiální dukcí

Předloktí:

Loket:

supinace

zůstává

natažený

Rameno: flexe-abdukce-zevní rotace
Lopatka: addukce a zevní rotace dolního úhlu
Acromion: posteriorní elevace
Clavicula: posteriomí rotace a elevace, vzdaluje se od stema
Stejnostranná ruka:
na dorsální straně prstů co nejdistálněji
Opačná

ruka:

ll na distální části předloktí
na dorsoradiální

straně

2/ na anterolaterální ploše paže
3/ na vertebrálním okraji lopatky

Hlavní svalové komponenty:
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Prsty: Extensor digitorum commnunis, extensor indicis proprius, interossei dorsales,
lumbricales
Palec: Extensor pollicis longus, abbductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, m.
interosseus dorsalis
Zápěstí:

m. extensor carpi radialis longus et brevis

Předloktí:

m. brachioradialis

Rameno: m. teres minor, m. suprasinatus, m. in:fraspinatus, m. deltoideus pars medialis
loket: m. trapezius pars cranialis et caudalis
II. DIAGONÁLA, FLEKČNÍVZOREC, VARIANTA S FLEXÍ LOKETNÍ
Výchozí poloha:
Je stejná jako u základního vzorce
Pohybové komponenty:
Stejné + flexe loketní
Manuelní kontakt:
Je stejný jako u základního vzorce.
Hlavní svalové komponenty:
Jsou stejné jako u základního vzorce + m.biceps brachii jednak jako

flekční

komponenta

ramenní, jednak jako flekční komponenta loketní.
M.brachioradialis jako flekční komponenta loketní.
II. DIAGONÁLA HK, FLEKČNÍ VZOREC, V ARIANTA S EXTENZÍ LOKETNÍ
Výchozí poloha:
Stejná jako u základního vzorce + flexe loketní
Pohybové komponenty:
Stejné + extense loketní
Manuelní kontakt :
Stejný
Hlavní svalové komponenty:
Loket: m.triceps brachii pars lateralis, m. anconeus
Ostatní svaly stejné jako u základního vzorce
II. DIAGONÁLA HK, EXTENČNÍ VZOREC I EXTENZE-ADDUKCE-INTERNÍ ROTACE
Výchozí poloha:
Prsty: extenze, abdukce směrem radiálním/laterální prsty víc než mediální/
Palec: extense, abdukce, externí rotace radiálním směrem /abdukce v rovině

dlaně/
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Zápěstí:

supinace extense s radiálním dukcí

Předloktí:

supinace

Loket: extense
Rameno: flexe, abdukce, zevní rotace
Lopatka: addukce a zevní rotace dolního úhlu
Acrornion: posteriorní elevace
Clavicula: posteriomí rotace a elevace, je vzdálena od stema
Pohybové komponenty:
Prsty: flexe a addukce směrem ulnámím /mediální víc než laterální/
Palec: flexe a vnitřní rotace směrem ulnámím /oposice/
Zápěstí:

pronace a flexe s ulnámí dukcí

Předloktí:

Loket:

pronace

zůstává

natažený

Rameno: extense, addukce, interní rotace
Lopatka: addukce,

vnitřní

rotace dolního úhlu

Acrornion: anteriomí deprese
Clavicula: anteriomí rotace s depresí, přibližuje se ke stemu

Manuelní kontakt:
Stejnostranná ruka: v dlani pacienta
Opačná

ruka:

ll na distální části anteroulnámí strany předloktí
2/ na posteromediální ploše paže
3/ na processus acromion a anteromediální straně axilly
Hlavní svalové komponenty:
Prsty: m. Flexor digitorum superficialis, m. flexor digitorum profundus, mm. interrossei
palmares, mm. lumbricales
Palec: m. Flexor pollicis longus, m. flexor policis brevis, m. oponens pollicis palmaris brevis
Zápěstí:

m. flexor carpi ulnaris, m. palmaris longus

Předloktí:

m. pronator teres

Rameno: m. Subscapularis, m. pectoralis major- pars stemalis
Lopatka: m. Pectoralis minor, m. subclavius - působí na kliček
II. DIAGONÁLA, EXTENČNÍ VZOREC, VARIANTA S FLEXÍ LOKETNÍ
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Výchozí poloha:
Stejná jako u základního vzorce+ flexe loketní
Pohybové komponenty: stejné + extense loketní
Manuelní kontakt:
stejný
Hlavní svalové komponenty:
Loket: m. triceps brachii, m. anconeus
Ostatní svaly: jako u základního vzorce
II.DIAGONÁLA, EXTENČNÍ VZOREC, VARIANTA S FLEXÍ LOKETNÍ
Výchozí poloha:
Je stejná jako u základního vzorce
Pohybové komponenty:
Stejné + flexe loketní
Manuelní kontakt:
Stejný
Hlavní svalové komponenty:
Loket m. biceps brachii, krátká hlava, m. brachialis
Ostatní svaly: stejné jako u základního vzorce
DOLNÍ KONČETINA
I. DIAGONÁLA, FLEKČNÍ VZOREC I FLEXE-ADDUKCE-EXTERNÍ ROTACE/

Výchozí poloha:
Prsty: flexe, addukce směrem fibulárním /laterální víc než mediální/
Noha: plantární flexe s eversí
Koleno: extense
Kyčel:

extense, abdukce, interní rotace

Pohybové komponenty:
Prsty: extense, abdukce směrem tibiálním mediální prsty více než laterální/
Noha: dorsální flexe s inversí
Koleno:
Kyčel:

zůstává natažené

flexe, addukce, externí rotace

Manuelní kontakt:
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Stejnostranná ruka: na dorsomediální části nohy co nejdistálněji /nedotýkat
se planty/
Opačná

ruka: na anteromediální ploše stehna nad patelou.

Dopomocný kontakt:
Stejnostranná ruka: na dorsomediální části
nohy co nejdistálněji.
Opačná ruka:

na posteromediální ploše stehna nad fossa poplita na mediální

straně

paty.

Hlavní svalové komponenty:
Prsty a noha: m. Extensor digitorum longus, m. extensor digitorum brevis, m. abductor
hallucis, mm. interossei dorsales, mm. lumbricales, m. tibialis anterior
Kyčel:

m. psoas minor, m. psoas major, m. iliacus , m. obturator extemus, m. pectineus, m.

gracilis, m. adductor brevis, m. adductor longus, m. sartorius, m. rectus femoris pars medialis
jako flekční komponenta kyčelní.
I. DIAGONÁLA DK, FLEKČNÍ VZOREC, V ARIANTA S FLEXÍ KOLENNÍ
Výchozí poloha:
Je stejná jako u základru'ho

flekčního

vzorce

Pohybové komponenty:
Stejné + flexe kolenní
Manuelní kontakt:
Je stejný jako u základního vzorce.
Hlavní svalové komponenty:

ll Flexe kyčelní se neúčastní
m. rectus femoris pars medialis
2/ Flexi kolenní provádí: Semitendinosus, Semimembranosus, Sartorius, Gracilis
Ostatní svalové komponenty jsou stejné jako u základního vzorce
I. DIAGONÁLA DK, FLEKČNÍ VZOREC, V ARIANTA S EXTENZÍ KOLENNÍ.
Výchozí poloha:
Je stejná jako u základního vzorce+ flexe kolenní
Pohybové komponenty:
Je stejná jako u základru'ho vzorce Stejné + extense kolenní
Manuelní kontakt:
Je stejný Je stejná jako u základního vzorce
Koleno: m. rectus femoris pars medialis, vastus medialis
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Ostatní svalové komponenty: stejné jako u základního vzorce
I. DIAGONÁLA, EXTENČNÍ VZOREC /EXTENZE - ABDUKCE - INTERNÍ ROTACE/

Výchozí poloha:
Prsty: extense, abdukce směrem tibiálním /mediální prsty víc než laterální/
Pohybové komponenty:
Prsty flexe, addukce směrem :fibulárním /laterální prsty víc než mediální/
Noha: plantární flexe s eversí
Koleno:
Kyčel:

zůstává

natažené

extense, abdukce, interní rotace

Manuelní kontakt:
Stejnostranná ruka - na laterální ploše planty co nejdistálněji
Opačná ruka:

na posterolaterální ploše stehna nad fossa poplitea

nebo na laterální

straně

paty.

Prsty a noha: m. Flexor digitorum longus, m. flexor digitorurn brevis, m. flexor hallucis
brevis, m. adductor hallucis, m. flexor digiti quinti brevis, m. quadratus plantem, mm.
interossei plantares, mm. lumbricales
Kyčel:

m. Gluteus medius, m. gluteus minimus, m. biceps femoris jako

extenční

komponenta

kyčelní

I. DIAGONÁLA, EXTENČNÍ VZOREC, V ARIANTA S EXTENZÍ KOLENNÍ

Výchozí poloha:
Je stejná jako u základního vzorce + flexe kolenní
Pohybové konponenty :
Je stejná jako u základního vzorce+ extense kolenní
Manuelní kontakt:
Je stejná jako u základního vzorce
lllavní svalové komponenty:
Koleno: m. vastus intermedius m. vastus lateralis,

kyčelní

extense se

neúčastní

m.biceps

femoris
Ostatní svalové komponenty jsou stejné jako u základního vzorce
I. DIAGONÁLA, EXTENČNÍ VZOREC, VARIANTA S FLEXÍ KOLENNÍ

Výchozí poloha:
Je stejná jako u základního vzorce
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Pohybové komponenty :
Jsou stejné jako u základního vzorce + flexe kolenní
Manuelní kontakt:
Je stejná jako u základního vzorce.
Hlavní svalové komponenty:
Koleno m. biceps femoris, m. popliteus
m. gastrocnemius - 1 at.

část

Ostatní svalové komponenty jsou stejné
jako u základm'ho vzorce
II. DIAGONÁLA DK, FLEKČNÍ VZOREC /FLEXE - ABDUKCE - INTERNÍ ROTACE I
Výchozí poloha:
Prsty - flexe, addukce

směrem

tibiálním /mediální prsty víc než laterální/

Noha: plantární flexe s inversí
Koleno: extense
Kyčel:

extense, addukce, externí rotace

Pohybové komponenty:
Prsty- extense, abdukce směrem fibulárním /laterální prsty víc než mediální:
Noha: dorsální flexe s eversí
Koleno:
Kyčel:

zůstává

natažené

flexe, abdukce, interní rotace

Manuelní kontakt:
Stejnostranná ruka:
na dorsofibulární
Opačná

straně

nohy

ruka na anterolaterální straně

stehna nad patelou
2/ na laterální straně paty
3/ dopomocný kontakt na postero - laterální straně stehna nad
fossa poplitea.
Hlavní svalové komponenty:
Prsty: m. extensor digitorum longus, m. extensor digitorum brevis, m. extensor hallucis
longus, m. abductor digiti quinti, mm. interossei dorsales, mm. lumbricales.
Noha: m. peroneus brevis, m. peroneus tertius.
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Kyčel:

m. tensor fasciae latae, m. rectus femoris - laterální

část

jako

flekční

komponenta

kyčelní.

Manuelní kontakt :
Je stejná jako u základního vzorce
Zúčastněné

svaly:

stejné+ koleno: m. vastus intermedius, m. vastus lateralis, m. rectus femoris-laterální

část

II. DIAGONÁLA DK, EXTENČNÍ VZOREC /EXTENZE - ADDUKCE - EXTERNÍ
ROTACE/
Výchozí poloha:
prsty: extense, abdukce směrem fibulárním /laterální víc než mediální/
Noha: dorzální flexe s eversí
Koleno: extense
Kyčel:

flexe, abdukce, interní rotace

Pohybové komponenty:
Prsty: flexe , addukce směrem tibiálním /mediální víc než laterární/
Noha: plantární flexe s inversí
Koleno:
Kyčel:

zůstává

natažené

extenze, addukce, externí rotace

Manuelní kontakt:
pravá ruka na mediální

straně

pravé planty

levá ruka 1 /na posteromediální
straně

straně

stehna nebo nad fossa poplitea nebo za 2/ na mediální

paty

Hlavní svalové komponenty:
Prsty: m. flexor digitorum longus, m. fl.exor digitorum brevis, m. flexor hallucis longus, m.
flexor halucis brevis, mm. interossei plantares, mm. lumbricales
Noha: plantaris, gastrocnemius - mediální

část,

soleus-mediální část, tibalis posterior

II. DIAGONÁLA, EXTENČNÍ VZOREC, V ARIANTA S EXTENZÍ KOLENNÍ
Výchozí poloha:
Stejná+flexe kolenní
Pohybové komponenty:
Stejné+extense kolenní
manuelní kontakt:
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stejný
Svaly:
stejné+ koleno: vastus medialis,
II. DIAGONÁLA, EXTENČNÍ VZOREC, V ARIANTA S FLEXÍ KOLENNÍ

Výchozí poloha:
jako u základního vzorce
Pohybové komponenty:
stejné + flexe kolenní
Manuelní kontakt :
stejný
Svaly:
stejné +koleno: semimembranosus, semitendinosus,

gastrocnemius - mediální

část,

m.

plantaris. (14)

8.1.4.Základníprincipy

Metoda PNF je založena na komplexním využívání následujících terapeutických
prostředků,

které jsou označovány jako základní principy.

Tři

z

těchto

základních principů se

týkají proprioceptiuú stimulace, k nim patří:
1) Stimulace pomocí svalového protažení (stretch), která V)'\'olává
reflexů,

svalové kontrakce cestou monosynaptických napínacích
inhibici

antagonistů

ale

může

či

posiluje

také sloužit k

cestou reciproční inervace,

2) stimulace kloubních

receptorů,

a to

buď

ploch), které se využívá k zesílení svalové aktivity a

pomocí trakce (oddálení kloubních
usnadnění

pohybu, anebo pomocí

komprese (přiblížení kloubních ploch), jež hlavně podporuje kloubní stabilitu,
3) adekvátní mechanický odpor, který terapeut klade pacientovi
daného pohybu a neustále jej
účinku, např.

V

přizpúsobuje

vzhledem k aktuální síle pacienta a k

potřebnému

ke zlepšení všedních ovládání svalové činnosti nebo ke zvýšení síly a vytrvalosti.

původních

popisech PNF se

hovoří

o maximálním odporu, z

dojem, že terapeut musí vynakládat co možná
přizpůsobení

při provádění

největší

sílu. Ve

čehož

vznikl mylný

skutečnosti

však jde o

maximální síle nemocného, která zpravidla bývá velmi omezená.

Další tři principy PNF se týkají exteroceptivní stimulace, při níž se uplatňují:
4) taktilní stimulace
při

zprostředkovaná hlavně

dotykem a tlakem terapeutovy ruky

terapeutických úkonech (hmaty, úchopy, manipulace),
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5) zraková stimulace, která spočívá hlavně v tom, že pacient pozoruje své pohyby,
formě

6) sluchová stimulace, která se provádí ve

pokynů

slovních

a

věcných

informací (14, 50)

8.1.5. Techniky provádění()
Na pohybové vzory jsou aplikovány

různé

techniky. Techniky

provádění

známe

posilovací a relaxační.
Techniky využívající aktivace agonistů - techniky posilovací:
1) Rytmická iniciace pohybů (Rhythmic initiation, Rhythm technique)
určitého

Jde o rytmické opakování

disponovatelném rozsahu, avšak bez protahování
vedených terapeutem

přes

pohyby,

při

aktivním, které pacient provádí sám,

svalů.

Postupuje se od pasivních

kterých pacient stále více napomáhá, až k

později

aktuálně

agonistického pohybu v plném

pak i proti

stupňovanému

pohybů

pohybům

odporu, kladenému

terapeutem. Stretchimpulsy se v této technice neaplikují.
Cílem je zlepšení schopnosti k iniciaci a
rozsahu pohybu a

uvolnění

propriocepce a kožního

čití,

zvýšeného svalového
svalový hypertonus,

potíže se zahajováním pohybu

(např.

vědomému

napětí.

ovládání pohybu, zvyšování

Hlavními indikacemi jsou poruchy

potřeba naučení

nebo

znovunaučení

spastické stavy, rigidita). Je-li

antagonistické pohyby, musí být cvičeny odděleně, tj. jako další

pohybu,

třeba cvičit

také

tomistické pohyby.

2) Opakované kontrakce ( Repeated contractions )
Po pasivním natažení daného ( tomistického) svalu se aplikuje iniciální stretch-impuls,
prostřednictvím

který

reflexů

vyvolá dynamickou

stretch-impulsů

(restretch) v průběhu

monosynaptických proprioceptivních

svalovou kontrakci. Dále se pak pomocí opakovaných

celého pohybu obdobně dociluje zvětšení případně udržování síly kontrakce.
Cílem je zlepšení svalové síly a vytrvalosti, snížení unavitelnosti svalu a
rozsahu pohybu. Hlavními indikacemi jsou oslabení
Kontraindikovány jsou

nevyléčené

svalů

a omezení rozsahu

zvětšení
pohybů.

zlomeniny, subluxace, instabilita a bolestivé poruchy

pohybového aparátu.
Techniky využívající aktivace

antagonistů.

3 )Pomalý zvrat (Slow reversal)
Někteří současní

zástupci konceptu PNF užívají pojem dynamický zvrat (dynamic

reversal, isotonic reversal),
někdy

čímž

se připouští také zrychlení tempa

cvičných pohybů,

které je

poranění.

spočívá

střídavé

vhodné v rehabilitaci sportovních

Tato technika

ve
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činnosti agonistů

dynamické
postupně
největší

zvyšuje až k

antagonistů

překonatelnému

proti odporu, kladenému terapeutem, který se

maximu.

