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Abstrakt 

Název: Pohybové poruchy hráčů beachvolejbalu. 

Cíle: V této bakalářské práci je cílem analýza pohybových poruch v oblasti ramenního 

pletence a potvzení hypotéz o jednostranném zatěžování ve prospěch dominantní 

končetiny. 

Metody: Zvolenou metodou je funkční svalový test na testování svalové síly a na 

zkrácené svaly dle Jandy, konkrétně zaměřeno na pletenec ramenní.  

Na základě zvolené metody byly analyzovány výsledky v daných pohybech ramenního 

kloubu a lopatky. 

Výsledky: Testování bylo zaznamenáváno do tabulek, které obsahovaly všechny 

pohybové úkony v testu ramenního pletence a stupně, kterými se hodnotila dominantní a 

nedominantní končetina.  

V závěrečné tabulce je shrnuto veškeré testování z předchozích tabulek a srovnání 

pohybových úkonů mezi dominantní a nedominantní končetinou.  

Na základě závěrečného hodnocení byl vytvořen stručný návrh kompenzačního cvičení, 

zaměřeného na analyzované pohybové poruchy a dysbalance. 

Klíčová slova: Beachvolejbal, dysbalance, pletenec ramenní, svalový test 

 

  



 

Abstract 

Title:  Movement disorders of beachvolleyball players.    

Objectives: In this bachelor’s thesis, the aim is to analyze movement disorders in the 

area of the shoulder girdle and to confirm the hypotheses about unilateral 

loading in favor of the dominant limb. 

Methods: The chosen method is the functional muscle test for testing muscle strength 

and for shortened muscles, according to Janda, specifically focused on the 

shoulder girdle. Based on the chosen method, the results in the given 

movements of the shoulder joint and scapula were analyzed.  

Results: Testing was recorded in tables created in Excel, which contained all 

movement actions in the shoulder girdle test and the degrees by which the 

dominant and non-dominant limb were assessed. The final table summarizes 

all the testing from the previous tables and a comparison of movement 

between the dominant and non-dominant limb. Based on the final 

evaluation, a brief proposal of compensatory exercises was created, focused 

on the analyzed movement disorders and imbalances. 

Keywords: Beach volleyball, disorder, imbalance, shoulder girdle, muscle test 
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1. Úvod 

Volejbal je sportem, který je založen na správném technickém provedení a souhře 

svalových skupin, kdy dominantní paže provádí obecně více úkonů, než paže 

nedominantní. Pokud pohyb není proveden správně a chybí v tréninku kompenzace, je 

možný vznik svalové dysbalance, která později ovlivňuje celou posturu v podobě 

navazování dalších odchylek ve svalových skupinách. Toto se stává ve volejbalovém 

světě velmi často, a proto jsem se rozhodla zvolit téma na tuto problematiku, tedy 

pohybové poruchy v oblasti ramenního pletence a analyzování výsledků na základě 

vytvořených hypotéz o jednostranném zatěžování ve prospěch dominantní paže. 

Zdrojů ohledně teoretické části beachvolejbalu je žalostně málo, a proto jsem musela 

většinu zdrojů čerpat z publikací o klasickém volejbalu, ze kterého však beachvolejbal 

pochází a z publikací dostupných na internetu a mé vlastní praxe jsem mohla modifikovat 

informace do beachvolejbalové formy. Naopak články o výskytu volejbalového zranění 

jsem našla spíše zahraničního rázu, anebo jsem se inspirovala disertačními prácemi 

podobného tématu.  

Na základě těchto podkladů jsem měla na výběr z několika možných metod pro testování, 

například test dle Kábelíkové, Jarošové, Lewita, či elektromyografickou analýzu. Touto 

cestou jsem chtěla jít, avšak z důvodu koronové situace jsem byla nucena mé postupy 

modifikovat na metodu méně časově náročnější a dostupnější. 

Zvolila jsem analytickou metodu funkčního svalového testu a testu na zkrácené svaly dle 

Jandy, je totiž nejrychlejší a nejjednodušší metodou pro méně zkušené jedince pohybující 

se ve zdravotní tělesné výchově, nebo fyzioterapii. Důležitou součástí této metody je 

goniometrie. Goniometrii v mé práci nemám, protože jsem metodu prováděla  

ve sportovních podmínkách prostředí klubu Beach Service a z hlediska replikování  

v pohodlných podmínkách se nehodilo nosit s sebou potřebné pomůcky pro goniometrii. 

Taktéž je provedení goniometrie pro trenéra s minimální praxí fyziotereapie velmi složité.  

Metoda dle Jandy je velmi subjektivní a vhodná pro více testovaných osob, avšak kvůli 

karanténě a situaci při COVID – 19 jsem v počtu probandů také měla omezený počet 

možností a dostupných osob na testování bylo pouze 10. V takovém případě jsem 

vzhledem k nízkému počtu testovaných zvolila ještě jeden postup, kterým byl na závěr 

stručný návrh kompenzačního cvičení na základě analyzovaných výsledků z testování. 

Kompenzační cvičení bych chtěla později rozvést do detailů v mé diplomové práci. 

Výběr probandů byl připraven dlouhou dobu dopředu. Z pozice trenéra jsem delší dobu 

sledovala jisté odchylky při technickém tréninku, ale i při kompenzačních, posilovacích 

a koordinačních cvičeních, které jsem začala provádět v posledním roce. Skupina je 

různorodá, co se týče počtu let odehraných na závodní úrovni.  

Všichni probandi mají tréninky minimálně třikrát týdně na písku, jeden trénink mimo kurt 

v podobě atletiky, nebo posilování a minimálně dva víkendy v měsíci dochází na turnaje. 
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2. Beachvolejbal 

Beachvolejbal, česky plážový volejbal, je sportovní hra charakteristická soupeřivou 

činností dvou dvoučlenných družstev, jejichž hráči poukazují svou převahu nad soupeřem 

lepší tělesnou kondicí a lepším ovládáním míče k zisku potřebného počtu bodů a setů, a 

tedy vítězství v utkání (Haník, 2004). 

Velké množství rozeher v utkání klade mimořádné nároky na spolupráci hráčů. 

Přerušování a zapojování pozornosti i nutnost bezprostřední reakce na činnost soupeře 

předpokládají tvořivý proces ve stále se měnících podmínkách. To vše zvyšuje nároky  

na morálně-volní vlastnosti a kultivaci osobnosti hráče (Kaplan, 2001, Haník, 2004). 

Boj se redukuje na vzájemnou výměnu míčů s minimální možností proniknout  

na polovinu soupeře (přesah bloků, šlápnutí za pomyslnou střední čáru). To snižuje 

potenciální možnost úrazů (Císař, 2005). 

Plážový volejbal má nespočet kladných vlastností. Mezi první z nich patří povrch,  

na kterém se sport vykonává. Lokomoce, dopady a odrazy v písku jsou náročné, ale 

přitom velmi šetrné k pohybovému aparátu. Náročností se myslí celkově těžší pohyb – 

chůze, běh, skoky. V neposlední řadě se jedná i o důležitou součást volejbalové 

lokomoce, a to jsou odrazy do výskoku, při kterých zapojujeme svaly dolní končetiny, 

např. m. quadriceps femoris nebo m. triceps surae. Současně s posilováním těchto 

svalových skupin se zlepšuje pevnost kloubních pouzder, šlach a vazů, kloubů 

hlezenních, kolenních a kyčelních a celkově sílí svalstvo dolních končetin. Klenba nožní 

je taktéž velmi dobře kompenzována v písečném povrchu, díky vykonávání pohybu na 

boso. Přizpůsobuje se písčitému podkladu, a proto je v klenbě nožní kontinuálně 

udržovaná potřebná pružnost a napětí svalů pro její dobrou funkci. Mimo jiné měkký 

písek dobře tlumí otřesy a nárazy při dopadech a chrání páteř a pohybový aparát před 

poškozením (Kaplan, 2001, Vlach, 2012, Kiraly, 1999). 

 

2.1 Základní volejbalová terminologie  

2.1.1 Výměna  

Nazýváme soubor činností hráče, které později uvedu níže. Cílem výměny je skórovat 

složením míče do pole protihráče, který ho již není schopen zpracovat a hrát dále. V tomto 

okamžiku získává úspěšnější družstvo bod a začíná další výměnu podáním (servisem) 

(Císař, 2005; Kaplan, 2001). 

 

 



10 

 

2.1.2 Podání, servis  

Uvedení míče do hry. Určený prostor pro podání je vně hřiště z vlastní poloviny hracího 

pole. Je proveden formou nadhozu, puštěním z jedné ruky a odbitím jednou rukou 

(„jednoruč‘‘) do druhé poloviny hracího pole, tedy prostoru protihráče (Vlček, 2012). 

Při provedení se hráč nesmí dotknout nohou koncové čáry. V tento moment je to přešlap 

a tím získává bod protihráč. Avšak po provedení, tzn. po opuštění míče, může hráč 

dopadnout na čáru i do hřiště a pokračovat ve hře (Kaplan, 2001). 

Formy podání jsou spodem a vrchem obě tyto formy jsou více rozšířené a především 

vrchní podání jsou možné odehrát z výskoku, či bez. Dělí se následovně:  

1. vrchní čelné plachtící  

2. vrchní čelné podání smečované 

3. spodní podání v bočném stoji („skyball“) 

4. spodní podání v čelném postavení 

(Císař, 2005) 

2.1.3 Příjem, přihrávka 

Je základní dovedností každého volejbalisty, bez které se při herní situaci nedostane 

jedinec k útočnému úderu. Důraz je kladen především na technické provedení, kterým je 

myšleno správné přesné odbití v zastavení, do místa, kde je ideální prostor pro následující 

úder („náhru“) (Kaplan, 2001).  

Je prvním odbitím míče od protihráče po jeho útočném úderu, či podání a nejvhodnější 

možný způsob provedení je oběma pažemi („obouruč“) spodem, kdy dojde ke zpracování 

míče do výšky (Císař, 2005). 

Odbití obouruč spodem se nazývá „bagr“ a vrchem „kaple“. Bez těchto úderů není možné 

postupovat v herní situaci dále, pokud jsou dovednosti nedostačující (Císař, 2005). 

Poté jsou ještě těžší formy, tzn. obouruč vrchem (prsty), nebo jednoruč vrchem (dráp). 

Těžší je myšleno technicky (Kaplan, 2001). 

2.1.4 Náhra, nahrávka 

Následuje po přihrávce, tím pádem je druhým úderem. Formy provedení jsou opět 

spodem (bagr), nebo vrchem (prsty) (Císař, 2005). 

I v tomto případě je kladen důraz na technické a přesné provedení, které je přípravou co 

nejlepších podmínek pro útočný úder (Haník, 2004). 

Z důvodu již zpracovaného míče předchozí přihrávkou, se počítá nahrávka jako 

jednodušší (Císař, 2005). 
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2.1.5 Útočný úder  

Je konečný, třetí dotyk balonu útočící dvojice. Avšak útočným úderem může být i druhý 

dotek balonu ve dvojici (Císař, 2005). 

2.1.6 Lob 

Dle Haníka (2004) je lob považován za základní útočný úder, v šestkovém volejbale však 

málo používaný a v plážovém volejbale patří mezi hlavní útočné údery. Důvodem je 

především možnost získání bodu umístěním míče mimo hráče, jelikož v poli jsou  

při plážovém volejbale jen dva hráči, tzn. především za blok, či dlouhý lob za hráče. 

Mezi hlavní znaky lobu patří obloukovitá dlouhá letová dráha, tzn. pomalý letící míč 

s minimální razancí a v neposlední řadě je důležitým znakem rotace. Té se docílí pomocí 

zápěstí při nápřahu na úder, který musí být technicky správně vykonán. Trefení míče je 

po nápřahu zespoda a klopením zápěstí se míč zaroluje, tímto se dlaň ruky dostává  

na vrchní plochu míče a vzniká žádoucí rotace (Císař, 2005). 