Začíná

se pohyby, u nichž je k dispozici

svalová síla a postupuje se tak, aby se nakonec cvičily pohyby, u nichž je aktuální síla

příslušných svalů
přestávky.
něhož

a

agonistů

nejmenší. Mezi kontrakce

Podkladem popsané techniky je

a

antagonistů

Sherringtonův

princip sukcesivní indukce, podle

agonistický sval dosáhne optimální schopnosti kontrakce po

kontrakci a uvolnění příslušného antagonisty.

Kromě

uvolňovací

se nevkládají

předcházející

maximální

toho se uplatňuje též reciproční inhibice.

Cílem je zlepšení svalové síly a koordinace, zlepšení schopnosti k

uvolnění

a

zvětšení

rozsahu pohybu. Hlavními indikacemi jsou oslabení svalů, kontraktury a ataxie.
4) Rytmická stabilizace (Rhythmic stabilization)
Protože se v této technice

uplatňuje výhradně

statická práce

postup obdobný jako v technice dynamického zvratu, bývá též
(static reversal). Jde v
prací

podstatě

silnějších antagonistů

vykonává proti
okolností se
silnějšího

za

o

současnou

účelem

stupňovanému

začíná cvičit buď

označována jako

statickou práci oslabených

ale jinak je

statický zvrat

agonistů

se statickou

stabilizace kloubního postavení. Tato statická práce se

odporu (až k maximu) a bez
u

svalů,

nejméně

relaxačních přestávek.

Podle

oslabené složky agonistického pohybu nebo u

antagonistického pohybu. Cílem je zlepšení síly, koordinace a schopnosti uvolnění,

zvýšení stability

kloubů.

Hlavními indikacemi jsou proto

nedostatečná

kloubní stabilita,

poruchy svalové koordinace a deficit svalové síly. Kontraindikována je aplikace této techniky
u kloubů, které z určitých důvodů nesmí být zatěžovány.

Techniky využívající relaxace:

5) Kontrakce- relaxace (Contract- relax)
Úvodním krokem je aktivní či pasivní pohyb příslušných agonistů ke hranici
pohybového rozsahu. Pacient pak provádí na výzvu kontrakci zkrácených

či

hypertonických

antagonistů,

která může mít určitou dynamickou složku, zejména ve smyslu rotačních pohybů

(např. otočit

paži). Dále následuje volní svalová relaxace. Po tomto uvolnění pacient na výzvu

znovu provádí agonistický pohyb nebo tento pohyb provede pasivně terapeut.
Cílem je redukce zvýšeného svalového tonusu a

zvětšení

pohybového rozsahu.

Hla'ními indikacemi jsou spasticita a omezení pohyblivosti. Relativní kontraindikací jsou
bolestivé poruchy.
6) Výdrž - uvolnění (Hold-relax)
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Tato statická technika využívá autogenní inhibice hypertonických, zkrácených nebo
kontrahovaných svalů. Rozsah pohybu agonistů se zvětšuje o relaxační fázi

antagonistů.

Provedení zahrnuje tyto složky:
- aktivní nebo pasivní pohyb

příslušného

segmentu až do

nejkrajnější ještě

nebolestivé

polohy,
- volní izometrická kontrakce hypertonických

či

zkrácených

antagonistů

proti odporu,

který terapeut postupně zvyšuje,
- výdrž v izometrické kontrakci nejméně 7 sekund či déle,
- volní relaxace,
- aktivní pohyb ve smyslu

původního

agonistického pohybového vzorce, s plným

využitím nového maximálního pohybového rozsahu, nebo stejný pasivní pohyb vedený
terapeutem.
Cílem je odstranění nebo

zmírnění

bolestí,

zvětšení

rozsahu pohybu a snížení svalového

hypertonu. Hlavními indikacemi jsou bolestivá omezení pohyblivosti v kloubech.
Kombinované techniky
7) Kombinace dynamické svalové práce (Combination ofisotonic)
Tato technika, nazývaná též agonistický zvrat, obsahuje následující složky:
- aktivní pohyb agonistických svalu proti

vhodně přizpůsobenému

odporu, kladenému

terapeutem (koncentrická práce),
- po zastavení výše uvedeného pohybu odporem terapeuta se pacient snaží nadále
pokračovat

v pohybu, jehož dráha je však nulová nebo minimální (udržující práce),

- pacient brzdí zpětný pohyb do výchozí polohy, na základě verbálních pokynů terapeuta,
který zároveň vhodně přizpůsobuje odpor.
Cílem je zlepšení svalové síly a koordinace, zejména
činnostech

při funkčně důležitých běžných

jako jsou vstávání ze židle a usedání. Hlavními indikacemi jsou poruchy

koordinace a nedostatek svalové síly.
8) Zdůrazněný sled pohybů (Timing for emphasis)
Jde zde v

podstatě

zvláštním

důrazem

kontrakci

silnějšího

svalů. Při

na

o

určité

resp.

určitou

obdobu techniky opakovaných kontrakcí, avšak se

klouby a procvičování specifických

méně

oslabení dorzálních

pohybů.

Po úvodní statické

oslabeného svalstva následuje dynamická práce oslabených
flexorů

ruky se

např.

nejprve provádí statická práce

svalů

ramene a paže, po níž pak následuje dynamická práce dorzálních flexorů ruky.
Cílem je posílení oslabených

svalů

v rámci pohybových

vzorců,

zlepšení specifických
38

pohybů

a vytrvalosti. Hlavnúni indikacemi jsou oslabení

skupin, kontraktury, specifické

dílčí

určitých svalů

resp. svalových

poruchy pohybových schopností. Kontraindikovány jsou

bolestivé poruchy a instabilita pohybového aparátu.
9) Stabilizace a stabilizační zvrat
Kromě
stabilizační

a

klasické techniky rytmické stabilizace se dnes v rámci PNF

postupy. Prvním z nich je stabilizace (stabilizing) pomocí statické práce

antagonistů

postaveních

přibývajícímu

proti

kloubů.

a ubývajícímu odporu kladenému terapeutem

Druhým postupem je techna

stabilizačního

kterou vyvinuli G. Johnson a V. Saliba. Jedná se o aplikaci

či

tlaku, nýbrž také

směr

kladeného odporu

(např.

dva

agonistů

při různých

zvratu (stabilizing reversal),

proměnlivého

stabilní výchozí poloze pacienta. Terapeut při tom podle potřeby plynule
odporu

uplatňují ještě

odporu v

mění

méně

nejen velikost

anteriorní, posteriorní a

rotační

-v

obou diagonálách) a v souvislosti s tím i místo úchopu. Stoupající odpor podporuje spíše
rozvoj svalové síly, kladený odpor slouží spíše stabilizaci.
Cílem je zlepšení kloubní stability, zlepšení ovládání držení
hlavním indikacím

patří nedostatečná

těla,

nácviku koordinace. K

kloubní stabilita, poruchy držení

těla,

poruchy

koordinace, nedostatek svalové síly (14, 50)

8.1.6. Trénink na žíněnkách
Dle Pavlů (50) se při nácviku potřebných pohybových vzorců se hojně užívá tréninku na
žíněnkách

(podložkách), k jehož

rovině, odstranění

vývojově
účasti

přednostem patří umístění

pacienta i terapeuta ve stejné

strachu pacienta z pádu, volný prostor pro pohyby, vhodnost nácviku

nižších pohybových sekvencí, velmi dobrá možnost práce s komplexními pohyby za

více svalových skupin a příznivé podmínky k využívání fenoménu iradiace.

Typické programy tréninku na

žíněnkách

zahrnují vzory zaujímání a udržování

základních pozic jako jsou leh na zádech, leh na břiše, podpor na předloktí, podpor klečmo na
předloktích,

podpor klečmo za rukama, sed na patách, klek na obou a na jedné dolní končetině,

stoj, dále pohybové vzorce

přenášení

váhy

(např.

v podporu

klečmo)

vycházející z uvedených základních pozic ve smyslu lokomoce
tělesné

a

konečně

pohyby

počínaje otáčením

kolem

osy v lehu přes tulenění a lezení po kolenou až po vzpřímenou chůzi(50).

8.1. 7. Nácvik a trénink chůze
V rámci tohoto programu se nacvičují hlavně následující pohybové činnosti:
- vstávání ze sedadla: posunutí trupu

vpřed

(scooting), pohyb pánve

vpřed,

vztyk

při
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zanožení zdravé dolní končetiny,
- vstávání z invalidního vozíku: vypracovává se pomocí tlaku na pánev a rotačních tlaků
na lopatky,

současně

se obvykle také procvičuje zacházení s vozíkem,

- stoj: stabilizace prostého stoje a stoje na jedné noze,
-

chůze: půlkrok,

chůze vpřed, chůze

celý krok,

do strany,

chůze

vzad, stoupání a

sestupování po schodech (50).

8.1.8.

Cvičební řada podle

ontogenetického vývoje (71, 50)

V 60. letech doplnily M. Knott a M. Voss koncept PNF o

cvičební řadu,

rekapitulaci ontogenetického vývoje. Na rozdíl od jiných obdobných
upravena pro

dospělé

osoby. V následujícím

přehledu

odpovídající

cvičení

jsou tato

cviků.

Kurzivou

je uveden celý sled

jsou popsány výchozí pozice a cviky, normálním tiskem pak nacvičované pohybové vzorce.
Leh na zádech.

Přetočení

Leh na boku.

Přetočení

Leh na boku.

Převracení

z polohy na zádech do polohy na břiše.

z polohy na břiše do polohy na zádech.
z boku na bok přes břicho.

Podpor ležmo na předloktích.

Vzepření

na lokty a na kolena z lehu na břiše.

Podpor klečmo na předloktích. Posazení se z lehu na zádech.
Sed s předpažením.
Podpor sedmo

Vzpřímení

vpředu.

se ze sedu v hlubokém předklonu.

Lezení po předloktích a po kolenou vpřed a vzad.

Lokty opřeny o kolena v

různých

postaveních. Z polohy v lehu na břiše postavení se na

ruce a na kolena.
Ruce a kolena v různých postaveních. Pohoupávání se ve vzporu klečmo na

rukou vpřed a vzad.
Houpání vpřed i vzad ve vzporu klečmo. Lezení po rukou a kolenou vpřed i vzad.
Vzpor

klečmo,jedna

noha stojí na chodidle. Posazení se z lehu na břiše.

Vzpor sedmo, pak prostý sed. Posazení se z lehu na zádech.
Vzpor sedmo vpředu, prostý sed. Postavení se na ruce a nohy z lehu na břiše.
Pohoupávání se ve vzporu stojmo různými směry. Pohyb vpřed a vzad na

rukou a na nohou.
Ve vzporu stojmo přenášení váhy a střídavé předpažování, upažování a
zanožování. Vytažení se do vzpřímeného stoje po

žebřinách.

Klek na jednom koleni, trup vzpřímený, ruce volné pro úchop.
žebřinách nahoru

Ručkování

na

a dolů.
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Střídavé ručkování přesahováním.

Posazení se na paty ze sedu.

Klek Provedení kleku z lehu na břiše.
Klek na jednom koleni.

Chůze

po kolenou vpřed a vzad.

V/deku pohoupávání sem a tam ve

směru

diagonál. Vztyk ze sedu nebo

dřepu.

Stoj spojný. Pohoupávání se na nohou vpřed a vzad.
Stoj na jedné noze s držením, pak bez držení. Posazení se nebo
Přechodná poloha

dřep.

mezi sedem a dřepem s oporou o ruce, pak bez opory.

Vztyk z lehu na břiše.

Stoj
ruce,

výkročný

s držením, pak bez držení. Vztyk z lehu na zádech. Stoj spojný s oporou o

střídavé krčení přednožmo.

Dupání

Stoj stojný s oporou o jednu ruku,
Výpon s oporou o

obě

střídavě

levou a pravou nohou.

střídavé krčení přednožmo. Chůze vpřed

střídavé krčení přednožmo.

ruce,

a vzad.

Lezení po šikmé ploše

vpřed

nahoru a vzad dolů.
střídavé

Vzpor stojmo,
nahoru,

vpřed dolů,

nadzvedání končetin

vzad nahoru, vzad

pakjednou rukou, stoj na jedné noze
Chůze

obě

různými směry. Chůze

dolů. Vzpřímený

po šikmé ploše

vpřed

stoj při pevném držení se rukama,

ruce volné. Stoupání po schodech ve vzporu stojmo.

ve vzporu stojmo. Stoupání po schodech ve

vzpřímené

pozici s výkrokem stejné nohy,

a pak střídavě.
Vzpřímený

stoj s oporou o obě ruce, pak o jednu ruku a konečně bez opory. Stoupání po

schodech vzpřímeně.

Stoj s oporou o

obě

ruce, pak o jednu ruku, stoj na jedné noze s oporou o jednu ruku,

pak bez opory. Poskakování na jedné noze, na obou nohou, běh.

8.1.9. Indikace a kontraindikace
Indikační

spektrum pro aplikaci vhodných

elementů

PNF je velmi široké. Zahrnuje

následující patologické stavy:
- onemocnění

CNS: sclerosis multiplex, ataxie, centrální parézy,

poranění

míchy včetně

paraplegií a tetraplegií způsobených úrazy, nádory a zánětlivými až degenerativními procesy,
-poškození periferních nervů:
- ortopedické poruchy,
m.

Bechtěrev,

např.

např.

paresa n. peroneus, paresa n. radialis aj.

degenerativní

stavy po operacích

onemocnění páteře

páteře, kyčelních

a kolenních

a

končetinových kloubů,

kloubů, funkční

poruchy

hybného systému a svalové dysbalance,
- traumatická poškození pohybového aparátu, stavy po zlomeninách,

poranění vazů,
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svalů,

šlach a

jakož

1

po amputacích, svalové atrofie a kloubní kontraktury po delším

znehybnění.

Obecnými kontraindikacemi jsou některé závažné nemoci srdce, metastazující zhoubné
nádory a horečnaté stavy, dále aplikace odporů distálně od lokalizace fraktury (50).

8.3.Posilování

8.3.1.0becná část
V této kapitole budou

zmíněny některé

pojmy a definice nezbytné pro pochopení

tematiky posilování a fitness.
Kulturistika má v naší zemi dlouhou tradici.

Před

rokem 1989 byla organizována v

rámci ČSTV a tradičně se dělila na tzv. kondiční kulturistiku, tzn. posilovací cvičení s
nesoutěžními

kondiční

cíli, a

soutěžní

kulturistiku. Po r. 1989 došlo k rozsáhlé komercionalizaci tzv.
nárůstu počtu

kulturistiky, došlo k obrovskému

')'bavení je stále dokonalejší. Bohužel totéž
o

čemž sv-ědčí časté případy

kondiční

fitness a wellness center a jejich

nemůžeme říct

zdravotního poškození

i o odborné úrovni v této oblasti,

návštěvníků

fit center. Tento druh

pohybové aktivity označován jako "fitness" nebo v posledních letech "well-ness" se

vyvíjí nezávisle na kulturistice
popularitě(54). Určité

soutěžní,

která díky své extrémní

spojení z minulosti stále přetrvává:

formě

časopisy určené

spíše ztrácí na

pro "kulturistiku a

fitness", trenérské kursy pro "trenéry kulturistiky a instruktory fitness" apod. Jako reakce na
extrémní formu
soutěže

soutěžní

ve fitness,

nejdříve

vymezením názvosloví,
kulturistice odlišují
soutěžících

s

kulturistiky poznamenané
pouze žen a

především

důrazem

důrazem

později

i

řadou

mužů,

u termínu "fitness",

na pohybový projev, u

skandálů

steroidových

takže nastal problém s

Soutěže

mužů

ve fitness se od

je omezena i

tělesná

vznikly
přesným

soutěží

v

hmotnost

na kvalitu svalové hmoty, namísto hmotnostních kategorií jsou
.;.. l

kategorie výškové a
fitness nabyly po
akrobatických

soutěžní

několika

prvků),

postoje jsou pouze

čtvrtobraty.

Pohybové sestavy soutěžících ve

letech existence této disciplíny takové

že to vedlo ke snížení zájmu

závodníků

o

náročnosti (především

u

účast

a

v této

reakcí na to bylo založení disciplíny nové, tzv. "body fitness", ve které se u

disciplíně

soutěžících

hodnotí pouze postava, podobně jako v kulturistice, nikoliv však v kulturistických pózách, ale
provádí se čtvrtobraty a je kladen větší
Na jedné

straně

fitness, na druhé

straně

důraz

na harmonii a symetrii postavy (54).

se kulturisté zasloužili o popularizaci posilovacích
i to negativní,

především řada předsudků,

cvičení

a rozvoj

které se váží ke kulturistice,
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se

přenáší

kondičního cvičení,

i na oblast

používají tréninkové principy

určené

nejzávažnější,

a co je v praxi

pro kulturistiku i v oblasti

kulturisté

často

kondičního cvičení, čímž

mohou způsobit závažná zdravotní poškození (54).

Definice fitness

Jedná se o
cvičení

cvičení

na trenažerech,

dodržování

určitého

doplněné

činkami

s volnými

a

o aktivity aerobního charakteru na speciálních trenažerech,

dietního režimu

včetně

použití

doplňků
těla,

jehož cílem je rozvoj celkové zdatnosti, zlepšení držení
působení

cvičení

ve fitness centrech, jehož náplní je

výživy a o celkový životní styl,
zlepšení postavy při

současném

na upevňování zdraví a rozvoj síly (38, 39).