2.1.7 Smeč 

Kaplan (2001) tvrdí, že varianta úderu smečem se používá především u hráčů, kteří mají 

možnost vysokého výskoku a útoku z výšky. Jelikož smeče je možné dosáhnout vrchní 

rotací, pomocí zápěstí, je pořeba opět technicky vykonat nápřah před úderem a útočit, 

pokud možno z co nejvyššího bodu výskoku a současně dbát na razanci, která je při odbití 

naprosto nezbytná. (Vlček 2012).  Proto je tento úder charakteristický spíše pro mužský 

volejbal.  

Oproti lobu je dráha letu smeče značně kratší a nikoli obloukovitá, nýbrž přímá do směru.  

(Císař, 2005). 

2.1.8 Drajv 

Odlišuje se nejdříve od smeče tím, že má nižší razanci a více rotace, která je způsobena 

jiným švihem paže a místem doteku na míči, tedy zezadu pod svůj střed. Míč letí 

trajektorií přímky a je nejčastěji umístěn do zadní části pole protihráče. Oproti lobu je 

úder Drajv rychlejší a přímější, zatímco lob je pomalý vedený úder paží, kdy trajektorie 

je zespoda nahoru a poté zpět dolů. Mají však jeden společný znak, kterým je rotace 

(Kaplan, 2001). 

2.1.9 Blok 

Při blokování hráč přehrazuje určitý prostor nad sítí s cílem zabránit přeletu míče 

útočným úderem soupeře do vlastního pole. Snaží se srazit míč zpět do pole protihráče, 

odrazit míč vzhůru a dozadu do vlastního pole, či vykrýt prostor vlastního pole ve směru 

útoku soupeře. Provedení je z místa nejvyšším možným odrazem snožmo do výšky a 

vzpažením nad prostor sítě (Haník, 2004). 



12 

 

 

3. Pletenec ramenní 

3.1 Anatomie 

3.1.1 Kosti  

Kosti pletence ramenního se dělí na lopatku (scapula), kost klíční (clavicula) a kost pažní 

(humerus). 

Lopatka je plochá kost trojúhelníkovitého tvaru, která přiléhá na hrudní koš ze zadní 

strany v rozsahu 2. až 7. žebra s okraji margo superior, medialis, lateralis. Tyto tři okraje 

se stýkají v úhlech angulus superior, inferior a lateralis. Je skloubená s kostí klíční a kostí 

pažní (Čihák, 2001; Hudák, 2017). 

Kost klíční spojuje hrudní kost (sternum) s akromionem lopatky (scapulae). Je to 

prohnutá kost esovitého tvaru. Na spodní hranu kosti klíční se upíná m. subclavius. 

Zajímavostí je, že osifikuje jako první kost a je místem, kde se objevuje první kostní 

krvetvorba (Hudák, 2017; McMillan, 2009). 

Kost pažní (humerus) je místem, kde se upínají svaly ramenního pletence, konkrétně  

na tuberculum majus et minus. Charakteristická je podlouhlým tvarem, rozdělená  

na hlavici, tělo a konec. Hlavice je součástí ramenního kloubu. Pod hlavicí se nalézají 

hrbolky (tuberculum majus et minus), na které se upínají svaly rotátorové manžety. 

Součástí loketního kloubu je distální část kosti pažní (Hudák, 2017; McMillan, 2009). 

3.1.2 Kloubní spojení  

Ramenní kloub (articulatio humeri) je nejpohyblivějším kloubem lidského těla. Typ 

kloubu je jednoduchý a charakteristický je kulový volný tvar.  Pohyby, které ramenní 

kloub vykonává je ventrální flexe (0–90°), dorzální flexe (0–50°), abdukce (0–90°), 

addukce (0–75°), vnější rotace (0–90°), vnitřní rotace (0–90°). Pokud je rameno  

ve střední poloze, nachází se v abdukci do 45° a v mírné flexi (Hudák, 2017). 

Nadpažkoklíčkový kloub (articulatio acromioclavicularis) je málo pohyblivý jednoduchý 

plochý kloub. Nepatrnými pohyby významně doplňuje ostatní klouby pletence horní 

končetiny (Hudák, 2017). 

Uvnitř kloubního pouzdra akromioklavikulárního se nachází šlacha dlouhé hlavy 

dvojhlavého pažního svalu obalená synoviální membránou (tendo capitis longi musculi 

bicipitis brachii) (Hudák, 2017). 
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3.1.3 Svaly  

Skupina svalů ramenního pletence tvoří spojení mezi trupem a horní končetinou, většinou 

jsou to svaly ploché. Začátek je na ventrální a dorsální ploše hrudníku a úpon v okolí 

kloubu glenohumerálního. Patří sem i svaly spinohumerální, které začínají na páteři a 

tvoří povrchovou skupinu zádových svalů (Čihák, 2001; Stingl, 2012). 

Svaly sestupující do okolí humeroskapulárního, na nichž je pletenec ramenní do jisté míry 

zavěšen, jsou m. levator scapulae, horní vlákna m. trapezius, mm. rhomboidei a horní 

vlákna serratus anterior. Ty, které přistupují v horizontále se jmenují m. serratus anterior, 

střední vlákna m. trapezius a částečně m. pectoralis major. Ty, které vystupují k rameni 

jsou m. latissimus dorsi, dolní část m, trapezius, m. pectoralis minor, a dolní vlákna m. 

pectoralis major. Tato skupina je nejsilnější, neboť na nižším stupni při fylogenezi se 

nejvíce uplatňovala při chůzi (Hudák, 2017; Čihák, 2001). 

Část svalů vytváří tzv. rotátorovou manžetu (m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres 

minor a m subscapularis), které provádějí rotaci paže a stabilizaci ramenního kloubu 

(Hudák, 2017). 

 

3.2 Poranění a bolesti v ramenním kloubu  

V oblasti volejbalu je onemocnění ramene a bolesti velmi časté. Především  

na profesionální úrovni tvoří chronické úrazy ramene 69 % (Vorálek, 2007) . 

Mimo jiné je i častou záležitostí asymetrické zatížení horních končetin a z toho 

vyplývající jednostranné přetížení (Challoumas, 2017). 

Onemocnění kloubu ramenního pletence se dělí na úrazové a neúrazové a dále na vnitřní 

a vnější příčiny bolesti. Subjektivně jsou bolesti ramene při pohybu. Například „Bolestivý 

oblouk“ se projevuje bolestí při zvedání paže a hodnocen je dle toho, v jakém stupni se 

bolest objeví (Faltus, 2015; Lanzetta, 1990). 

Poté je občasné zranění vykloubení ramene, kdy jsou poškozeny měkké tkáně ramene, 

poté je poškozeno i kloubní pouzdro a vazy. Při volejbale může dojít k vykloubení 

z důvodu pádu, nebo sražení, velmi málo je zapříčiněno z prudkého vzpažení při smeči 

(Lajtai, 2009; Ferretti, 1994). 

Mimo jiné je často postižena i šlacha dlouhé hlavy m. biceps brachii a to zejména  

při násilné abdukci a rotaci paže, přičemž nastává subluxace šlachy, nebo postižení 

bicipitálního žlábku. M. biceps brachii úzce souvisí s pohybem v kloubu loketním, který 

se zapojuje flektovaně při hodu vrchem a ramenní kloub je v zevní rotaci při napřahování. 

Právě díky m. biceps brachii je loketní kloub zpomalen při odhodu, kdy přechází  

do extenze a v tento moment je m. biceps brachii nejvíce aktivní (Hamill, 2010). 

Avšak nejčastějším problémem je porucha rotátorové manžety, která tvoří 65 % zranění 

v ramenním kloubu. U mladších osob se jedná o entezopatii, úponovou bolest svalů 
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upínajících se na hlavici pažní kosti, které jsou přetížené velkým rozsahem pohybu. 

Přesněji řečeno se jedná o sumu zátěže – množství pohybů, které sportovec udělá spolu 

se silou, která na tyto svaly působí (rozuměj rychlost ruky při smeči apod.) V oblasti 

enzopatií jsou úponové bolesti vůbec ty nejčastější., např. tenisový loket, bolest třísel a 

také Achillovy šlachy (Přikryl, 2008; Faltus, 2015). 

V neposlední řadě se při volejbale vyskytuje poranění chrupavčitého labra. Kloubní 

jamku rozšiřuje chrupavčitý prstenec, který je v horní části zesílen dlouhou šlachou 

bicepsu. K utržení části labra majoritně dochází násilným, traumatickým způsobem. 

Subjektivní potíže začínají nejprve bolestí při dohodu, smeči s rukou nad hlavou a 

postupně může dojít k přeskakování, lupání. Většinou je projev v oblasti sportu, kde je 

nadmíra prudkých pohybů v ramenním kloubu nad horizontálou a svaly rotátorové 

manžety nestačí udržet centraci hlavice a ta poté naráží na okraj jamky a natahuje se 

dlouhá šlacha bicepsu. Následně je poškozen úpon chrupavčitého labra a šlacha bicepsu 

(Ryba, 2016; Paša, 2020; Wang, 2001). 

V pokročilém stádiu, tedy chronickém postižení, dochází k degenerativním změnám 

nejen v kloubu, ale i ve svalech, které na pohybu pracují, například v případě rotátorové 

manžety dochází k její ruptuře (natržení) anebo vzniká problém zvaný „zmrzlé rameno“. 

Při dlouhodobém postižení a bolesti ramene je přirozený jev omezování pohybu v kloubu. 

Bez pohybu dojde k srůstání kloubního pouzdra a k zajizvení v oblasti tíhového váčku. 

Takto v ramenním kloubu dojde k výraznému omezení pohybu. Postupně se však 

omezení přenáší i do oblasti mezilopatkového svalstva a krční páteře (Pilný, 2006; Paša, 

2020; Aagaard, 1996). 

 

3.3 Hod vrchem a zapojení pletence ramenního 

Hod vrchem je velmi často používaným pohybem v beachvolejbalu. Je rozdělen do fází, 

kterých je celkem šest a v nich se pokaždé střídá svalová činnost a změny síly, které se 

při hodu vrchem používají. V první fázi hodu, která se nazývá „Wind – up“ je ramenní 

kloub v mírné vnitřní rotaci a v abdukci, přičemž využívá mininální svalovou sílu. 

Druhou fází hodu je tzv. „Early – cooking“, kde pohyb ramene končí v 90°abdukce a 15° 

horizontální addukce, taktéž s využitím minimální svalové síly. „Late cooking“ je název 

třetí fáze. Rameno se v tento moment nachází opět v 15° horizontální addukci a 

v maximální možné zevní rotaci. Při čtvrté fázi, „Acceleration“, neboli zrychlení, je 

končetina v kontaktu s míčem a v tento moment je cílem otočení ramenního kloubu, aby 

ke kontaktu s míčem došlo. Pátá fáze – „Deceleration“ se považuje za nejprudší. Na míč, 

při vypuštění či kontaktu s ním, musí být tělem absorbována energie. V 0°vnitřní rotace, 

100°abdukce a 35°addukce se ramenní kloub nachází po fázi zpomalení. Zvýšená zevní 

rotace na 30°, ramenní kloub držen ve 100°abdukce a zvýšená horizontální addukce na 

60°, je charakteristika šesté fáze, která se nazývá „Follow – Throw“ (Meister, 2000).   
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4. Svaly fázické a tonické 

4.1 Tonické 

Posturální neboli tonické svaly jsou ty, které jsou hlavním důvodem držení vzpřímeného 

postoje, díky jejich síle a vytrvalosti. Pracují při statice, v klidu anebo v pohybu, a to 

svým neustálým napětím. Jsou značně cévně zásobeny a velmi pomalu se unaví (Kolář, 

2001).  