Historie

Název "kulturistika" má za základ latinské "kultura" Anglický název "Body Building"
ovlivnění
počátku

tvaru a

rozměrů těla.

minulého století.

dobře

z nich je systém

1925), který vypracoval speciální sestavu

cviků

účel

vystihuje hlavní

První systémy takového

Nejznámější

zušlechťovat, pěstovat.

se

cvičení

Angličana

zátěžemi,

se

tohoto

začaly

cvičení,

tj.

objevovat již na

Eugena Sandowa (1867-

jejímž cílem byl symetrický

rozvoj všech svalových skupin. V r. 1903 vyšla v Londýně jeho kniha "Body Building", která
dala později v anglosaských zemích název celému hnutí.
cvičení

po II.

světové

Výraznější

rozvoj zaznamenalo toto

válce, kdy v r. 1946 byla založena mezinárodní federace kulturistiky

IFBB ("Intemational Federation of Body Builders"), na které

zpočátku

participovaly USA a

Kanada. Velkou zásluhu na jejím zrodu a vývoji měli Američané bratři Joe a Ben Weiderové.
V naší republice se kulturistika rozvíjí od 60. let. Za okamžik "oficiálního"
kulturistiky u nás je považován rok 1964, kdy byla jako samostatná komise
vzpírání.

Později

se osamostatnila a

rozdělila

na

tři směry: kondiční

kulturistika a silový trojboj. I ten se

později oddělil

kulturistika, v jejímž rámci vznikly

soutěže

a v dnešní

počátku

přiřazena

ke

kulturistika, sportovní

době

existuje

fitness jako nová kategorie, a

soutěžní

kondiční

kulturistika ve smyslu výše uvedeného fitness. Po r. 1989 fit centra mohou a nemusí být
organizována ve Svazu kulturistiky a fitness ČR. Tím zaniknu! i jednotný systém školení
trenérů,

vznikla

časopisů,

vychází

z nichž

řada

řada

soukromých trenérských škol, vychází

nejznámější

publikací a řada

je Muscle and Fitness,
článků

v

různých

Svět

několik

specializovaných

kulturistiky, Fitness a Wellness,

typech periodik, takže teorie fitness tréninku

je značně neucelená, resp. žádná ucelená teorie v současné době neexistuje.

Svůj

podíl na tom
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má i fakt, že do roku 2000 patřilo provozování fitness center mezi nevázané živnosti a nebyla
tedy

třeba

fitness

žádná kvalifikace, nyní je k získání živnostenského

centra

nebo

jiného

tělovýchovného zaměření,

zařízení

sportovního

pro trenérskou

či

třeba

oprávnění

pro provozování
vzdělání

vysokoškolského

instruktorskou práci pak absolvování kursu u

školicího zařízení s akreditací MŠMT ČR. V poslední době byla zaznamenána snaha Svazu
kulturistiky a fitness ČR o striktní oddělení kvalifikace trenér kulturistiky a instruktor fitness
centra, přičemž školení trenérů kulturistiky by bylo výsadou sportovního svazu (54).
V období počátků kulturistiky byl v USA koncipován určitý tréninkový systém, nazvaný
Původně

"Weiderovy tréninkové principy".

byly tyto principy koncipovány pro výkonnostní

kulturistiku s cílem maximalizace svalové hmoty a svalové síly. Jejich aplikace je možná
pouze u jedinců geneticky disponovaných, dosahujících
těchto principů

byly tzv. "objemové"

či

určité

výkonostní

"základní" cviky. Tento

prezentován jako vhodný a účinný pro každého a dodnes podle
fittness center. I v

soutěžní

přístup

úrovně.

pak byl v

Základem
časopisech

něj cvičí většina návštěvru'ků

kulturistice jsou dnes tyto principy přežitkem, protože tréninkové

teorie se rychle rozvíjely a byly koncipovány nové trenažery. Základními cviky bylo
zátěží, především

volnou
dřep

s

těchto

činkou,

dále

cvicích je

tlak s velkou

přítahy

k

bradě,

činkou

s

vleže na lavici ("bench press"), mrtvý tah a

bicepsové zdvihy s velkou

extrémně zatěžována páteř

cvičení

činkou

v stoji apod.

Při

všech

a podporován rozvoj svalových dysbalancí.

Při

dlouhodobém provádění takového tréninku pak docházÍ ke vzniku vertebrogenních obtíží až k
nezvratným morfologickým
najdete

podrobnější

rozbor

změnám

rozdílů

na kloubním a vazivovém aparátu. V dalším textu

v metodickém postupu mezi Weiderovými tréninkovými

principy a cvičením s nesoutěžními cíli včetně jeho odůvodnění (54).
U nás se o prosazování nové koncepce posilovacích

cvičení

zasadil Petr Tlapák,

zakladatel trenérské specializace kulturistika na FTVS UK, z jehož přístupu vychází i výklad
techniky a metodiky

cvičení

v tomto textu. Zdravotní aspekty posilovacích
rovněž

rozpracoval Vladimír Kolouch, který se
výklad zdravotních
lékařů

na

základě

popírá jeho

účinků

posilovacích

cvičení

zasadil o popularizaci fitness u nás. Jeho
je velmi cenný již z toho

naprosté neznalosti fitness jej považuje za jakýsi

účinky

cvičení podrobně

dťivodu,

"vzpěračský''

v oblasti prevence kardiovaskulárních a dalších tzv.

že

řada

trénink a

civilizačních

onemocnění.

Vzhledem k

poměru času,

který

pohybový aparát a na organismus

cvičení

celkově

ve fitness centru vyžaduje, a jeho efektu na

je v dnešní

době

charakterizované přemírou

a hypokinézou (nedostatek fyzické aktivity, který má negativní vljv na pohybové a

stresů

funkční
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možnosti lidského organismu a posléze na zdraví jedince, dochází ke zhoršení svalové
koordinace, držení

těla,

snižuje se kloubní pohyblivost, svalstvo atrofuje a snižuje se

výkonnost kardiovaskulárního a respiračního aparátu) fitness, pokud je
velmi vhodnou pohybovou aktivitou. K jeho výhodám
koliv výchozí
provozovat
cvičení

úrovně

nezávisle na věku, pohlaví

cvičení celoročně

patří

či různých

a možnost individualizace

správně prováděné,

mimo jiné možnost

začít

je

z jaké-

zdravotních omezeních, možnost

cvičení

dle vstupního stavu a

cílů

(54).

Pojem "fitness" byl v posledních letech nahrazován pojmem "wellness", který jeho
obsah rozšířil i o psychickou stránku- dobrou psychickou kondici a pocit životní pohody.
Původní

doplňována

fil: centra se skládala pouze z posilovacích

o tzv. "aerobní zóný'.

dvou částí ještě

část určenou

Nově

strojů

a

vznikající wellness centra obsahují

chápáno i jako

Kulturistika je
několik

cvičení
tradičně

být

kromě těchto

pro regeneraci (vodní procedury, sauny, solária apod.).

nejednosti terminologie je i fakt, že "fitness" nebo "wellness" je
silovně

činek. Později začala

Důkazem

často kromě cvičení

v po-

aerobiku včetně jeho různých nových forem.
považována za silový sport, na

doplnění

tedy

uveďme ještě

definic ohledně síly a silového tréninku (38, 39).

Síla
Definice: Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Je
charakterizována stupněm napětí, které vyvíjejí svaly při kontrakci. Svalovou silou rozumíme
sílu

potřebnou

Vyjadřuje

k natažení svalu kontrahovaného nebo ke kontrakci svalu nataženého.

se hmotností břemene, které sval zvedne.

Statická síla je schopnost vyvinout sílu v izometrické kontrakci, což se neprojevuje
pohybem (udržování těla nebo břemene ve statických polohách).
Dynamická síla se navenek projevuje pohybem a rozlišujeme sílu výbušnou (co
nejrychlejší vyvinutí úsilí), rychlostní

(uplatňuje

se v pohybu při submaximálním zatížení), a

pomalou (blíží se síle statické, jedná se o pohyb bez zrychlení).
Svalová síla se mimo jiné
svalu.

Růstovou

zvětšuje

hypertrofií, tj.

stimulaci ve svalu vyvolává zatížení

zvětšováním

větší,

fyziologického

než na které je sval

průřezu

momentálně

adaptován (54).

Druhy síly:
Z hlediska druhu pohybu rozeznáváme sílu statickou a dynamickou.
Z hlediska trvání pohybu rozeznáváme sílu rychlostní a vytrvalostní.
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Z hlediska oblasti účinku rozeznáváme sílu celkovou a lokální (54).

Rozloženi svalstva na těle:
tělesné

Z celkové
končetinách,

hmotnosti

připadá

na svalstvo asi 40 %. Z toho je 56 % na dolních

28% na horních končetinách a zbytek, tj. asi 16% na trupu a na hlavě (54).

Velikost zatížení:
Při

zatížení pod 20 % maximální svalové síly (tato síla se rovná maximální

kterou je v tu chvíli jedinec schopen zvládnout) se svalová síla
atrofuje.

Při

postupně

zátěži,

vytrácí a sval

zatížení mezi 20-30% maximální svalové síly se udržuje svalová síla na stále

stejné úrovni. V tomto rozsahu se také pohybuje normální denní zatížení, na které je
přizpůsoben.

organismus
trénovanost.

Při

Zatížení mezi 30--45 % maximální svalové sily zvyšuje zvolna

zatížení odpovídajícím 45 % maximální svalové síly je

přírůstek

síly

maximální, to znamená, že zůstává stejný i při zvýšení zatížení nad tuto hranici. Toto platí pro
jednotlivý sval. V praxi, kde vždy procvičujeme více svalových skupin najednou, používáme
pro zajištění přírůstku sily daleko

větší

zatížení, a to mezi 70 až 90 % maximální svalové síly,

které při rozložení na jednotlivé svaly představuje

oněch

45 %. Pro rozvoj maximální statické

síly používáme vysokého zatížení, 90-100 % maximální svalové síly. Pro rozvoj brzdivé síly
používáme i nadmaximálních hodnot, 120-160 %. Dynamickou sílu rozvíjíme v rychlosti
poměrně

velkým zatížením, 70-80 %, vytrvalost v rychlosti

a vytrvalost nízkým zatížením, 30--40 %. Výsledný

účinek

středním

je pak

zatížením, 50-60%,

kromě

velikosti zatížení

závislý na počtu opakování, tempu cvičení, délce přestávky a dalších faktorech (54).

Počet

Při

opakování cviků a počet sérií

maximálním zatížení (1 00 % maximální svalové síly) opakujeme

cvičení blízkém
Při

a

cvičení

jednou, při

maximu (90 %} 2-3krát.

intervalovém způsobu posilujeme v sériích.

procvičovanými

Počet

opakování se řídí velikostí zatížení

svalovými skupinami. Velké svalové skupiny vyžadují

opakování než malé svalové skupiny, ve kterých vzniká rychleji lokální únava.
zatížení (70-80 %) se

počet

opakování v jedné sérii pohybuje mezi 5 až 10,

větší počet

Při

vysokém

při středním

(50-60 %) mezi 15 až 25 a při tréninku vytrvalosti 30 a více opakování.
Počet

sérií závisí na

vyspělosti cvičenců.

Celkový

počet

sérií v jedné tréninkové

jednotce se obvykle pohybuje mezi 12-30 (54).
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Metody posilování

Metoda izometrická
Základem této metody je izometrický svalový stah,
nemění

při němž

se jeho délka, síla se tedy neprojevuje pohybem, ale

pevné překážce, se kterou nelze pohnout. Doba výdrže je u
Obvykle je v tréninku
Přestávky

zařazeno

4-5

cviků,

se

např.

mění napětí

svalu, ale

tahem nebo tlakem proti

začátečníků

6 s, u pokročilých 9 s.

které opakujeme v 1-3 sériích za sebou.

mezi sériemi jsou 10-60 s, mezi cviky 3-5 s. Celková doba této tréninkové

jednotky by neměla přesáhnout 30 min. Výhodou této metody je její nenáročnost na vybavení
a na prostředí, dá se provádět i v domácím prostředí. Nevýhodou při intenzivním provádění je
ztráta pružnosti

svalů,

zpomalení reakce a jemné

koordinační

schopnosti,

zároveň

také

nedochází k tvarování svalu tak jako při posilování ve větším rozsahu pohybu. (54).
Metoda izotonická (dynamická)
Tato metoda je

zaměřena

středním

zatížení kolísá mezi

na rozvoj síly ve spojení s maximální rychlostí. Velikost

a velkým, cviky se opakují 6-8krát a tempo

cvičení

je co

nejvyšší (54).
Metoda intermediální
Tato metoda vzniká spojením dvou
dráze a v

potřebné

poloze výdrž. Je

předchozích

zaměřena

metod. Provádí se pohyb po

určité

na rozvoj maximální svalové síly. Provádí se s

velkou až maximální zátěží s počtem opakování 1-5 v jedné sérii. Tempo pohybu je pomalé
(54).
Metoda brzdivá
Tato metoda používá nadmaximálního zatížení, tj. 120---160 %, které je pomalu
spouštěno.

Velikost

zátěže

vzbuzuje ve tkáni silné

růstové podněty,

až šestkrát

větší

než

při

koncentrickém svalovém stahu. Tato metoda je vhodná pro pokročilé cvičence (54).
Kulturistická metoda

Kulturistická metoda posilování zahrnuje soustavu cvičení

zaměřených

proporcionální rozvoj svalstva a jeho estetický vzhled. Používá
hmotností, na speciálních

přístrojích

doplňkových, hlavně

i izometrická

cvičení. Při

cvičení

a

způsobit

zkrácení svalstva a omezení výbušné síly (54).

aerobních aktivit,

může

cvičení

s

na harmonický a

činkami,

zanedbávání

s vlastní

kompenzačních

intenzivní kulturistický trénink
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Kruhový trénink
Tento druh tréninku vznikl v r. 1954 v Anglii ("circuit-traning"). Rozvíjí svalovou sílu a
současně

zatížením, je
končetin přes
stanoviště

nejvýše

Několik cvičenců může cvičit

i celkovou zdatnost.

čas

vymezen

označena čísly

série i

čas

pauzy. Cviky se

končetin, břišrn'ho

posílení horních

jsou

tři.

a

cvičenci

jsou na

provádějí

od posílení dolních

závěr

zádového svalstva. Jednotlivá

ně rozděleni

tak, aby na jednom byli vždy

a na

Obsah tréninku je sestavován na základě progresivního zvyšování zatížení a vždy

se vychází z
opakování

přesně

najednou s individuálním

výsledků

určitého

testů,

tzv. maximálních
něj

cviku a z

se pak

nezařazování zátěže

kruhového tréninku je

kdy

určuje

cvičenec

provede maximální
zátěž.

tréninková

počet

Nosným principem

stejné svalové skupiny na po

sobě

jdoucích

stanovištích (54).

Frekvence posilování
Při

tréninku jedenkrát za 14 dní síla nepřibývá ani neubývá.

představuje přírůstek

síly asi 40 %

přírůstku při

přírůstku

posilování

úměrně

Při

počtu tréninků

posilovacím tréninku víckrát

až do jednoho

denně

je rozdíl v

síly nepatrný.

Optimální frekvenci
základě

klesá,

tréninku jednou za týden

každodenním tréninku. Z fyziologického

hlediska znamená každodenní trénink optimum a při snižování
týdně účinek

Při

tréninků

je

třeba kromě těchto

individuálních dispozic jako je

pokročilost

obecných pravidel

a výkonnost

určit

cvičence,

také na

somatotyp,

temperamentový typ apod (54).

lntersexuální rozdíly
Ženy mají v průměru asi 2/3 síly mužů. Nejmenší rozdíl je u těch svalových skupin,
které jsou
v

běžném životě

nejvíce

zaměstnány.

Svalstvo

tvoří

v

průměru

u žen 33 %

tělesné

hmotnosti oproti 40% u mužů. Nejvíce se silou i objemem svalstva přibližují ženy mužům na
dolních končetinách,

nejméně

na pažích. Tento rozdíl je

třeba

respektovat i

při

koncepci posilovacích

cvičení

žen.

Ženy mají tendenci k rychlému nárůstu síly i svalové hmoty na stehnech a hýždích, což spolu
s tendencí k ukládání tuku. V
1O let se rozvíjí síla u

těchto

chlapců

partiích může ještě

i u dívek

stejně,

zdůraznit

pak se u

dosahuje mezi 20---30 lety, pak pozvolna klesá a

ještě

nežádoucí disproporci. Do

chlapců

zvyšuje rychleji, maxima

v 65 letech má muž 80 % svého
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maxima. Dívky dosahují maximální svalové sily hned po pubertě, tj. asi v 16letech, do 30 let
se síla udržuje na poměrně značné výši a dále její úbytek probíhá stejně jako u mužů (54).
Možné negativní vlivy posilování na zdraví
posilování na zdravotní stav se mohou objevit

při

nesprávném metodickém postupu. Jedná se zejména o zvýšení nitrohrudního tlaku

při

Možné negativní

důsledky

zadržování dechu a následné
následné

změny

na

změny

srdečním

na

srdečním

svalu, kloubní

svalu, zvýšení krevního tlaku a možné

změny

důsledku přetížení,

v

mikro- i

makrotraumata vazů a šlach a bolestivé stavy pohybového aparátu.
Častou chybou bývá akutní přetížení, jehož následkem jsou krátkodobé obtíže ve formě

vegetativních obtíží a psychických změn (38, 39).