Typická je zde tendence ke zkracování, ke které dochází kvůli určitým predispozicím, 

anebo z nedostatku kompenzačních cvičení. Mimo jiné často přispívá jednostranný 

charakter daného sportu, nevhodnými pohybovými stereotypu ať už v životě, při tréninku 

či při posilování. V tréninkovém procesu tyto svaly protahujeme (Jarkovská, 2005). 

V případě oblasti pletence ramenního sem patří sval horní část m. trapezius, m. 

coracobrachialis, m. latissimus dorsi, m. pectoralis major et minor, m teres major a m. 

subscapularis (Dostálová, 2006). 

4.2 Fázické 

Oproti svalům posturálním jsou fázické svaly celkově méně vytrvalé, rychleji unavitelné 

a jejich napětí se snižuje. Jsou méně cévně zásobeny a v lidském těle je jich o polovinu 

méně než svalů posturálních. Vývojově jsou mladší (Kolář, 2001; Jarkovská, 2005). 

V případě těchto svalů dochází k jejich ochabování, tedy celkovému slábnutí, a proto jsou 

při tréninku posilovány (Janda, 1894).  

Svaly ramenního pletence s tendencí k ochabování jsou mm. rhomboidei, dolní část m. 

trapezius, m. deltoideus, m. teres minor, m infraspinatus, m. supraspinatus m. serratus 

anterior (Dostálová, 2006).  

5. Svalová dysbalance 

Je poruchou hybného systému, kdy se dostanou do nerovnováhy dva svaly (agonista a 

antagonista) působící proti sobě.  Jeden je sval fázický a druhý posturální a pokud dojde 

v případě posturálního k tuhnutí, či fázického ke zkrácení, vzniká svalová dysbalance 

(Véle, 1997). 

O svalové dysbalanci můžeme mluvit i u svalů s podobnou funkcí (synergisté), 

nacházejících se v různých hloubkách od kostry a konečně i při nerovnováze v rámci 

svalu jediného, např. u širokých povrchových svalů, kdy svalové fibrily jedné strany jsou 

přetížené, zatímco fibrily strany opačné jsou nevyužité (např. rozdíl mezi horním a 

dolním trapézem) (Janda, 1983).  
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Příčinou bývá nerovnoměrné zatěžování svalů při denních činnostech či sportu, nevhodné 

pohybové stereotypy, nebo sedavý způsob života. Projevem jsou bolesti kloubů, měkkých 

tkání a svalů, nebo například tuhost (Janda, 1968). 

5.1 Horní zkřížený syndrom 

Je posturální vadou. Je typické zvětšené ohnutí v oblasti hrudní a prohnutí v oblasti krční, 

čímž vzniká narušení svalové souhry v horní části trupu (Bursová, 2005). 

Prvním znakem je předsunutí držení hlavy a zvětšené prohnutí (hyperlordotizace) krční 

páteře, z důvodu zkrácených flexorů šíje vepředu a ochablých extenzorů šíje a krční části. 

Druhým znakem je předsunuté držení ramen s odstáváním lopatek z důvodu zkrácených 

prsních svalů a ochablých mezilopatkových svalů anebo širokého svalu zádového, což je 

příčinou zvětšeného kyfotického zakřivení v oblasti hrudní páteře (Janda, 1983). 

Klíčové jsou zde svaly upínající se na lopatku, které ovlivňují postavení hlavy, ramen a 

krční páteře a zároveň kvalitu pohybů, které vykonávají horní končetiny  (Bursová, 2005). 

 

6. Svalový test 

Svalový test je pomocná vyšetřovací metoda, která informuje o síle jednotlivých svalů 

nebo svalových skupin tvořících funkční jednotku. Pomáhá například při určení rozsahu 

a lokalizace léze motorických periferních nervů, stanovení postupu regenerace, také 

pomáhá při analýze jednotlivých hybných stereotypů. Mimo jiné je podkladem 

analytických, léčebně tělovýchovných postupů při reedukaci svalů oslabených funkčně. 

Není vhodné ho používat při centrální obrně a rovněž pro vyšetřování primárních 

svalových onemocnění (myopatií). Ztížené provedení bývá v momentě, kdy je přítomna 

u vyšetřovaného bolest, nebo došlo-li k většímu omezení rozsahu pohybu, ať už z kostně 

– kloubních příčin, nebo na základě vazivových a svalových retrakcí (Janda, 2004). 

Čerpá z principu, že pro vykonání pohybu je potřeba určité svalové síly, kterou lze 

stupňovat podle toho, za jakých podmínek se pohyb vykonává. 

- může překonat zjevně kladený odpor při pohybu částí těla 

- překonává pouze gravitaci  

- může pohybovat částí těla s vyloučením působení zemské tíže 

- zůstává bez motorického efektu – záškub svalu  

(Janda, 2004; Kolář, 2009) 

Nevyšetřuje se jen síla hlavního svalu, ale provádí se analýza a vyšetření celého pohybu, 

časové vztahy aktivace mezi svalovými skupinami, které se na daném pohybu především 

podílejí (Kolář, 2009). 
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6.1 Historie svalového testu 

Počátky svalového testování se objevují před 1. světovou válkou.  Byly prováděny 

manuálně u dětí postižených dětskou obrnou, doktorem R. W. Lovettem. Metodika se 

v průběhu let zpřesnila a zjemnila, ale zásady zůstaly stejné (Janda, 2004). 

Používaly se pomůcky, jako například ergometry a přístroje s počitatelným odporem, 

které však nejsou užitečné pro vyšetření všech svalů. Mezi velmi užitečné metody 

současnosti patří například polyelektromyografie, která se stala pro diagnostiku hybných 

poruch stejně nezbytnou, jako je jehlová elektromyografie pro diferenciální diagnostiku 

nervosvalových lézí. Avšak nejsou tak často používány, protože bývají často prostorově 

i časově náročné. Je tedy možnost provádět testy ručně, které velmi často vyvozují velmi 

hodnotné závěry. Mezi nevýhody patří chyba hlavně subjektivního hodnocení, a to 

v případě, že nedodržíme předepsaný postup vyšetření, nebo je možné zhodnotit pouze 

okamžitý stav svalu. Není však obtížný na zvládnutí metodiky, za předpokladu, že 

vyšetřující má základní znalosti z anatomie, fyziologie a kineziologie (Janda, 2004; 

Kolář, 2009). 

6.2 Aktuální stupnice hodnocení 

Po několika změnách stupnice určování svalové síly se stala zjednodušená stupnice z roku 

1946 tou nejpoužívanější. Podle té se hodnotí svalová síla v šesti stupních (Janda, 2004). 

Stupeň 5 = Normální. Velmi dobrá funkce svalu, schopnost překonání v plném rozsahu 

značného vnějšího odporu. Odpovídá 100 % normálu. 

Stupeň 4 = Dobrý. 75 % síly normálního svalu. Pohyb v celém rozsahu se schopností 

překonat středně velký vnější odpor.  

Stupeň 3 = Slabý. 50 % síly normálního svalu. Dokáže vykonat pohyb v celém rozsahu 

s překonáním zemské tíže, tedy proti váze testované části těla, kdy není kladen vnější 

odpor. 

Stupeň 2 = velmi slabý. 25 % síly normálního svalu. Vykoná pohyb v plném rozsahu, 

avšak nedovede překonat tak malý odpor, jako je váha testované části těla. 

Stupeň 1 = Záškub, stopa. 10 % svalové síly. Pouze smrštění svalu, lehká kontrakce ale 

síla je nedostačující k pohybu testované části. 

Stupeň 0 = nulová kontrakce při pokusu o pohyb. 

Ukazuje-li sval hodnotu přechodnou, přidáme ke stupni znaménko + nebo -, což 

hodnotíme přibližně 5–10 % síly. 

Pro testování je zprvu důležité rozeznat svalové skupiny, které se do testování zahrnují 

(Janda, 2004). 

Patří mezi ně svaly hlavní neboli agonisté, které se na pohybu podílejí nejvíce. Svaly 

vedlejší, synergisté, jsou ty, které přímo pomáhají hlavnímu svalu k výkonu a někdy 
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z části nahrazují jeho funkci a antagonisté, jejichž funkcí je vykonávat opačný pohyb 

(Dungl, 2014; Janda, 2004; Čihák, 2001). 

V neposlední řadě jsou i svaly fixační, které udržují svaly v nezbytné poloze pro správné 

provedení v době testování, především kosti, nebo celé části těla. Pokud je sval 

vícekloubový, musí vyšetřující fixaci provést. Zejména u pacientů, kterým nejde 

spolupracovat, jsou inkoordinováni, či jsou slabí. Největší možné stabilizované polohy 

ve finále dosáhne vyšetřující svou paží na pacientovi (Čihák, 2001).  

6.3 Rozsah pohybu 

Další důležitý element ve funkčních svalových testech je rozsah pohybu, kde se hlavně 

soustředíme na provedení v celém možném pasivním rozsahu. Pokud je plný rozsah 

snížen, je jedním z limitujících faktorů v jednotlivých sportovních odvětvích (Dovalil, 

2002). 

Mezi základní příčiny omezení rozsahu pohybu patří například anatomická skladba 

měkkých a tvrdých částí kloubu, která je změněna do takové míry, kdy nelze provést 

pohyb v plném rozsahu. V případě, kdy je antagonista zkrácen, nebo je ve svalu přítomen 

spasmus, agonista nedokáže překonat odpor. Jednou z nejzákladnějších příčin je ovšem 

bolest při pohybu (Tichý, 2005; 2008). 

V souvislosti s omezením rozsahu pohybu a vzniklým spasmem v kosterních svalech 

vzniká kloubní blokáda, která je jednou z nejčastějších funkčních pohybových poruch. 

(Tichý, 2005; Aagaard, 1996) 

Již před testováním je nutno zkusit pasivně rozsah pohyblivosti jednotlivých kloubů. 

Pokud je při pohybu přítomna bolest, nikdy se nedoráží do krajních mezí, či nenutíme 

pacienta, aby dokončoval pohyb násilím sám.  (Janda, 2004; Kolář, 2009) 

Při zápisu do tiskopisu zapisujeme vyhodnocení zkratkami: 

OP = omezený pohyb, K= kontraktura, KK = velká kontraktura, S = spasmus, SS = silný 

spasmus (Janda, 2004) 

6.4 Substituce 

Nenalezneme pohyb, při kterém by se nezapojovalo více svalových skupin. S tímto 

tvrzením úzce souvisí pojem substituce. Rozumíme tím určitou kompenzaci pomocným 

svalem,v momentě, kdy je postižený ten potřebný. Nemocného agonistu nahradí 

pomocný synergista. Je však možný vznik chybného pohybového stereotypu, který se 

následně těžce odstraňuje (Janda, 2004; Dungl, 2014). 
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6.5 Inkoordinace 

Je pojmenování pro patologické narušení funkčních vztahů, ať už vzhledem ke stupni 

aktivace, nebo v časové závislosti, k němuž dojde v rámci určitého hybného stereotypu a 

jež nepříznivě ovlivní průběh pohybu. Z tohoto vzniká přetěžování kloubních struktur, 

snižování výkonnosti, urychlení nástupu únavy apod (Dungl, 2014). 

6.6 Podmínky testování 

Dodržení zásad testování je základem k dosažení co nejpřesnějších výsledků.  

1. Testovat, pokud lze jen celý rozsah pohybu. 

2. Provádět pohyb v celém rozsahu pomalou a stále stejnou rychlostí. Nešvihat. 

3. Pokud jen lze pevně fixovat. 

4. Při fixaci nestlačovat bříško, nebo šlachu hlavního svalu. 

5. Odpor klást v celém rozsahu pohybu stále kolmo na směr prováděného pohybu. 

6. Klást odpor stále stejnou silou a v průběhu pohybu jej neměnit. 

7. Odpor neklást přes dva klouby, pokud jen lze. 

8. Žádat provedení pohybu tak, jak je vyšetřovaný zvyklý, a teprve po zjištění 

kvality provedení pohybu provést instruktáž nebo pohyb nacvičit 

 

(Kolář, 2009; Janda, 2004). 