8.3.2. Posilování - Speciální část
Přístroj,

na kterém se realizují oba cvičební prvky se nazývá spodní jednoroční kladka.

Popis přístroje :
Spodní jednoroční kladka je sytém kovové konstrukce, ocelového lanka, madla a
která může být variabilní.

Zátěž představují jednokilogramové

cihly.

Zátěž je

zátěže,

tažena odspoda.

Obr. 7: Spodní jedno ruční kladka

Využití:
Dosavadní využití spodní
vpodstatě

jednoroční

na posilování svalstva horní

kladky je v kondiční kulturistice omezeno

končetiny.

Následuje

přehled cviků,

které se

tradičně

provádí na spodní jednoroční kladce:
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Upažování jednoruč v

předklonu

na spodní kladce

Tento cvik má v podstatě možné dvě výchozí polohy. V první cvičenec klečí a opírá se v
předklonu
necvičící

o necvičici paži (vzpor klečmo jednoruč). Druhá poloha je ve výpadu s předklonem,

ruka se opírá loktem o stejnolehlé koleno. Pohyb je veden z předpažení do upažení,
umožněno cvičit

je veden hr'bety rukou. Díky stálému tahu lanka kladky je

z velkého

protažení svalu - pracující paže kříži trup. Lanko kladky se pohybuje ve vzporu klečmo mezi
opěrnou
hřbet

paží a hrudníkem, ve výpadu před opěrnou paží.

ruky, loket zůstává v mírném pokrčení celou dobu

Při

správném provedení vede pohyb

cvičeni

i zde platí pro dýchání stejná

pravidla jako u předešlých cviků.
Efekt: posílení m. deltoideus pars spinalis

Obr.8. Upažováníjednoruč v předklonu na spodní kladce (61)

Upažování jednoruč na spodní kladce ve stoji
Cvičící

stojí ke kladce bokem, fixaci trupu

kladky nebo ji drží v bok. Pohyb
obloukem od

těla

začíná

s paží

do upažení vzad (pohyb vede

zabezpečuje

druhou rukou, která drží rám

zkřižmo diagonálně před tělem, pokračuje
hřbet

ruky, loket je stále

mírně pokrčen

a

tento úhel se nemění, pohyb míří nadloktím kolmo k trupu).
Efekt: posílení m. deltoideus pars acromialis
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Obr. 9. Upažování jednoruč na spodní kladce ve stoji (61)

Předpažování
Cvičenec

na spodní jednoroční kladce ve stoji

stojí zády ke kladce s kontralaterální dolní

končetinou

nakročenou.

S výdechem předpažuje, pohyb končí lehce nad horizontálou.
Efekt : posílení m. deltoideus pars anterior

Obr.10.

Předpažování na spodníjednoruční kladce

Jednoroční

ve stoji (61))

bicepsový zdvih na lavičce bočně

Lze použít Scottovu

lavičku

i

běžnou

polohovací lavici. Platí všechny informace

uvedené
u

předcházejícího

cviku, ale s tím rozdílem, že

procvičovaná

paže

činky

vzhůru zatěžuje především

palcem

směřuje

cvičenec

sedí na

kteří chtějí

a

stranou od těla. Tato poloha (do upažení) v kombinaci s úchopem
dlouhou hlavu bicepsu spolu se svalem

Proto je tento cvik vhodný pro ty, jejichž biceps je mohutnější ve vnitřní
hlava) a

lavičce bočně

vybudovat

špičku

části

vřetenním.

záloktí (krátká

bicepsu demonstrovanou v základním bicepsovém
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postoji (skrčení upažmo.
Efekt: posílení m. biceps brachii

Jednoruční bicepsový zdvih

Obr. ll.

na lavičce

bočně

(60)

8.4. Vývojová kineziologie
Z oblasti vývojové kineziologie souvisí s mým výzkumem
svaly, posturální svalový systém, svalová dysbalance,
V této souvislosti je

třeba

posturální ontogeneze, jak uvádí

funkční

především

pojmy fázické

centrace kloubu.

si ujasnit celý kontext vývoje svalové funkce z hlediska
Kolář

(30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,)

Nervová soustava svým uspořádáním a funkcí determinuje dvojí motorické chování. Na
jedné

straně

motorického
reflexů

se projevuje
učení.

prostřednictvím

Jde o soustavu

vzniklých na

motorických funkcí, které vznikají na

dočasně neměnných podmíněných

podkladě stereotypně

se opakujících

podnětů,

a

základě

nepodmíněných

tj. motorickým

učením.

Tyto naučené a zautomatizované motorické funkce nazýváme hybné stereotypy.
Vedle toho jsou v CNS uspořádány motorické funkce, které se objevují v téže podobě ve
označujeme

sledu generací. Tyto geneticky determinované složky hybnosti

jako motorické

vzory. V motorických vzorech je zakódována funkce svalu, resp. svalových synergií, které se
realizují teprve v

průběhu

zrání CNS.

Zároveň

je v CNS

(motorický vzor) na aferentní signál. Centrální
integrační rovině

definované

kožně -

odpověď

na

zakódována reakce

příslušný podnět

závisí na

CNS, na které je aferentní signál zpracován. Nám známé reakce na

podněty

organizovány:

programově

jsou popsány na spinální a kmenové úrovni

vzpěrná

reakce,

zkřížený extenční

vzor,

chůzový

řízení.

Zde jsou

například

automatismus, segmentální

motorické reakce, hluboké šíjové tonické reflexy (SSTR, ASTR), vestibulární reflexy

apod. Dnes prokazujeme, že vedle

těchto

reakcí

(programů)

však existují motorické vzory,

které mají integrační rovinu na úrovni suprakmenové. Ty dozrávají až v průběhu ontogeneze.
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Jestliže například zdvihneme dítě ve věku do jednoho roku z polohy na zádech za paži a
stejnostrannou dolní
odpovědi

dáme do horizontální polohy , dosáhneme celkové motorické
neboť

. Tato motorická reakce není náhodná, ale zákonitá,

polohy několikrát,
učení

končetinu

dítě

reaguje vždy

stejně.

Motorická

odpověď

opakujeme-li

změnu

je nezávislá na motorickém

a za předpokladu neporušené funkce CNS je stejná u všech dětí. Charakter odpovědi je
začleňovány

závislý na tom, jak jsou do posturálních funkcí

svalové synergie

během

zrání

CNS (30, 31).
8.4.1.Svalové dysbalance
Kolář

tvrdí (31 ), že z řady klinických a experimentálních prací vyplývá, že některé svaly

zřetelnou

mají

predilekční

hypoaktivaci}, u jiných
Skutečnost,

svalů

projevům

tendenci k útlumovým

(hypotonii, oslabení,

naopak sledujeme tendenci k hypertonii a svalovému zkrácení.

že některé svaly inklinují k útlumu a jiné k hypertonii, zkrácení až kontrakturám

je známo dávno, ale první systematické

uspořádání

této

dysbalanční

predispozice provedl

Janda (18, 19). Systematizace je natolik charakteristická, že hovoří o syndromech.
Je

řada nejrůznějších

patologických

stavů,

které v

určitých

svalech vedou

k hypertonii až kontrakturám a v jiných svalech naopak k útlumu a v

čase

predilekčně

i k atrofiím. Je

tomu tak například při organických postiženích centrálního nervového systému.
Pro ilustraci: svaly, které inklinují ke

spazmům

v akutní fázi

jako ty, které v chronickém stadiu poliomyelitidy vytvářejí

dětské

nejčastěji

obrny, jsou stejné

kontraktury a u pacientů

s DMO (u spastické formy) inklinují k spastickým kontrakturám. Naopak svaly, které jsou
jejich antagonisty, jsou v útlumu.
Stejné svaly, které inklinují ke kontrakturám a útlumu u lézí CNS,
hypertonické a oslabené u posturálních vad, jako je vadné držení

těla.

spatřujeme

V této souvislosti jsou

také u řady poruch častým faktorem etiopatogenetickým. Stejnou útlumovou a hypertonickou
predilekci sledujeme při únavě a při bolestivých stavech.
8.4.2.Svalové dysbalance a jejich systematizace
Současná
hovoří

teorie, která

vytváří

základ pro

vysvětlení

vzniku svalových dysbalancí,

o dvou svalových systémech s protikladnými vlastnostmi. Jednou z rozhodujících

vlastností

svalů

je jejich

antigravitační

funkce. Janda

fázický, s tím, že tonické svaly, které mají tendenci
především činnost

rozděluje

vytvářet

tyto systémy na tonický a

kontraktury, resp. zkrácení, plní

posturální. Od toho také nazývá tyto svaly posturální. Vzniká však otázka,

kterou polohu (držení

těla)

z fyziologického hlediska, tedy od které polohy lze

hlavní formativní vliv, od které polohy lze odvodit jejich posturální, vlastní

očekávat

antigravitační
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funkci . Janda hypoteticky považuje za nejzákladnější polohu člověka stoj na jedné končetině,
nejtypičtějšího

jako derivát

lidského pohybového projevu, tj.

chůze.

Vychází z toho, že 85%

krokového cyklu stojíme na jedné noze. Svaly, které se podílejí na udržení

vzpřímeného

stoje

v dané fázi kroku, tj. ve stoji na jedné noze, považuje za svaly posturální v pravém slova
smyslu.
Některými

morfologické

fyziology je také poukazováno na to, že mezi

funkční

svalových vláken

odlišnosti. Tyto odlišnosti se týkají i

určují příslušné

oběma

řídícího

systémy existují i další

systému,

motoneurony. Je proto lépe

hovořit

neboť

vlastnosti

o motorických

jednotkách fázických a motorických jednotkách tonických. Tonické motoneurony (malé alfamotoneurony) inervují

červená

bílá svalová vlákna. U
jednotek v

svalová vlákna, fázické motoneurony (velké alfa-motoneurony)

člověka

jsou v každém svalu zastoupeny oba druhy motorických

různém poměru. Hovoříme

proto o svalech smíšených. Podle

převahy

motorických jednotek rozlišujeme svaly tonické (posturální) a fázícké (kinetické).

zastoupení
Funkčně

se

tonické motoneurony vyznačují delším trváním záškubu i dekontrakce. Fázické motoneurony
mají kratší trvání záškubu i dekontrakce( 30, 31, 32, 33).

8.4.3.Vývoj svalové funkce z pohledu posturální ontogeneze.
zvířat

Je známým faktem, že na rozdíl od
značně

se

člověk

rodí

centrálně

a také morfologicky

nezralý. Teprve v průběhu vývoje uzrává CNS, a tím í účelově zaměřená funkce

Hlavním předmětem posturální ontogeneze je vývoj držení -

svalů.

schopnost zaujmutí polohy -

v kloubech a s tím spojená lokomoce.
Aktivní

schopnost

zaujmutí

polohy

v

(prostřednictvím

kloubu

centrálně

determinovaných svalových souher) je možné derivovat nejen z vývoje výchozích poloh
(poloha na
základních

břiše

s oporou o lokty, šikmý sed, stoj apod.), ale i z držení v kloubech

lokomočních projevů dítěte.

lokomoci na

čtyřech),

dostaneme krátké

Rozfázujeme-li si

časové

lokomoční

pohyb

během

(například

úseky daného pohybu, jakési "zmrzlé fáze",

ze kterých je možné derivovat držení. Jde o postavení v kloubech

při

tzv. poloze "

nepohybu" během pohybu.
Konkrétně

u lokomoce na

čtyřech

pohyb osového orgánu obsahuje sumu držení z jedné

polohy v rotačním a inklínačním postavení do polohy opačné, protilehlé.
Při

vývoji držení se

jako matrice.
čtyřech.

Dítě

postupně uplatňují

svalové synergie, které jsou v mozku uloženy

se neučí zvedat hlavičku, uchopovat hračku,

Svaly se do držení

těla

zapojují automaticky

otáčet

(neučíme

ze zad na bříško, lézt po

se je zapojovat!) v závislosti
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na optické orientaci a

emoční potřebě dítěte

a

umožňují

aktivní držení

těla,

a to ve všech

polohách vymezených anatomickou strukturou kloubů. Jinak řečeno ve všech polohách, které
daná kloubní struktura v centrovaném postavení (viz níže) umožňuje.
V

průběhu

posturální ontogeneze tak uzrává držení, které je pouze lidské (držení

osového orgánu v

extenčním napřímení,

v rotaci, schopnost aktivního držení v abdukci a

zevní rotaci v rameni, opozice palce apod.).
Synchronně je dokončován

i moďologický vývoj skeletu (úhly kyčelního kloubu, klenba

nožní, zakřivení páteře, sklon tibiálního plató, torze bércových kostí apod.)(30, 31, 32, 33).
8.4.4.Tonické a fázické svaly- hledisko vývojové

Z pohledu posturální diferenciace obou

systémů

v

průběhu

domníváme, že je nutné opustit koncepci tonických a fázických
funkční

posturální ontogeneze se

svalů

(viz níže) ve smyslu

predispozice posturální, která je připisována svalům tonickým (posturálním), a funkce

kinetické připisované svalům fázickým (kinetickým).
ffiavní

funkční

rozdíl

spatřujeme

v

časovém řazení

obou

systémů

do držení

těla,

tj. v

jejich posturální integraci. Svaly, které inklinují k oslabení, tzv. svaly fázické, jsou ve své
posturální funkci (z pohledu

zajišťování

držení) z fylogenetického, resp. ontogenetického

hlediska mladší než svaly s tendencí ke kontrakturám. Svou posturální funkcí jsou také
vázány na

vývojově

mladší

moďologii

skeletu, kterou

zároveň podmiňují

ve vývoji. Jde o

velmi mladou, a tím i velmi fragilní jednotku hybného systému.
Třídění

fázických a posturálních svalů ( 32, 33, 34):

Fázické svaly:
m. abductor pollicis brevis m. opponens pollicis
mm. interossei dorsales m. extensor digiti minimi
m. extensor carpi radialis longus et brevis
m. extensor carpi ulnaris
m. extensor digitorum
m. abductor pollicis longus
m. abductor pollis brevis
m. anconeus
m. triceps brachii caput laterale et mediale
m. teres minor
m. infraspinatus
m. supraspinatus
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m. serratus anterior
m. deltoideus
m. biceps brachii caput longum, m. trapezius, dolní

část

mm. rhomboidei
m. latissimus dorsi
břišní

svaly

extenzory a zevní rotátory kyčelního kloubu
m. vastus med. et lat.
abduktory kyčelního kloubu m. gastrocnemius
peroneální svaly
m. longus colii
m. longus capitis
m. rectus capitis ant.
Tonické svaly:
m. adductor policis
m. flexor digiti minimi
mm. interossei palmares
m. palmaris longus
m. flexor digitorum superficialis
m. flexor digitorum profundus
m. flexor carpi ulnaris
m. flexor carpi radialis
m. pronator teres
m. pronator quadratus
m. biceps brachii caput breve
m. brachioradialis
m. triceps brachii caput longum
m. subscapularis
m. pectoralis major
m. pectoralis minor
m. teres major
m. latissimus dorsi
m. coracobrachialis
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m. trapezius hor.část
Jak píše

Kolář

(33, 34), je pro kliniku zásadní, že zapojením

svalů

do posturálních

funkcí se dostáváme ke zcela odlišné reflexní komunikaci mezi svaly, než máme na spinální a
kmenové úrovni. Motorické programy organizované do kmenové
řízení,

charakter

tzn. v

odpovědi

úrovně

mají

reciproční

je aktivován sval a inhibován jeho antagonista. Aktivací

vyšších zrajících etáží centrální nervové soustavy se objevuje koaktivace. Nástupem této
funkční

kvality dochází k útlumu reflexů vyvolatelných v novorozenecké fázi vývoje:
končetin,

reakce horních

suprapubický reflex,

vzpěrná

končetin,

reakce dolních

zkřížený extenční

chůzový

vzpěrná

automatismus,

reflex, patní reflex apod. Podstatné je, že fázický

systém reaguje v posturální funkci jako celek, jako systém. Jeho aktivací se automaticky mění
celkové držení těla (30, 32).

8.4.5. Posturální funkce fázických
Dle

Koláře

(31) se tzv. fázické svaly se

prvního trimenonu. Zráním CNS jsou
podmiňují

svalů

začínají posturálně

postupně

aktivovat od druhé

zapojovány do držení

těla

a

intrauterinního vývoje.

Ukončení

tohoto vývoje je ve

čtyřech

letech

pokračování

věku dítěte,

kdy je

zralost CNS pro hrubou motoriku (32).

Představme
článků

formativně

vývoj anatomických struktur.

Sledujeme, že jak v oblasti funkce, tak v oblasti morfologie jde o

dokončena

půlky

skeletu,

si to na

nekončí

příkladu

lopatky. Vý\·oj držení lopatky,

obdobně

jako ostatních

narozením, ale navazuje na intrauterinní období. V embryonálním

období lopatka sestupuje

kaudálně.