Vhodné podmínky pro testování jsou především tichá teplá místnost s dostatečným 

množstvím prostoru, zároveň tvrdý podklad a nejlépe vyšetřovací stůl. Matrace apod. se 

nehodí. Mimo jiné je základní podmínkou i slušné a příjemné chování testujícího. 

Informovanost o právě prováděném pohybu a komunikace mezi testovaným a testujícím 

jsou klíčové, především tedy k tématu testování (Janda, 2004). 

6.7 Svalové funkční testy lopatky a ramenního 

kloubu  

6.7.1 Svaly lopatky 

6.7.1.1 Addukce 

Přítomné svaly jsou m. trapezius, m. rhomboideus minor a major. Základní pohyb je tedy 

addukce, tj, přitažení lopatky k páteři (Hudák, 2017). 

Testování se provádí vleže u stupňů 5, 4, a 3, s pažemi podél těla. Jednostranně vsedě, 

s paží podloženou v předpažení volně na stole poté testujeme stupně 2, 1, a 0. Při pohybu 

zůstává trup v klidu, nesmí se nikam rotovat, tudíž při stupni 2. je nutná fixace hrudníku. 

Výška stolu musí odpovídat svíranému úhlu mezi hrudníkem a končetinou 90°. Též 

můžeme testovat stupně 1 a 0 na břiše. Postavení hlavy spočívá na bradě, aby se uvolnila 

horní vlákna m. trapezius (Janda, 2004). 
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Pohyb tedy přímo provádí lopatka, nedochází k pohybu v kloubu ramenním. Addukci 

provádějí teoreticky střední vlákna trapézového svalu, kdežto mm. rhomboidei vedle 

addukce ještě rotují, tzn. že přitahují k páteři více dolní úhel lopatky (Hudák, 2017). 

Důležité je kladení odporu a zachování jeho směru po celou dobu pohybu. Podklouznutí 

lopatky, pod ukazovákem kladoucím odpor, zabráníme vyvíjením odporu celou plochou 

ruky.  

Rozsah pohybu omezuje dotyk lopatky zádového svalstva. 

Hrudník nesmí rotovat, což se stává velmi často. Směr odporu není zachován a odpor není 

kladen ve stejném stupni po celém rozsahu pohybu. Je kladen důraz na to, aby pacient 

nezapínal lopatkovou část m. deltoideus a to u stupňů 5, 4 a 3. Často se u testování nedbá 

na postavení hlavy a velkou chybou je, že se dovoluje elevace lopatky (Janda, 2004). 

 

  

6.7.1.2 Kaudální posunutí a addukce 

Základem při testování v tomto případě je poloha vleže. Testovaná paže je vzpažena 

zevnitř, aby byla ve stejném směru s testovanými dolními vlákny m. trapezius, a je vždy 

podepřena. Když je končetina ve vzpažení, lopatka je rotována zevně, a aby se zabránilo 

zapínání horní části m. trapezius, ruku a předloktí situujeme na ulnární hraně (Hudák, 

2017; Janda, 2004). 

Existují případy, kdy je zkrácen m. pectoralis major. V tento moment podpíráme paži 

mírně pod úrovní podložky, neboť jinak by došlo k pasivní addukci lopatky. 

Pokud vzniká napětí ve svalech m. levator scapulae, horní části m. trapezius, tak je rozsah 

pohybu omezen.  

Postavení paže je základní chybou v provádění tohoto testování. Není správné úplné 

vzpažení horní končetiny, neboť dolní část m. trapezius nemůže táhnout ve směru svých 

vláken (Janda, 2004). 

Obrázek 1- Lopatka, Addukce (Janda, 2004) 
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6.7.1.3 Elevace 

Při elevaci lopatky jsou klíčové svaly m. trapezius a m. levator scapulae (Hudák, 2017). 

Hodnocení probíhá jak vleže, tak vsedě, kdy se testují svaly zároveň oboustranně, protože 

vynikne lépe rozdíl jednotlivých stran při asymetrickém postižení (Janda, 2004). 

 

 

  

Obrázek 2- Lopatka, Kaudální posunutí a 

addukce (Janda, 2004) 

Obrázek 3-Lopatka, elevace 

(Janda, 2004) 
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6.7.1.4 Abdukce s rotací 

V tomto případě je zapojen m. serratus anterior, který je významným svalem pletence 

ramenního (Hudák, 2017). 

Postižení tohoto svalu spočívá v oslabení a je zřetelné na pohled při postavení lopatky, 

která při vnitřním okraji odstává – funkční scapula alata. (Janda, 2004) 

Jak už z názvu vypovídá, budeme testovat abdukci s lehkou rotací, kdy dolní úhel lopatky 

se odtahuje od páteře. Hodnocení probíhá s nutnou fixací hrudníku při poloze vleže  

na zádech, při stupních 5–3. Poté v poloze vsedě s podporou paže, a to při stupních 2–0. 

U všech stupňu musí flektovaná paže s hrudníkem svírat úhel 90°. Předloktí je ve 

středním postavení, aby se zmenšilo nebezpečí elevace ramene (Janda, 2004). 

M. rhomboidei, m. trapezius a lig. coracoclaviculare mohou omezovat svým napětím 

rozsah pohybu (Dovalil, 2002). 

 

 

 

6.7.2 Kloub ramenní 

6.7.2.1 Flexe 

Testovanými svaly jsou m. deltoideus a m. coracobrachialis.  

Flexe v ramenním kloubu je pohybem, který je zahrnut do celého komplexu pohybů 

pletence ramenního, není však omezován, protože se neuvádí do mezních poloh (Hudák, 

2017; Janda, 2004). 

Testovaný uvede paže do pozice předpažení, kdy ramenní kloub svírá úhel 90°. Z tohoto 

kloubu vychází pohyb a při něm se pohybuje lopatka, pro kterou je nutná fixace. 