Dojde-li v tomto období k zastavení jejího vývoje, pak

lopatka přetrvává v nesestoupeném postavení Za fyziologické situace

prostřednictvím

hovoříme

o

Springlerově deformitě.

zrání CNS navazuje další vývoj lopatky na

novorozenecké držení. Vlivem maturace svalového systému
lopatky. Automaticky se zapojuje do jejího držení dolní

část

pokračuje

kaudální sestup

trapézového svalu a m. serratus

anterior (od 4. týdne života). V další fázi je umožněno držení v zevní rotaci kaudálního úhlu
lopatky, a to zapojením kaudální

části

m. serratus anterior,

abduktorů

a zevních

rotátorů

ramenního kloubu (umožňující abdukci paže nad 90 stupňů). Jde o vývojově nejmladší polohu
lopatky.
svalů,

Při

které

poruchách CNS v raném
zajišťují

postavení, tj. v

věku

vidíme, že nedochází k posturálnímu zapojení

její kaudální posun a rotaci, a lopatka

elevačním

postavení pod vlivem horní

části

zůstává

v novorozeneckém

trapézového svalu a m. levator
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stabilizační

scapulae, m. serratus anterior není zapojen do

funkce. Také při vadném držení těla

tato funkce není nikdy plně dokončena. Schopnost zajistit aktivně polohu lopatky v depresi
rotačním

av

postavení,

průběhu

uzrává teprve v

při

fixaci kaudálního okraje k hrudníku, je funkce

čistě

lidská,

posturální ontogeneze, navazuje na intrauterinní vývoj. Jde o

fylogeneticky, resp. ontogeneticky nejmladší polohu lopatky, a tím i ramenního kloubu (u
žádného
ale též

zvířete

svalů,

není možné zaujmout danou polohu vzhledem k anatomickému tvaru kloubů,

které ji mají

zajišťovat).

Svaly nebo jejich

části,

zajišťují

které

danou polohu,

podléhají útlumovým procesům (32).
K plnému dokončení posturálního vývoje tzv. fázických

svalů

dochází ve čtyřech letech,

tj. v době, kdy uzrává funkce centrálního nervového systému pro hrubou motoriku.
V dané vývojové fázi je

člověk

schopen

aktivně

zaujmout antagonistickou polohu v

kloubu oproti novorozeneckému držení. Již jsme to popsali na lopatce, demonstrujme si to
ještě

na

příkladu

celé horní

končetiny.

V novorozeneckém období máme následující držení

horní končetiny: prsty jsou ve flexi a addukci, zápěstí v ulnární dukci a flexi, loket v pronaci a
flexi a rameno v protrakci, addukci a vnitřní rotaci v rameni. V držení

převládá

fylogeneticky

starší tonický systém. N a konci posturální zralosti je vytvořen předpoklad k zaujmutí polohy v
extenzi a abdukci prstů, extenzi a radiální dukci v

zápěstí,

v supinaci a extenzi v lokti, v zevní

rotaci a depresi v rameni (33).
8.4.6.

Funkční

centrace kloubu

Dle Koláře je u Kabatových diagonál
Na udržování polohy v kloubu

(včetně

uplatňován

držení

během

princip

funkční

centrace kloubu ( 30).

lokomoce) se již od rané vývojové fáze

podílejí vždy ve spolupráci antagonistické svalové skupiny. Koaktivace, tj. synchronní
aktivita mezi antagonisty, se v posturálním vývoji objevuje mezi

čtvrtým

a šestým týdnem

života. Rovnováhou mezi svaly s antagonistickou funkcí je umožněno držení v kloubech v tzv.
centrovaném postavení. Toto je vázáno pouze na zdravý CNS.
vždy i porucha ve
obzvláště

funkčním

Při

značnou

postavení v kloubu, což má

diagnostickou cenu,

v rané vývojové fázi(34).

Pro pochopení
je proto nutné

kloubně-svalových vztahů uplatňovaných během

osvětlit

pojem

funkční

vyjádřeny

stavy

kloubů,

morfologickou kvalitu, resp. patologii. Zde nám však nejde o
morfologickém, ale
umožňuje

funkčním.

Pod

posturální ontogeneze

centrace. Z ortopedie jsou známy pojmy centrace,

decentrace, subluxace a luxace. Jsou jimi

které

poruchách CNS vzniká

funkční

které odráží jejich

vyjádření

v kontextu

centrací rozumíme takové postavení v kloubu,

jeho optimální statické zatížení.

Konkrétně

jde o

funkční

postavení, kdy
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v kloubu je při dané poloze maximálni rozložení tlaku na kloubnich plochách. Kloubní plochy
jsou nastaveny do polohy,

při

které je kloub v daném úhlovém postaveni

segmentů

nejlépe

schopen snášet zatíženi, má maximální možnou stabilitu pro dané úhlové postavení. Jde tedy
o postaveni s
nastavíme

nejvýhodnější

kyčelní

statikou.
flekčniho

kloub do

Uveďme

si to na

příkladu kyčelního

při

postavení, tak

musíme ještě nastavit abdukci a zevní rotaci. Jen za tohoto
kyčli

kloubu. Jestliže

dané kongruenci kloubních ploch
předpokladu je uplatněn při

popsaný princip, tj. maximální kontakt kloubnich ploch.

Při semiflekčním

flexi v

postaveni

v kyčli je abdukce a zevní rotace omezenější a při extenzi nulová.
Rozfázujeme-li pohyb v

kyčelním

kloubu tak, aby probíhal v centrovaném postaveni

z nej-zazší polohy, která je umožněna anatomickým tvarem kloubu, do polohy antagonistické,
směrem

dostaneme sumu drženi, tzv. zmrzlých poloh, které obsahují

do flexe abdukci a zevnf

rotaci. Jde o tzv. pohyb sdružený. Vlivem maximálního kontaktu kloubních ploch má daný
pohyb, resp. polohy, v kloubu také

největší facilitačni účinnost

Příslušného

pro svaly.

principu je využíváno při Kabatových diagonálách (30).
Jako

určitý příměr

vzpěrače při
kyčelni

zvedáni

pro

činky.

osvětlení

daného principu nám

může

posloužit postavení

Ten nastavuje své drženi tak, aby jeho klouby (osový orgán,

klouby, kolenní klouby atd.) byly v takovém postavení, které

umožňuje

optimálni statické zatíženi. Klouby jsou centrovány, a to v celém průběhu zvedání

jejich

činky.

Za

jiného postaveni by došlo k nesymetrickému, inkongruentnimu zatíženi kloubu, a tím k
poškození

měkkých

tkání. V této souvislosti vidíme rovnováhu mezi antagonistickými

svalovými skupinami.
Princip centrace kloubu je uplatňován v průběhu posturální ontogeneze.
svalových synergií, které se realizují teprve
centrované držení v kloubech.

Například

během

posturální ontogeneze, je

osový orgán se

zapojení autochtonní muskulatury, hlubokých

flexorů

krku,

ve

věku

zakřiveni páteře

3,5

měsíce.

prostřednictvím

břišních svalů

postaveni, kdy je optimální statické postavení jednotlivých
směru

umožněno

posturálního

atd. nastavuje do

segmentů páteře

v sagitálnim

Jedná se o motorický program, který je základem pro vývoj

v sagitální

rovině.Vývojem

svalové diferenciace -

vývoj distálniho a

proximálního svalového tahu ve vztahu k punctum fixum- mezi 5. a 7.
umožněno

Prostřednictvím

měsícem

centrované držení v torzi. Toto držení je možné derivovat z průběhu

života je

lokomočního

pohybu během otáčení ze zad na břicho (34, 35, 36).
Zajištěni

držení v centrovaném postavení v sagitálním

možné pouze za

předpokladu

zdravého CNS.

Téměř

u 30

směru,

%dětí

a

stejně

tak v rotaci, je

nedozraje držení osového
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orgánu do centrovaného postaveni a u děti vidíme poruchy v drženi osového orgánu (svalovou
dysbalanci) již od rané fáze vývoje.
Zásadní je, že svalové synergie, které tento model

uskutečňuji,

jsou vždy vázány na

celkové držení, a nikoli pouze na segment. Decentrace jednoho kloubu se projeví v
decentrovaném postavení ostatních kloubů. Je to možné demonstrovat na řadě příkladů.
Napřiklad
rotační

anteverzní postavení v

kyčelních

kloubech,

při

kterém dominuje

vnitřně

postavení, generuje valgózni postavení kolen, planovalgozitu nohou, anteverzní

postaveni pánve, hyperextenzi v torakolumbálním
poruchu segmentální extenzibility v oblasti
těžký předmět,

tak malá

změna

střední

hrudní

v postavení dolních

osového orgánu. Nejlépe demonstrovatelná je tato
dle Vojty. Stimulujeme-li

přechodu

spoušťové

a v dolním úseku
páteře. Obdobně,

končetin mění

funkční

krční páteře

a

když zvedáme

statiku v oblasti celého

propojenost

při

reflexní lokomoci

zóny při výchozí poloze v decentrovaném postavení, tak

všechny ostatní klouby se nastavují reflexně do decentrovaného postavení.
Nastavit kloub do centrovaného postaveni kloubu, je
volní aktivity

(především

u osového orgánu).

Při

často

nemožné

prostřednictvím

znalosti reflexních principů vyplývajících z

posturální ontogeneze je možné toto postavení ovlivnit reflexně (30, 31, 32, 33)

6.5.Anatomie
Vybraná II. diagonála,

flekčru'ho

vzorce je v rámci konceptu PNF optimálním

pohybovým vzorem pro následující svaly: m. trapezius pars descendens, m. trapezius pars
horizontalis, m. trapezius pars ascendent, m. deltoideus pars medialis, m.supraspinatus, m.
infraspinatus, m. teres minor, m. triceps brachii (varianta s extenzí loketní),m. brachioradialis,
m. extenzor carpi radialis longus et brevis, m. extensor digitorum communis, m. extenzor
pollicis longus et brevis, m. abductor pollicis, m. extensor indicis proprius, mm. interossei
dorzales, mm.lumbricales. Anatomie svalového systému,jakjí uvádí Petrovický (52).

Musculus trapezius

Sval

začíná

obratlů krčních
části

(Příloha

Obr.l ).

od ligamentum nuchae, od ligamenta interspinalia a od processus spinosi

a hrudních. Svalové snopce konči na spina scapulae, na akromionu a na zevní

klavikuly.
Inervace: N ervus accessorius (XI) a vlákna z krční míchy
Funkce: Horní snopce zdvíhají pletenec pažní,

střední

snopce přitahuji lopatku k páteři a

spodní snopce stahují pletenec pažní kaudálně.
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Musculus deltoideus
zevní

třetině klíčku,

(Příloha

Obr.l) je sval složený z hrubých

snopců, začínajících

na

na akromiu a na spina scapulae. Svalové snopce se sbíhají k úponu na
tvoří

tuberositas deltoidea na humeru tak, že celý sval

kuželovitý

plášť

kolem ramenního

kloubu. Úponová šlacha je krátká a vytváří se postupně na spodní ploše svalu.
Inervace: Nervus axilaris z fasciculus poterior plexus brachialis (CS-6)
Funkce:
plášť

Při volně

visící

končetině

rozprostřen

je sval

kolem ramenního kloubu jako

kužele. Klidový tonus udržuje hlavici humeru v jamce. Akromiální

abdukci paže až skoro do horizontály. V krajní poloze se
coracoacromiale a další abdukce je možná jen se

současnou

opře

část

svalu provádí

hlavice humeruligamentum

rotací lopatky, kterou provádí m.

serratus anterior. Klavikulární část svalu působí při předpažení, skapulární při zapažení.

Musculus supraspinatus

(Příloha

Obr. 2) je dosti silný sval,

začínající

v celém rozsahu

fossa supraspinata a také od tuhé fascia supraspinata, která sval kryje. Sval
podbíhá acromion,
jako

součást

mění

se ve šlachu, jež

přebíhá

běží laterálně,

pouzdro ramenního kloubu,

srůstá

s ním

tzv. rotátorové manžety. Sval se upíná na kraniální plošce tuberculum majus

humeri.
Inervace: Nervus suprascapularis (CS).
Funkce: Sval abdukuje paži a spolu s dalšími svaly rotuje paži zevně.

Musculus infraspinatus
ohraničují

Obr. 2)

začíná

z osteofibrózního prostoru, který

fossa infraspinata scapulae a silná fascia infraspinata.

Snopce běží
srůstají

(Příloha

s ním

laterokraniálně,

(střední část

kladou se na kraniodorzální

část

rotátorové manžety) a upínají se na

pouzdra ramenního kloubu,

střední část

tuberculum majus

humeri.
Inervace: Nervus suprascapularis (C6).
Funkce: Sval rotuje humerus zevně.

Musculus teres minor

(Příloha

Obr. 2)

začíná

od

prostředních

dvou

čtvrtin

okraje lopatky, klade se na zadní plochu pouzdra ramenního kloubu (kaudální

část

laterálního
rotátorové

manžety) a upíná se na dolní část tuberculum majus humeri.
Inervace: Nervus axilaris z dorzálního fascikulu plexus brachialis (C 4 - 6) ,

často

má i

akcesorní větvičky z nervus suprascapularis.
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Funkce: Rotace humerus zevně,

Musculus triceps brachii

spolupůsobí při

(Příloha

abdukci paže.

Obr. 2), trojhlavý sval pažní, se skládá, jak ukazuje

jeho název, ze tří hlav:
a) Caput longum je dvoukloubová hlava. Má nejdelší
fyziologický
čtvrtiny

průřez. Začíná

průběh,

nejdelší vlákna, ale malý

na tuberculum infraglenoidale scapulae a od

axillárního okraje lopatky.

Bříško

sestupuje

distálně

přilehlé

horní

mezi musculus teres minor

(který leží dorzálněji) a musculus teres major (který leží ventrálněji).
oběma

Inervace : N. radialis (C 6 - 8 ), probíhající mezi

krátkými hlavami inervuje

všechny hlavy tricepsu.
dělá

Funkce : Caput longum jakožtodvoukloubový sval

v ramenním kloubudorzální

flexi a obdukci. Spolu s ostatními hlavamije silným (jediným) extenzorem v kloubu loketním.

Musculus extensor digitorum communis

epikondylu humeri. Svalové

bříško

se brzy

(Příloha

štěpí

ve

Obr. 3)

čtyři

začíná šlašitě

na laterálním

štíhlé šlachy, které podbíhají

retinaculum carpi dorsale, dostávají se tak na hřbet ruky a jdou na 2. až 5. prst. Úponové
šlachy

tvoří střední,

vyúsťují

zesílenou

část hřbetní

aponeurózy

prstů.

Do

krajů

této aponeurózy

ve výši proximálních článků prstních šlašky musculi lumbricales a musculi interossei.

Šlachy musculus extensor digitorum communis jsou na hr'betu ruky vzájemně spojeny
šlašitými spojkami - connexus intertendinei, které brání izolované extenzi jednotlivých prstů.
Funkce: Sval spolupracuje při dorzální flexi ruky a především dělá extenzi prstů.
Inervace:

stejně jako

všechny svaly na dorzální straně předloktí n.radialis ( C 6- 8 ).

Musculus abductor pollicis longus

od

přilehlé části

tom

přes

membrana interossea,

(Příloha

natáčí

Obr. 5)

začíná

se v táhlé spirále

oba mm. extenzores carpi radiales.

od dorzální strany radia a

přes

radius a

překládá

se

při

Spolu s následujícím svalem podbíhá

samostatným průchodem pod retinaculum carpi dorsale. Šlacha se upíná na bazi palcového
matakarpu.
Inervace : n.radialis ( C 6 - 8 )

Musculus extensor policis longus

(Příloha

Obr. 3, 5)

začíná

ulny a od membrana interossea. Jeho šlacha podbíhá samostatným

od dorzolaterální plochy
průchodem

retinaculum
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carpi dorsale, na hřbetu ruky jde přes šlachy obou musculi extensores carpi radiales a upíná se
až na distální článek palce.
Funkce : Extenduje palec
Inervace : N. radialis ( C 6 - 8 )

Musculus extensor pollicis brevis

(Příloha

Obr. 3,5)

začíná distálně

od

předešlého

svalu, běží s ním i dále paralelně. Šlacha se upíná na proximálním článku palce. Spolu se
šlachou musculus extensor pollicis longus
silném odtažení a vztyčení palce radii

při

natažené ruce,

okraj os scaphoideum.

při

ohraničují

jamku, na živém

dobře

viditelnou

při

foveola radialis. V jamce je hmatný processus styloideus

krajní ulnární dukci ( stále při abdukovaném palci) je tam hmatný

Při jemnějším vyšetřování

se v jamce dá hmatat i tep arteria radialis.

Funkce : Extenduje palec
Inervace : N. radialis ( C 6 - 8 )

Musculus extensor carpi radialis longus
svalem,

distálně

od

něj

(Příloha

Obr 4)

začíná těsně

pod předchozím

na laterálním okraji humeru a na laterálním epkondylu humeru.

Dlouhá plochá šlacha podbíhá bříška musculus abductor pollicis longus a musculus extensor
pollicjs brevis a na
straně

zápěstí

podbíhá šlachu musculus extensor pollicis longus. Na dorzální

distálního konce radia leží v rýze, Sval se upíná na dorzální

straně

baze druhého

metakarpu.
Inervace : n.radialis ( C 5 - 7 )
Funkce : Musculus extenzor carpi radialis longus je spolu s musculus brachioradialis
vydatným flexorem v loketním kloubu, spolu s musculus flexor carpi radialis provádí laterální
dukci, spolu s musculus extenzor carpi ulnaris provádí dorzální flexi ruky.

Musculus extensor carpi radialis brevis

(Příloha

Obr. 4)

začíná

od epicondylus

lateralis humeri, od ligamentum collaterale a ligamentum anulare loketního kloubu. Šlacha
svalu podbíhá stejné šlachy jako šlacha svalu předešlého, podmiňuje rovněž rýhu na distálním
konci radia a spolu se šlachou předchozího svalu podbíhá retinaculum dorsale. Sval
dorzální

straně

končí

na

baze třetího metakarpu.

Funkce: má funkci podobnou jako předchozí sval
Inervace: n.radialis ( C 5 - 7 )
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Musculus abductor policis brevis
od tuberculum

ossis scaphoidei.

(Příloha

Sval

Obr. 6)

začíná

sezamskou

kůstku

palce. Za svého

průběhu

se upíná na laterální

metakarpofalangového kloubu palce a na bazi proximálního
překrývá

od retinaculum flexorum a

článku

musculus opponens pollicis.

Funkce : abdukuje palec
Inervace : n. medianus ( C 6 - 7 )

Mm. interossei dorsales
přivrácených metakarpů.

(Příloha

třetí

vždy od dvou k

sobě

Jejich šlachy obcházejí metakarpofalangeové klouby a upínají se

k bazím prvních falang a do dorzální aponeurózy
stran, takže

začínají dvojitě

Obr. 7 )

prstů.

Na

třetím

prstu se

připínají

z obou

prst má dva mm. interossei dorzales. Na ukazováku se upínám. interosseus

dorzalis jen na straně radiální, na prsteníku jen na straně ulnární.
Funkce: Abdukce prstů
Inervace:N. ulnaris

Mm. lumbricales
čtyři

(Příloha

Obr. 7):

Začínají

od šlach hlubokého

ohýbače prstů

a jako

tenké šlašky přecházejí do dorzální aponeurózy prstů
Funkce:

Flexe

v kloubechmetakarpofalangeálních,

extenze

v kloubech

interfalangeálních
Inervace: N. medianus et n. ulnaris

M. extenzor indicis

(Příloha

Obr.6):

Začíná

od dorzální strany

ulnydistálně

od m.

extenzor pollicis longus. Jeho šlacha podbíhá retinaculum carpi dozrale a jde pak k distálnímu
článku ukazováku.

Funkce: Extenduje ukazovák
Inervace: N. radialis

9 .6.Eiektromyografie
Povrchová elektromyografie je metoda, která je používaná pro vyhodnocení svalové
aktivity při statické i dynamické činnosti
aktivitě

člověka.

Elektromyografický signál vypovídá o

snímaných svalů. Analýza signálu EMG výrazně obohatí informaci o pohybové

aktivitě člověka

o čemž svědčí

a je v současnosti nezbytnou součástí komplexní analýzy pohybové činnosti,

častý výskyt

použití této metody (7, 8)
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Princip povrchové EMG, vznik interferenčního vzorce
Povrchová EMG - Surface elektromyography (Surface Electromyography) patří do
skupiny elektrofyziologických metod označovaných souhrnným názvem elektromyografie,
které pracují na principu registrování elektrických projevů činnosti svalového a nervového
aparátu. SEMG detekuje akční potenciály z povrchu těla, které jsou elektrickým ekvivalentem
změny

iontové výměny na membráně při svalové kontrakci.

Elektromyografický záznam získaný pomocí povrchových elektrod má charakter
interferenčního

vzorce, který vzniká

překrytím

sumačních

potenciálů

motorických jednotek (7, 8. 55). Vybíjející frekvence jednotlivých i
motorických jednotek jsou na
množství různých

časově

sobě

většího

počtu

současně činných

nezávislé (7, 55). Na povrchové elektrody se tak dostává

posunutých napětí. Výsledný záznam elektromyografického signálu

není prostou sumací elementárních

napětí

v daném okamžiku, nýbrž výsledkem jejich

interferencí v prostorovém vodiči - sval, tuková tkáň, kůže, elektrody (26).
Využití metody SEMG

Pomocí SEMG lze sledovat

začátek,

trvání, konec a velikost elektrické aktivity.

Prakticky je tedy SEMG využívána k objektivní detekci "timingu" a velikosti aktivace
(neexistuje však

přímá

linearita k velikosti výstupní svalové síly(8)). Studie z posledních let

ukazují i na možnost pozorování

změn

jednotlivých parametrů signálu při

únavě

(26) nebo v

závislosti na terapeutickém či jiném zásahu (7, 26)
Faktory ovlivňující elektromyografický signál

Faktory, které se podílejí na vzniku elektromyografického signálu, lze

rozčlenit

do

tří

skupin (7):
1. kauzální
2. intermediární
3. determinující
ad 1. K základním kauzálním

vnitřním faktorům patří počet

aktivních motorických

jednotek, typ a průměr svalových vláken (prokrvení, množství kyseliny mléčné-pH), hloubka
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a

umístění

aktivních svalových vláken

uvnitř

svalu a množství

tkáně

mezi elektrodami a

aktivními motorickými jednotkami.
Z technického hlediska jsou tyto

příčinné

faktory nejvice

ovlivněny

elektrodovou

konfigurací (velikostí, tvarem, lokalizací elektrod a jejich vzdáleností).
ad 2. Mezi přechodné jsou zařazeny vlivy prostorové filtrace,
blízkých dalších
potenciálů

svalů

(vznik tzv. crosstalk), superpozici a

ovlivnění

kondukční

signálu aktivitou
rychlost

akčních

i vliv filtrace softwarové.

Ad 3. Determinující faktory jsou:

počet

aktivovaných a detekovaných motorických

jednotek, stabilita jejich náboru a rychlost pálení, amplituda, tvar a trvání jednotlivých
sumačních akčních potenciálů

motorických jednotek (MUAP), interakce svalových vláken,

síla záškubu.
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Technické poznámky
Základní technická

doporučení

pro získání kvalitního záznamu elektromyografického

signálu shrnuje Svatoš (55) aj., jak je uvedeno v tabulce 1.
Tab. 2. Optimální charakteristiky zesilovače a další technické parametry
Charakteristika

Winter

DeLuca

Svatoš

A

200- 10 000

output1> 2 V

output1> 1 V

Zm (W)

> 1010

> 107

> 10 12

CMRR

> 80dB

> 80dB

> 80dB

B (Hz)

10-1000

20-500

10 -600

A (Amplifier Gain) - zisk zesilovače, jedná se o poměr výstupního

napětí

ke vstupnímu

De Luca a Rash uvádí pouze požadované výstupní napětí (output amplitude)

Zm (Input Impedance) - vstupní impedance zesiloYače
CMRR (Common - mode Rejection Ratio) - potlačení souhlasného signálu
B (Frequency Bandwith) - šířka frekvenčního pásma

Další z

důležitých

charakteristik je Un- šum

přepočtený

na vstup

(např.

u systému

6

AP AS Un - rms < 1,2 x 1o- V). De Luca (7) uvádí optimální elektrodovou konfiguraci:
vzdálenost elektrod 10 mm, velikost elektrody- délka 10 mm,

šířka

lmm. V rámci literární

rešerše je možné konstatovat, že preferovány jsou zejména elektrody s konstantní vzdáleností
1Oaž 20 mm, ve tvaru a velikosti existuje množství variant.

Zpracování a vyhodnocení elektromyografického signálu
Nejběžnější

typy zpracování diferenciálně zesíleného elektromyografického signálu:

1. Frekvenční filtrace
Maximální frekvence

frekvenčního

filtru je vhodné aplikovat na

měřený

pásma je dána

hardwarově.

Použití

surový elektromyografický signál.

frekvenčního

Frekvenční

filtrace
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slouží

především

zejména

při

k

odstranění případných artefaktů

pohybu

kabelů

u tzv. neaktivních elektrod, kde

elektrodou, se vyskytují v nízkém
předmětem

často

v signálu. Pohybové artefakty vznikající

frekvenčním

úpravy high pass filtrem (20 Hz

hned za

filtrů.

1O Hz). Frekvence nad 500 Hz jsou
Důvodem

je

opět

arteficiálního šumu, volba velikosti low pass filtru je dána individuálně dle
pásma elektromyografického signálu konkrétního svalu. Signál
má obvykle maximální rozložení v pásmu 50 - 150Hz,
různých svalů

umístěn

není

pásmu O - 20 Hz. Toto pásmo proto bývá

případně

eleminovány použitím tzv. low pass

zesilovač

svalů

snížení podílu

šířky frekvenčního

získaný pomocí SEMG

šířka frekvenčního

spektra je odlišná u

(26).

2. Rektifikace
Jedná se o matematickou úpravu elektromyografického signálu, který osciluje nad a pod
bazální linií tak, že převedeme signál do absolutních hodnot. Používá se poloviční rektifikace
(half rectification)

spočívající

v

odstranění

negativní fáze signálu, nebo plné rektifikace (full

rectification), kdy je signál pod bazální linií (negativní fáze) matematicky

převeden

do fáze

pozitivní.
Elektromyografický signál je pak kvantifikován následujícími parametry:

Rms - efektivní hodnota signálu
Průměrná

amplituda (po zpracování signálu rektifikací viz dříve)

Plocha pod křivkou

plně usměrněného

(full rectification) elektromyografického signálu

získaná integrací
Vzdálenost maximálních vrcholů (peak-to-peak, zkratka pk-pk)
Průměrná

frekvence,

střední

frekvence a další hodnoty získané frekvenční analýzou

Celkový výkon elektromyografického signálu (total power)
Pro

zjištění

velikosti elektrické aktivity signálu je vhodné užití

některého

z

amplitudových parametru (26), avšak je nutné respektovat, že praktické vyhodnocení
fyziologické podstaty podléhá

limitům

daným množstvím

ovlivňujících faktorů.

Integrace
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zachycuje dále rozložení signálu v
při

jsou významnými ukazateli

časovém

intervalu, průměrná frekvence a střední frekvence

sledování únavy,

frekvenční

analýza zatím není

běžně

vyhodnocovaná (26), i když se již v některých studiích objevuje (55).

1O. Výzkumné metody
lO.l.Základní použitý metodologický princip

V mém výzkumu se jedná o případovou studii.
Definice

případové

studie jak ji uvádí Hendl(4); Rozbor stavu, vývoje a interakcí

s prostředím jednoho nebo více jedinců, skupin, komunit a institucí,
programů,

operačních jednotek,

ale i

které se pozorují, dokumentují a analyzují, aby se popsaly a vysvětlily jejich stavy

a vztahy k interním a externím ovlivňujícím faktorům.

10.2.Zkoumaná populace

Kritéria výběru
Při výběru jedinců

byla

splněna

všechna základních kritéria etiky výzkumu - získání

informovaného souhlasu, otázka soukromí, svoboda odmítnutí, anonymita.
Cílová populace je vymezena z populace

cvičenců

ve fitness danými kritérii. Ta se

týkají zdravotního stavu a věku.
Cvičenec

snášení

ve fitness musí být starší 12-13 let. Mladší organismus není
zátěží

fyzických

nestandardně(61,
Důležitá

spojených s posilováním a na zatížení

připraven

může

na

reagovat

62).

jsou kritéria týkající se zdravotního stavu

konkrétně funkčních poměrů

v osovém orgánu.
Vzhledem k tomu, že zkoumám aktivaci konkrétního svalu v rámci dvou rozdílných
konkrétních pohybových aktivit a pro tento sval platí, že hraje důležitou roli v rozvoji určitých
typických obtíží, musí být cílová populace a tím i

výběrový

soubor prostý stejných nebo

souvisejících obtíží neboť by docházelo ke kombinaci prvků a zkreslení výsledků.
U jedinců zkoumaného výběru nesmí být zjištěna žádná funkční porucha v oblasti
páteře,

tj.

funkční

svalech krku.

blokáda, svalové spasmy, svalová zkrácení, trigger

Stejně

tak je

nepřípustná

čí

strukturální léze s doprovodnou

krční

tender pointy ve
funkční

poruchou

v dané oblasti. Fyziologický nález musí být přítomen i co se týká pohybových stereotypů.
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Výběrový

soubor čítá jednoho jedince.

Při selekčním

vyšetření

procesu byl vybrán jedinec

a potvrzení zdravotní

způsobilosti

splňující

výše uvedená kritéria.

Důkladné

provedl profesionální fyzioterapeut(viz

příloha

obr. 8).
10.3.Měřící

objektivizační

Jako

sběru

techniky a metody

dat

metoda v rámci mého výzkumu použita metoda povrchové

elektromyografie- SEMG- surface elektromyography.
Byla monitorována činnost vybraných
spodní

jednoroční

některých principů

svalů

v rámci

provádění

kladce a cviku B - upažování na spodní

cviku A - upažování na

jednoroční

kladce s použitím

techniky PNF.

Byla sledována aktivita

svalů

m. trapezius pars descendens, m. trapezius pars

horizontalis, m. trapezius pars ascendens a m. deltoideus pars medialis. Sledované parametry
byly
a) plocha pod křivkou plně usměrněného elektromagnetického signálu-svalová práce a
b) nástup aktivace, průběh a odeznění aktivace svalu(podpůmé parametry)
Pro snímání elektromagnetického signálu z pracujících

svalů jsem

použil přístroj KaZe5,

který byl vyvinut na UK FTVS v Praze.
Aparát se skládá z řídící jednotky a snímacích elektrod.
umožňuje

jednotka

využítí této

připevněna

měřící

na

techniky v terénu a

těle cvičence,

v našem

při

Přístroj

je portabilní a to

sportovních aktivitách.

případě

Při

akci je

řídící

to bylo kolem pasu. Elektrodami

snímáme elektrický signál z oblastí nad pracujícími svaly.
Máme 7 dvojic plochých elektrod o průměru 7mm se vzdálenostmi
je veden sedmi kanály do

řídící

středů

30mm, signál

jednotky a poté dále zpracováván. Osmý kanál slouží

k synchronizaci s videokamerou. Zemnící páska je umístěna na kontralatelámí paži.
Vzorkování je 200 [1/sec], spodní filtr je nastaven na 29Hz, horní filtr na 1200Hz.
Řídící, prohlížecí a komunikační program pro přístroj KaZe5 má název EMY. Exe 7.
Překladový

software pro následnou konverzi do programu Exel je program B Exel 2.Exe.

Naměřené

hodnoty jsou v

spojnicového grafu. Grafy

vyjadřují

konečné

fázi zobrazeny formou sloupcového nebo

intenzitu svalové práce nebo elektrického

napětí

(mV)

v čase t (s).
EMG signál je synchronizovaný s videozáznamen a
během provádění

umožňuje

tak pohodlnou orientaci

pohybového prvku a přiřazení konkrétní hodnoty EMG konkrétní pozici při
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cvičení.

Důležitým

parametrem

primárně, při měření

měření

v rámci mého výzkumu je svalová práce. Tu

je snímán elektrický potenciál, který jako fenomén existuje

aktivaci a který tuto aktivaci

nejvěrněji

ilustruje na topicky

přesně

vymezeném

neměříme

při

svalové

místě

svalu

živého organismu. Z elektrického potenciálu usuzujeme na aktivitu motorické jednotky a z té
na práci svalu.
V souvislosti s měřením svalové práce je dále nutné si uvědomit:
1.

Kvantitativně můžeme

srovnávat pouze výsledky

elektrod a bez velké

časové

pauzy mezi

měření

měřením

na 1

osobě

bez

přelepování

(pocení, odlepení elektrody).

Nevýhodou je minimální možnost zobecnění výsledků.
2.

Při

analýze pohybové aktivity je vhodné vybrat probanda s vysokou mírou koordinace

pohybu a s pevně fixovaným hybným stereotypem.
3. Zapojení velkého
způsobuje

počtu

deformaci

motorických jednotek vyplývající ze vzájemné interference

křivky, přibližně

od zapojení 50% motorických jednotek

nestoupá křivka dále lineárně, není možné poměrné posouzení svalové práce.

Můžeme

však konstatovat, jestli se svalová práce u jednoho svalu zvětšila nebo zmenšila mezi 2
různými činnostmi.

4. Bezvýznamná je snaha o poměrné posouzení svalové práce mezi

dvěma různými

svaly.

Do hry vstupuje různá vodivost kůže na různých místech těla, odlišná síla podkožního
tuku,

různá

velikost motorických jednotek

(např.

okohybné svaly vs. m. gluteus

maximus).
5. Lokalizace elektrod je možná pouze do jednoho
aktivaci svalu, popisujeme
elektrody.
se

může

vlastně

místa svalu. Popisujeme-li

aktivaci pouze místa svalu, kde jsou lokalizovány

Předpokládáme-li zřetězení

posunout

určitého

řetězec největšího

svalových funkcí, pak

při změně

úhlu v kloubu

zatížení v samotném svalu a znehodnotit tak

výsledky měření. Východiskem je expertní vyhledání místa největší svalové kontrakce
pro lokalizaci elektrod. Je

samozřejmě

pohybu i charakteristika práce

svalů

nutné simulovat pohyb co

nejvěrněji

- tvar

ve smyslu kontrakce koncentrická vs. excentrická.

10.4.Sběr dat
Byly určeny svody pro měřené svaly
Svod 1- m. trapezius pars descendens
Svod 2-m. trapezius pars horizontalis
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Svod 2 - m. trapezius pars ascendens
Svod 3 - m. deltoideus pars medialis
Elektrody jsou lokalizovány v místě

nejpatrnějšího

bříška

svalového

svalu a byly od

sebe vzdáleny 1Omm.
Snímání bylo prováděno bez přelepování elektrod mezi cviky A a B.
Během cvičení

byl

cvičenec zároveň

s EMG záznamem. Toto

umožňuje

snímán videokamerou, která byla synchronizovaná

konkrétní

cvičební

přiřadit

pozici

odpovídající EMG

záznam.
Naměřená

data byla kumulována v počítači a připravena k analýze.

10.5.Analýza dat
Naměřená data byla převedena do počítače ke zpracování. Řídící a komunikační

program pro

přístroj

překladový

KaZe5 je EMY. Exe,

software pro následnou konverzi do

programu Exel je program B Exel 2.Exe.
Sledovaný parametr byla intenzita svalové práce - kvantitativní složka. Jako
přidružený

parametr byl posuzován

průběh

svalové kontrakce a

časové

zapojení s ostatními

svaly - kvalitativní složka.

Výpočet

svalové práce:

Z hlediska svalové práce bylo hodnoceno 6 pohybových

cyklů

a hodnota byla

zprůměrována.

Podle nastavené citlivosti
jednu srovnatelnou

úroveň.

matematické evaluace
křivky pomocí
křivkou

jednotlivých

nelze

křivky

křivky

výpočet průměrného

- srovnání

časové

pomocí

koeficientů převedeny

na

pohybového cyklu jsem použil

osy x jednotlivých

EMG resp. jejích selektovaných

Tento údaj nám
úseků

kroků

a aproximace

číselně

částí,

jsem použil

výpočet

definuje vykonanou práci jednotlivých

svalu. Byl zaznamenáván v jednotkách [mV

obsahu

svalů

resp.

* s]. K výpočtu plochy pod

EMG jsem použil jednu z metod mechanické kvadratury. Jestliže primitivní funkci

vyjádřit

elementárními nebo tabelovanými funkcemi nebo je-li hledání primitivní

funkce obtížné, pak k přibližnému
řadami

křivek

v 1 pohybovém cyklu.

křivkou.

křivkou

Pro

byly plochy

polynomu. Obdélru'kovou metodou byla vypočtena průměrná plocha pod EMG

K evaluaci
pod

kanálů

výpočtu určitých integrálů kromě

integrace mocninnými

používáme tzv. mechanické kvadratury. Tato metoda záleží v tom, že integrovanou
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přibližně

funkci nahradíme
výpočty

funkcí jednodušší (lomenou

čárou,

polynomem atd.). Pro mé

jsem zvolil obdélníkovou metodu (dále z mechanických kvadratur

můžeme ještě

jmenovat lichoběžníkové pravidlo, Simpsonovo pravidlo a Čebyševův vzorec).

OBDÉLNfKOVÁ METODA

rb f
Ja
h = b-a

(x) dx :::: S = h ( Yo + Yz + ... + Yn-zJ , kde
a

Yk =

f ( a + kh ).

n
Tedy plochu o obsahu

rb f

(x) dx nahrazujeme plochou složenou z obdélníků.

Ja

y

f~J

Obr. 12. Obdélníková metoda

"

Evaluace křivky metodou Fourier transformace je podle
křivky

práce

na

nenť

při prováděnť

daného

cvičebního

podložena linearitou funkce

při

expertnťho

posouzení u EMG

prvku velice komplikovaná a pro

potřeby

této

náboru EMO dat. Naopak metoda obdélníková je

pro mé potřeby dostačující.
Kvalitativnť

posouzení se týká jak expertmno posouzení technického provedení cviku,

tak především průběhu EMO křivky.
V mém případě však hraje podstatnou roli

kvantitativnť zhodnocenť průměrné

svalové

práce a kvalitativní aspekt je hodnocen pouze okrajově.

73

Při

evaluaci křivky vycházím z 10% hodnoty na ose y. Jako 100% je stanovena výška

amplitudy tzv. maximálního relativru110 peaku.
Tímto postupem snižuji chybu způsobenou zápisem EMG potenciálů (obr.l3.)

o
~
Cl

....=
UV.AŽOVANÝ NÁSTUP
AKTIVACE SVALU
Obr. 13. Kvantitativní způsob vyhodnocení dat
Číselné hodnoty jsou vyjádřeny formou sloupcového grafu (svalová práce) nebo

spojnicového grafu

(napětí

(V) v čase t (s)).
tak orientaci

během

Po nastudování teoretického zázemí výzkumu, formulaci problému a hypotéz,

řešerši

EMG signál je synchronizovaný s videozáznamen a
provádění

umožňuje

pohybového prvku.

10.6.Specifické procedury

literatury na relevantní témata jsem přistoupil k praktické části výzkumu.
Dle selekčních kritérií byl vybrán výzkumný soubor(viz kapitola zkoumaná populace)
Na probandovi byla zkoumána aktivita svalů při dvou různých posilovacích aktivitách.
Vlastní

měření proběhlo

v posilovně FfVS a bylo

přítomno

pouze nezbytné množství

asistentů.

První fáze
zákonitosti.

měření spočívala

Kůže

Elektrody byly

musí být

umístěny

v aplikaci elektrod na

před

nalepením

očištěná

tělní

a

povrch. Tento postup má své

odmaštěná

nad pracující sval v místě, kde je svalové

a prostá ochlupení.

bříško nejvýraznější

a

nejlépe palpovatelné (lokalizace elektrod viz níže obr. ll)
Byly aplikovány tři svody:
S 1 - m. trapezius pars descendent -

posteriomě

ve střední části m. trapezius descendens

S2- m. trapezius pars horizontalis et ascendens- Svod č. 2 snímal aktivitu obou
trapezius najednou -

kaudomediálně

částí

m.

od dolmno úhlu lopatky
74

S3 - m. deltoideus pars medialis - na laterální straně paže v horní třetině

Citlivosti pro měřené svaly:

S 1 - m. trapezius pars descendens
- cvik A- O, 05 mV
- cvik B - O, 05mV

S2 - m. trapezius pars horizontalis et descendens
- - cvik A- O, 1 mV
- - cvik B - O, 1 mV
S3 - m. trapezius pars ascendens
- - cvik A - O, 2 mV
- - cvik B - O, 2 mV

Obr. 14.

Umístění elektrod

Byl proveden cvik A a za

nezbytně

krátkou dobu sloužící k zotavení

cvičícího

následoval cvik B a to bez přelepování elektrod.
Každý cvik byl proveden 6x, limitující byl nástup únavy. Faktor únavy nebyl do studie
zavzat jako zkoumaný prvek.
Použitá

zátěž

odpovídala cca 70-80% maximální svalové sfly(otestováno), tomu

odpovídalo 6 opakování.
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10.7.Výsledky
Byl hodnocen pohybový prvek upažování na spodní

jednoroční

kladce - cvik A a

upažování na spodní jednoroční kladce s využitím některých principů konceptu PNF- cvik B.
Cviky byly hodnoceny z hlediska aktivity m. trapezius pars descendens, m. trapezius pars
horizontalis a m. trapezius pars ascendens a m. deltoideus pars medialis.
Hodnoceným parametrem byla intenzita svalové práce a

průběh

kontrakce z hlediska

timingu nástupu, průběhu a ústupu kontrakce.
Porovnání celkové svalové práce - kvantitativní parametr

M. trapezius pars descendens:

Rozdt1 celkové svalové práce tohoto svalu je při
směrodatné

Rozdíl podléhá tolerované

provádění

cviku A a cviku B nepatrný.

odchylce, není tudíž pro

účely

mého výzkumu

signifikantní (viz graf).

M. trapezius pars horizontalis et ascendens
Rovněž kaudálnější dvě části
výraznější

m. trapezius nevykazují při své činnosti během obou cviků

rozdíl ve velikosti svalové práce.

Směrodatná

odchylka je zahrne ve své

hodnotě

(viz graf).
Největší

medialis.

Při

rozdíl ve svalové práci
cviku B sval vykazuje

během

obou

intenzivnější

cviků

pozorujeme u m. deltoideus pars

svalovou práci než

při

cviku A a rozdíl

nabývá signifikantní hodnoty (viz graf).

0,05mV

m.trapezius. pars desc. dx.

2

t

4

6

8

10

12

14

16

[s ec]

Graf č. l.EMG aktivita

měřených svalů během

cviku A
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DIAGONÁLA E12

O,OSmV
m.trapezius, pars desc. dx.

0,1 mV

2
t [sec]

4

Graf č. 2. EMG aktivita

10

8

6

měřených svalů během

16
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cviku B

Plocha pod EMG kfivkou
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liJ S
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m.trapezius,
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1-

-

m.deltoldeus
dx., pars med.

Graf č. 3. Porovnání celkové svalové práce

během

cviku A a cviku B

77

Porovnání kvalitativních parametrů- timing, průběh aktivity, ústup aktivity
Cvik A - upažování na spodní jednoruční kladce
Budou postupně popisovány jednotlivé svaly.
Jeden cvičební cyklus cviku A trvá 2, 1 sec.

UPAž. 2 KROKY

...

1 CYKLUS CVl KU

>:.-

1.m.trapezius, pars desc. dx.

0,05

0,04 ~
0,03 I()
0,02 ~
0,01 o

o
.1

2.m.trapezius, pars trans. et se. dx.

>E

.05"1""'

o
0,2

>E

3. m.deltoideus pars medialis

0,1 N

o

o
POZICE NA KINOGRAMU: 2

ot

[sec]

1

Graf č. 4. EMG záznamy svalů

2

5

10

3

během provádění upažování na

15

20

4
spodní jedno ruční kladce- cvik

A
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Aktivita m. trapezius
kulminuje v poloze horní

začíná

končetiny

iniciální abdukcí horní

končetiny

z připažení (1),

cca 45°nad horizontálu(2) a její ústup pozorujeme

při

dokončování zpětného připažování(3).

1

Obr. 15.

2

Tři dflč( pozice

upažen(

Začátek

akce kaudálnějších částí m. trapezius (1). Kulminace aktivity kaudálnějších částí m.
trapezius nastupuje v témže bodě jako peak předešlého svalu (2). Ústup aktivity (3)
2

1

Obr.16.

Tři d([č( pozice

3

upažen(
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M. deltoideus pars medialis vykazuje permanentní aktivitu s tonickým charakterem
kontrakce. Nevýrazný peak nastupuje v poloze paže více jak 50°nad horizontálu. (2)
1
2
3

Obr. 17.

Tři dílčí pozice

upažení

CvikB
Tonický charakter kontrakce vykazuje m. trapezius pars descendens s kulminací v poloze (2)

1

Obr. 18.

2

Tři dílčí pozice

3

cviku B
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Výraznou aktivitu vykazuje m. trapezius pars horizontalis et descendent s fázickým
charakterem kontrakce. Vysoký peak nastupuje v poloze horní

končetiny

45°nad horizontálu

(2).

2

3

4

Obr. 19. Čtyři dílčí pozice cviku B
M. deltoideus pars medialis je kontrahován permanentně s nevýraznými peaky v poloze (1) a

jeho aktivita vykazuje spíše tonický charakter.
1

Obr. 20.

dílčí pozice

cviku B
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DIGONÁLA 2 KROKY
1 CYKLUS CVl KU

1. m.trapezius, pars desc. dx.

3. m. deltoideus pars med.

o

1
t [sec]

0,5

2

6

5

4

3

Graf č. 5. Záznam EMG aktivity svalů během cviku B

ll.Diskuse
Stěžejní

prvek mého výzkumu bylo porovnání svalové aktivity m. trapezius pars

descendens, pars horizontalis et ascendens a m. deltoideus pars medialis
spodní

jednoroční

některých principů

kladce - cvik A a upažování na spodní

během

jednoroční

upažování na

kladce s využitím

konceptu PNF- cvik B.

V souvislosti s obtížemi, které jsou doprovodné ke cviku A a u kterých - jak se
domnívám - hraje kardinální roli
intenzivnější

přetížení

m. trapezius pars descendens, jsem

předpokládal

zapojení tohoto svalu na úkor intenzity svalové práce jeho dalších dvou

kaudálnějších částí.

práce.
Aktivita

M. deltoideus

zmíněných svalů

měl

vykazovat dle hypotézy

neměnnou úroveň

svalové

byla snímána metodou povrchové EMG. Byla porovnávána

svalová práce (celková plocha pod křivkou) a

průběh

svalové kontrakce z hlediska

časového

zapojení svalů, průběhu kontrakce a ústupu kontrakce.
Výzkumný soubor čítal jednoho probanda, výzkum měl charakter případové studie.
Měření

se odehrálo v posilovně FfVS a proběhlo bez komplikací a nečekaných situací.

Po zpracování

naměřených

dat bylo možné porovnat výsledné parametry a vyslovit

závěry:
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1) M. trapezius pars descendens nevykazoval

během

svalovou práci a tudíž nebyl intenzivněji zapojován do

činnosti

2) M. trapezius pars horizontalis nevykazoval
svalovou práci a tudíž nebyl

intenzivněji

zapojován do

3) M. deltoideus pars medialis vykazoval

během
činnosti

signifikantně

cviku A

signifikantně

vyšší

než při cviku B.
cviku B

signifikantně

vyšší

než při cviku A.

vyšší intenzitu svalové práce při

cviku B než při cviku A.

Byl splněn cíl práce?

Ano, cíl práce
(především její

splněn

byl, pomocí validních

měřících

metod byla zjištena

činnost

kvantitativní složka) svalu m.trapezius.

Byly splněny úkoly práce?

Ano, byly vybrány validní měřící metody, stanoven výběrový soubor a analyzovány oba
cvičební

prvky z hlediska intenzity zapojení vybraných svalů.

Potvrzení hypotéz:

Hl)
Při

posilování m. deltoideus pars medialis technikou upažování na spodní

kladce(cvik A) je ve zvýšené míře aktivován m. trapezius pars descendens než

při

jednoroční

posilování

m. deltoideus pars medialis technikou využívající principů PNF(cvik B).
H2)
Při

posilování m. deltoideus pars medialis technikou využívající principy PNF(cvik B)

současně předpokládáme intenzivnější

zapojením. trapezius pars horizontalis a m. trapezius

pars ascendens než při posilování technikou upažování na jednoroční kladce(cvik A).
H3)
Při

posilování m. deltoideus pars medialis

při

cviku A i B bude intenzita svalové práce

stejná nebo podobná.

Ve vztahu k vyřčeným hypotézám je možno konstatovat, že:

A) Hypotéza č. 1 nebyla potnzena.

B) Hypotéza č. 2 nebyla potvrzena.
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C) Hypotéza č. 3 nebyla potvrzena.

Dosažené výsledky evokují četné otázky:

Není možné alternativní vysvětlení výsledků?

Byla měřena relevantní veličina, byly použity adekvátní měřící metody, výsledné
hodnoty jsou číselně vyjádřené a tudíž není možné alternativní vysvětlení dosažených
výsledků.

Jaký je vztah výsledků a jejich postavení v kontextu dosavadních poznatků?

Dosažené výsledky nebylo možné vztáhnout a porovnat s žádnými podobnými studiemi
neboť

tyto nebyly dosud prováděny.

Mohla chyba nastat v diferenciálně diagnostickém uvažování a v následném přístupu,
kdy byl jakožto etiopatogenetický faktor vzniku vertebrogenních obtíží zvolen a tudíž zkoumán
m. trapezius pars descendens? Nebyl zkoumán irelevantní sval?

Diagnostický postup měl klasickou formu. Fyzikálnímu vyšetření předcházelo sebrání
anamnestických dat.
Většina údajů klinických měření
funkční
pointů,

byla posouzena ordinálně (konfigurace, relief, tonus,

testy), hodnocení některých proběhlo dichotomním způsobem (přítomnost trigger
bolest při pohybu).

Užité fyzioterapeutické diagnostické metody (aspekce, palpace, funkční testy) mohou
být oproti laboratorním metodám označeny jako neobjektivní nicméně proběhly přísně dle
užívaných standardů a možnost omylu v diagnostickém procesu byla tak

silně

minimalizována.
Z řečeného vyplývá, že byla správně určená funkční porucha m. trapezius jakožto
etiologický faktor vzniku obtíží a omezení pro dosažení řešení problému výzkumu z této
strany neplyne.

84

Byl chybně vybrán cvik B, jakožto alternativa ke cviku A?

Z konceptu PNF nemohl být vybrán jiný prvek, který by z kineziologického hlediska
představoval přiléhavější

alternativu vzhledem k danému

cvičebnímu

elementu a vzhledem

k terapeutickým cílům.

Bylo správné posoudit stav

cvičenců

po aplikaci pohybové varianty ke cviku A jako

zlepšený?
proběhlo

Výstupní hodnocení zdravotního stavu
vyšetřování

dle stejných kritérií jako vstupní

a omezení ze strany této metodiky tudíž pro mou studii neplyne.

Byla kvalita zkoumaného souboru vysoká?

Ano, zkoumaný vzorek vyhovoval věkovým i zdravotním kritériím.
Potvrzení odpovídajícího zdravotního stavu, jakožto

nejdůležitějšího

vymezovacího

kritéria, bylo při relevantním vyšetřování učiněno profesionálním odborníkem.

Byl počet jednotek v souboru dostačující?

V tomto momentu vidím určitý problém. Kritéria případové studie
výběry nicméně

jednohlavé zkoumané
zdaleka

nestačí.

Takto

početný výběr

je

pro
silně

zobecnění

dosažených

primárně nevylučují

poznatků

tento

počet

zatížen systematickými a náhodnými chybami.

Dosažené negativní výsledky práce tak mohou být zapříčiněny právě těmito

skutečnostmi.

Vpodstatě ani pozitivní výsledek šetření by neměl velikou vypovídací hodnotu a nemohl
by být rozhodující pro
velikosti

účinku

změnu

se pro

účely

Takovéto hodnoty jsou

klinické praxe

či

teorie. Rozsahy

tohoto typu studie pohybují

výrazně

výběru

minimálně

odvozené na základě
v desítkách jednotek.

mimo rámec mojí diplomové práce a to zejména

z technických důvodů.
Počet
nicméně

jednotek v souboru proto považuji za

dosažené výsledky mohou

představovat

silně

omezující faktor pro

zobecnění

výchozí bod pro další výzkumná

fakt

šetření,

jako jsou právě série případů, případové studie nebo kazuistiky.

Nenastala chyba z hlediska výběru měřících metod nebo analýzy výsledků?
Objektivizační

metodou

v mém

výzkumu

byla

zvolena

SEMG(Surface

Electromyography) a jako hlavní ukazatel byla zvolena svalová práce.
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Elektromyografie jako metoda objektivizace svalových funkcí vyvolává
kontroverzních

názorů.

primárně. Měříme

který tuto aktivaci

Je nutné se

smířit

s faktem, že

neměříme

svalovou sílu a práci svalu

elektrický potenciál, který jako fenomén existuje
nejvěrněji

ilustruje na topicky

přesně

řadu

při

vymezeném

svalové aktivaci a
místě

svalu živého

organismu. Z elektrického potenciálu usuzujeme na aktivitu motorické jednotky a z té na
práci svalu.
Tyto

skutečnosti

by však

neměli

potenciálu na svalovou práci má své

invalidizovat dosažené výsledky

opodstatněné

zákonitosti a

výpočet

neboť přepočet

plochy pod

křivkou

jako kvantitativního ukazatele svalové práce se v praxi využívá hojnou měrou.
Z hlediska použitých

měřících

metod a analýzy

výsledků

proto omezení pro

můj

výzkum nepřichází.

12.Závěrečné
Můj

výzkum

shrnutí:

měl

pomoci

osvětlit

souvislost výskytu vertebrogenních obtíží s

dvěma

typy posilování m. deltoideus pars medialis.
Byla navržena hypotéza, proč by tomu tak mohlo být, hypotéza se však nepotvrdila.
Byl

označen jeden

hlavní problém stojící proti reliabilitě

zkoumaných jedinců. Takto

početný

soubor je

extrémně

naměřených

dat. Byl jím počet

zatížen systematickými i náhodnými

chybami a spolehlivost výsledků možnost je téměř nulová.
Zobecnitelný by tak nebyl ani pozitivní výsledek, na to je zkoumaná skupina příliš malá.
Byla však

naznačena

cesta,

směr,

jakým se

může

výzkumník ubírat

daného problému a navázat tak epidemiologickou studií vyššího
Rozpracování problematiky by tak mohlo vést k
postupů

do fitness a v

konečném důsledku

důsledků

spojených s posilováním.

při

zkoumání

stupně.

zařazení

alternativních

cvičebních

zvýšit efektivitu a snížit výskyt nežádoucích

86

13.Literatura:
1. ADLER, S., BECKERS, D., BUCK, M. PNF in Practice: New York: Springer Verlag,

2000.
2.ANDERSON, B. Stretching. Exercises for every day fitness and for twenty -five individua
sports: London: Pelham Books, 1981
3. BECKERS, B.: PNF in der Praxis: Berlín: Springer Verlag, 1993.
4. BLAHUŠ, P., HENDL, J. Nový vyučovací předmět "Metodologie MlD práce". In
Společenské

problémy kinantropologie. Praha : Karolinum, 2000. s. 36-41.

5. BUCK, M., BECKERS, D., ADLER, S. PNF in der Praxis: . Berlin: Heidelberg Springer
Verlag, 1996.
6. ČIHÁK, R.: Anatomie I.: Praha: Grada publishing, a.s., 2001.
7. DE LUCA, C.J. The Use of Surface Electromyography in Biomechanics. The International
Society for Biomechanics [online] 1993. Internet: www.delsys.com.Internet: www.delsys.com.
9. DE LUCA, C.J. The Use of the surface EMG signal for

peďormance

evaluation of back

muscles: The International Society for Biomechanice. 1993, 16 (2), s. 210-216.
10. DVOŘÁK, J., DVOŘÁK, V. Manuelle medizin : Diagnostik. Stuttgart : Georg Tieme
Verlag, 1988.
ll. DVOŘÁK, J., DVOŘÁK, V. Manuelle medizin : Therapie. Stuttgart : Georg Tieme
Verlag, 1988.
12. DYLEVSKÝ, I., DRUGA, R., MRÁZKOVÁ, O. :Pohybový systém-opěrná a nosná část.
In Funkční anatomie člověka. 1. vyd. Praha: Grada, 2000.
13. GOOR, C., et. al. Current practice of clinical electromyography : Amsterdam : Elsevier,
1984.
14. HALADOVÁ, E., NECHVÁ TALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému : Brno :
NCONZO
15. HOLUBÁŘOVÁ, J.: PřednáškyFTVS Praha, 2005
16. HOLUBÁŘOVÁ, J. :Ústní sdělení: Praha, 2005
17. HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. : Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy :
Praha : Karolinum, 2000.
18. CHOUTKA, M., DOVALIL, J.: Sportovní trénink: Praha: Olympia, 1991.
Internet: www.delsys.com.
19. JANDA, V.

Vyšetřování

hybnosti.: Praha: Avicenum, 1981.

20. JANDA, V. Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch. Brno: Ústav pro
87

další

vzdělávání středních

zdravotnických pracovníků v Brně, 1984.

21. JANDA, V., POLÁKOVÁ, Z., VÉLE, F. Funkce hybného systému : Praha : Státní
zdravotnické nakladatelství, 1966.
22. JANURA, M., RODOVÁ, D., MAJER M. Současné možnosti využití povrchové
elektromyografie: Rehabilitace a fyzikální

lékařství,

2001,

č.

4, s. 173- 177.

23. JEŘÁBEK, H. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karlova univerzita, 1992.
24. KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy :
1. vyd. Praha : 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1997.
25. KABAT, H. Studies on Neuromuscular Dysfunctions of children 1. Archive ofPhysical.
Medicine. 1952, vol. 42, no. 12, p. 1952, 521-533.
26. KABAT, H., KNOTT, M. Proprioceptive Facilitation Therapy for Paralysis. Archive
Physical Medicine. 1952, vol. 43, no. 13, p.122-127.
27. KADAŇKA, Z., BEDNAŘÍK, J., VOHÁŇKA, S. Praktická elektromyografie : Brno :
IDPVZ, 1994
28. KELLER, O. Elektromyografie:. Praha : Triton, 1998.
29. KELLER, O. Obecná elektromyografie: Praha: Triton, 1999.
30. KENDALL, T., MCCREARY, S. In ADLER, S., BECKERS, D., BUCK, M. : PNF in
Practice.: New York: Springer Verlag, ag, New York 2000.
31. KOLÁŘ, P. : Senzomotorická podstata posturálních funkcí jako základ pro nové přístupy
ve fyzioterapii. Rehabilitace a fyzikální

lékařství,

1998, č. 4, s. 142- 147.

32. KOLÁŘ, P. : Systematizace svalových dysbalancí z pohledu vývojové kineziologie.
Rehabilitace a fyzikální

lékařství,

2001,

č.

4, s. 152- 164.

33. KOLÁŘ, P. : The sensomotor nature of postural functions. Its fundamental role in
rehabilitation on the motor system. The Joumal ofOrthopedical Medicine, 1999, č.2, p. 17-19.
34. KOLÁŘ, P. : Význam vývojové kineziologie pro manuální medicínu. Rehabilitace a
fyzikální

lékařství, č.4,

1996, s. 152- 155.

35. KOLÁŘ, P. Senzomotorická podstata posturálních funkcí jako základ pro nové přístupy
ve fyzioterapii: Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1998, č. 4, str. 142-147, 1998.
36. KOLÁŘ, P. Systematizace svalových dysbalancí z pohledu vývojové kineziologie
Rehabilitace a fyzikální

lékařství,

2002,

č.

4, 2002, s. 152- 164.

37. KOLÁŘ, P. Systematizace svalových dysbalancí z pohledu vývojové kineziologie.
Rehabilitace a fyzikální

lékařství,

2001, č. 4, str. 152-164., 2001.

38. KOLÁŘ, P. Význam vývojové kineziologie pro manuální medicínu. Rehabilitace a
88

fyzikální

lékařství,

1996, č.4, str. 152-155., 1996.

39. KOLOUCH, V., BOHÁČKOVÁ, L. Cvičení ve fitcentrech - posilování (část A, B) :
Olomouc : Univerzita Palackého, 1994.
40. KOLOUCH, V., KOLOUCHOVÁ, L. Kondiční kulturistika : 1. vyd. Praha : Olympia,
1990.
41. KRAČMAR, B. Kineziologická analýza sportovního pohybu : Praha: Triton, 2002
42.KRAČMAR, B. Kineziologická studie sportovní lokomoční činnosti : Rehabilitace a

fyzikální

lékařství,

2002

č.

3, str. 86-96, 2002.

43. KRAČMAR, B. Pohybové vzorce reflexní lokomoce ve sportovní pohybové činnosti.
Sborník XII. konference společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Jáchymov, 2001
44. KRAČMAR, B. Svalové skupiny, zapojené při provádění vybraného prvku na kajaku na
divoké vodě.

Tělesná výchova

a šport č. 3, str. 26-32, 2001.

45. KRAČMAR, B. Využití teorie reflexní lokomoce při kvalitativní analýze sportovní
činnosti.

Rehabilitácia č. 3, str. 157-170, 2001.

46. KRAČMAR, B. Využití teorie reflexní lokomoce při kvalitativní analýze sportovní
činnosti

: Sborník příspěvků mezinárodní konference Pohyb a zdraví, 2001,

roč.

55,

č.

7, str.

296-300. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001
47. LEWIT, K.
48. LEWIT, K.

Manipulační léčba:

Praha:

Sdělovací

Některá zřetězení funkčních

technika, s.r.o., 2003

poruch ve

na základě vývojové neurologie. Rehabilitace a fyzikální
49. LEWIT, K.

Manipulační léčba:

Praha:

Sdělovací

světle

koaktivních svalových

lékařství,

vzorců

1998, č. 4, s. 148- 151.

technika, s.r.o., 2003.

50. MIESSNER, W. Posilování ve fitness : České Budějovice : KOPP nakladatelství, 2004.
51. PAVLŮ, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody: Brno: Cerm, 2003.
52. PAVLŮ, D. Cvičení s Thera-bandem-se zřetelem ke konceptu A. Bruggera : Brno : Cerm,
2004
53. PETROVICKÝ, I. Anatomie II.

Pohybový aparát končetin

Praha : vydavatelství

Karolinum, 1995.
54. RYCHLÍKOVÁ, E. Manuální medicína : .3vyd. Praha : Jessenius, 2004.
55. STACKEOVÁ, D. Fitness - Metodika cvičení ve fitness centrech: Praha: Nakladatelství
Karolinum, 2004.
56. SVATOŠ, J. Biologické signály I. Geneze - zpracování a analýza : Praha : České vysoké
učení

technické, 1998.

57. ŠENK, M. Polyelektromyografická studie pohybového vzorce abdukce v ramenním
89

kloubu : Diplomová práce. Praha : FTVS - UK, 2000.
58. TICHÝ, M. Funkční diagnostika pohybového aparátu: Praha: Triton, 2000
59. TICHÝ, M. Dysfunkce kloubu. Podstata konceptu funkční manuální medicíny : Praha :
Miroslav Tichý, 2005
60. TICHÝ, M. Dysfunkce kloubu. Podstata konceptu funkční manuální medicíny II. Pánev :
Praha : Miroslav Tichý, 2006
61. TILSCHER, H., EDER, M. Der Wirbelsaulen-patient: Rehabilitation-Ganzheitsmedizin.
3. vyd. Berlín, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo: Springer-Verlag, 1989
62. TLAPÁK, P. Tvarování těla pro muže a ženy: 2.dopl. vyd. Praha: ARSCI, 1999.
63. TLAPÁK, P. Ústní sdělení: 2005-2007
64. TLAPÁKOVÁ, E. Biomechanická interpretace elektromyografii : Kandidátská disertační
práce, 1997
65. TRAVELL, J. G., SIMONS, D. G. Myofascial Pain and Dysfunction - The triggerpiont
manual: Vol. 2. Baltimore: Williams & Wilkins, 1983.
66. TRAVELL, J. G., SIMONS, D. G. Myofascial Pain and Dysfunction -The triggerpiont
manual: Vol. 1. Baltimore: Williams & Wilkins, 1983.
67. VÉLE, F. Kineziologie : 2. vyd. Praha: Triton, 2006.
68. VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi: Praha: Grada Publishing, 1997.
69. VOJTA, V., BAUER, H., SCHWAIZER, E. Posturale ontogeneze : Stuttgart
Kohlhammer Verlag, 1984.
70. VOJTA, V. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém a

dětském věku - včasná

diagnóza a

terapie : Praha : Grada, Avicenum, 1993
71. VOJTA, V., PETERS, A.

Vojtův

princip: Praha: Grada Publishing, 1995

72. VOSS, D., IONTA, K., MYERS, B. J. Propriozeptive Neuromuskulare Fazilitation,
Bewegungs-muster und Techniken : Stuttgart, New York : Springer V erlag, 1988.

90

Příloha:

!.Anatomie

20--- ------ -

21 --------

-

-\
--- ·-

/ 3

/

..

29 --------

-------

----

Obr. 1. svaly zad
m. trapezius pars descendent, m. trapezius pars horizontalis et pars ascendent
m. teres minor (č.8)
m. triceps brachii caput longum et laterále (č. 10, ll)
m. deltoideus (č. 23)

(č.

22)

1

I

1

Obr. 2. svaly lopatkové a svaly zadní strany paže
m. supraspinatus (č.l)
m. infraspinatus (č.2)
m. teres minor (č.3)
m. triceps brachii - caput longum, caput laterále, caput mediale -

č.

(7, 8, 9)

2

Obr. 3. svaly předloktf- dorzálnf skupina, povrchová vrstva, pravé předloktí, pohled zezadu
m. extensor digitorum communis (č.l)
m. extensor carpi radialis longus et brevis (č.7, 8)
m. extensor pollicis brevis (č.5)
m. abductor pollicis longus (č.4)

3

I

).

6

3-

-;· -

--

-1

Obr. 4. Svaly předloktí -laterální skupina, pravé předloktí, pohled z radiální strany
m. extensor carpi radialis longus et brevis (č.2, 3)
m.supinator (č.4)
m.brachioradialis (č.l)

4

Obr. 5. Svaly předloktf- dorzálnf skupina, hluboká vrstva, pravé předloktí, pohled zezadu
m. extensor pollicis longus ( č.l)
m. abductor pollicis longus (č.2)
m. extensor pollicis brevis (č.3)

5

-

-

1

-3

6 -- --- - --

---

8

5
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Obr. 6. Svaly a šlachy na

hřbetu

ruky, pravá ruka, pohled na dorzáln{ stranu

rn. extensor pollicis brevis (č.l)
rn. interosseus dorsalis I (5)

6

- --

Obr. 7. mm. lumbricales
A - mm. lumbricales
B- mm. interossei: 1-4 interosei dorzales, 5-7 interossei palmares
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2.Kineziologický rozbor

Poltlaví:
Muž
Věk:

27 let. ll

měsíců

Anamnéza:
OA:
KV- neg., RESP- neg., ANG- neg., HEMAT- neg., GIT- neg., ALIM- neg., NEFR- neg.,
OSTEO- neg., REVM- neg., DlAB- neg., ENDOKR- neg., METAB- neg., IMUN
+ALERG- neg., ONKOL- neg., GYN- -, CHIR- neg., ORT- neg., TRAUM- neg.
Sport: Vodní sporty - intenzivně, fitness, outdoorové sporty, PA:
Student, SA: - , NO: žádné neudává
Vyletfeni:
Mezomorf: BMI 24, stoj symetriclcý, šir§í baze, konfigurace segmentň norm., sym., Achilovy
šlachy sym., kolena, kyčle sym., pánev sym, zakřivení páteře norm. ve front. i sag. rovině,
Mích. routa sym., brach. trojúhelníky sym., Thomayer pozit 5 cm, Schober 15 cm, Stibor 10
cm, l':'epoj 3 cm, Otta I 4 cm, Otta R 2 cm, lateroflexe sym., C páteř- AF, RF, ROT, LF be:.::
omez., sym., ramenní klouby-F, E, ABD, ZR, VR-bez omez., sym., orientační funkční testy
na stabilitu lopatky-neg. bilatt, art TM- okluze norm. , bez deviací, svalový tonus: mm. erectores trunci -norm. bilatt., m. trapezius- norm. bilatt., m. levator scapulae- norm. bilatt., mm.
scaleni-norm. bilatt., mm. stemoCleidomastoidei-norm. bilatt., mm. suboccipitales-norm.
bilatt., mm. masticatores-norm., bilatt.,joínt play: C' páteř n01m. AO norm., ramenní kht1l-y
nonn., art. AC nonn. Th pátei· noim. L páteř norm., kostrč nebolesth,á, Pohyb. Stereotypy:
abdukce v rameni - norm. bilatt., flexe hlavy a krku - norm., flexe trupu - norm., Extenze v
kyčelním kloubu- norm., ABD v kyčelním kloubu - nonn., klik - norm.
Neurostatus- norm.
Závěr vyšetře11í:

Výše uvedený parient je t.č. bez patologického funkčního nálezu v rámci pohybového
systému.

Obr. 8. Kineziologický rozbor probanda-potvrzení zdravotní způsobilosti pro výzkum
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