Obrázek 4- Lopatka, abdukce s rotací 

(Janda, 2004) 
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Od stupně 5 do stupně 3 testujeme vsedě, stupeň 2 na boku netestované končetiny, stupně 

1 a 0 vleže na zádech (Janda, 2004). 

 

 

6.7.2.2 Extenze 

V tomto případě se jedná o m. latissimus dorsi, m. teres major, m. deltoideus (lopatková 

část) a skupinu pomocných svalů m. triceps, m. teres minor, m. subscapularis a m. 

pectoralis major (Hudák, 2017).  

Extenze je pohybem v kloubu ramenním, který je v rozsahu 30–40° za střední čáru 

(Hudák, 2017). 

Důraz se klade především na kontrolu pohybu pouze z ramene, lopatka zůstává v klidu a 

také na vnitřní rotaci testované končetiny. Roztah pohybu se nesmí zvětšovat substitucí 

pomocí protrakce ramene. Z hlediska kontrakce se také nedovoluje vzpažení a vnější 

rotace v kloubu ramenním v celém rozsahu pohybu (Janda, 2004). 

Hodnotíme především m. latissimus dorsi, který je považován za velmi silný sval. 

Pouze ve stupni 2 je testovaný vleže na boku netestované končetiny. Při ostatních 

stupních 0, 1, 3, 4 a 5 je testovaný v poloze vleže na břiše, kdy hlava spočívá čelem  

na podložce. Obě paže podél těla. Ve stupni 5 a 4 se klade odpor proti směru pohybu 

v dolní třetině paže nad loketním kloubem. V neposlední řadě klademe důraz na fixaci 

lopatky, konkrétně kraniální části (Janda, 2004). 

Obrázek 5- Ramenní kloub, flexe (Janda, 

2004) 
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6.7.2.3 Abdukce 

V ramenním kloubu je provedeno upažení do 90° (Hudák, 2017). 

Hlavními adduktory jsou m. deltoideus (akromiální část), m. supraspinatus a poté další 

pomocné svaly, např. m. serratus anterior, m. infraspinatus, m. pectoralis major, m. biceps 

brachii (Janda, 2004; Hudák, 2017). 

Testování je v sedě a to v případě stupně 3, 4 a 5. Vleže na zádech pak testujeme stupně 

0, 1, a 2. Dbáme na výchozí postavení paže a to především flektovaný loketní kloub, kdy 

je možné zpozorovat výchylky v rotaci. Nutná fixace (Janda, 2004). 

Při testování nezapomínáme na m. supraspinatus, který dle současného výzkumu 

majoritně abdukci začíná a provádí. Od 30–40°abdukce převládá činnosti m. deltoideus. 

Důležité je precizní čisté provedení pohybu, kvůli četným substitucím (Janda, 2004). 

 

 

 

 

Obrázek 6- Ramenní kloub, extenze (Janda, 

2004) 

Obrázek 7- Ramenní kloub, abdukce (Janda, 

2004) 
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6.7.2.4 Extenze v abdukci  

V tomto případě se jedná především o m. deltoideus. Avšak pomocnými svaly jsou m. 

infraspinatus, m. teres minor a m. latissimus dorsi (Hudák, 2017). 

Základní pohyb vychází z flexe pohybem kosti pažní do strany a vzad ve vodorovné 

poloze a jeho celý rozsah je 120°, avšak při stupních 3, 4 a 5 se testuje posledních 20–

30°.  U stupňů 5, 4 a 3 je testování vleže na břiše, hlava čelem na stole, testovaná 

končetina je ve vnitřní rotaci a 90° abdukci v ramenním kloubu, kloub loketní je taktéž 

v 90° ve flektované poloze. Vsedě bokem k podložce svírají oba klouby stejné úhly a 

testovaná končetina je položena na podložce. Při stupních 5, 4, 3 a 2 fixujeme lopatku 

(Janda, 2004). 

Není povoleno provádět pohyb addukcí lopatky a rotací trupu, nýbrž pouze z ramenního 

kloubu. Zároveň je snaha zabránit elevaci pletence ramenního (Janda, 2004). 

 

  

Obrázek 8- Ramenní kloub, extenze 

v abdukci (Janda, 2004) 
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6.7.2.5 Test m. pectoralis major  

Pohyb provádí především svaly m. pectoralis major (pars clavicularis, pars sternocostalis, 

pars abdominalis) a další pomocné svaly m. deltoideus a m. coracobrachialis (Janda, 

2004; Hudák, 2017). 

Při základním pohybu v kloubu ramenním je klíčová kost pažní, která se pohybuje ve 

vodorovné poloze z abdukce do čisté flexe, a to v rozsahu 120–130° (Hudák, 2017). 

Testování vleže je v poloze na zádech a týká se stupňů 3, 4 a 5 a vsedě 0, 1, a 2. Při sedu 

je důležité mít podloženou testovanou končetinu, která musí svírat úhel s trupem 90° 

(Janda, 2004). 

 

 

 

 

  

Obrázek 9- Ramenní kloub, m. 

pectoralis major (Janda, 2004) 



27 

 

 

6.7.2.6 Zevní rotace 

Při zevní rotaci vykonávají pohyb především svaly m. infraspinatus a m. teres minor 

(Hudák, 2017). 

Mezi pomocné svaly patří m. deltoideus (pars scapularis), taktéž m. supraspinatus a  

u stupňů 3, 4 a 5 se účastní jako fixační sval m. trapezius (Janda, 2004). 

Test je v rozsahu pohybu devadesát stupňů, ve všech případech vleže, hlava otočená 

obličejem k testované straně. Testovaná končetina je abdukována do devadesáti stupňů, 

a to ve stupních tři, čtyři a pět. V momentě, kdy testujeme stupně dva, jedna a nula, je 

končetina volně visící. Zároveň je končetina podložena malou podložkou a předloktí 

volně visí přes okraj stolu. Odpor se klade dlaní proti dolní třetině předloktí nad zápěstí, 

a to ve stupních pět a čtyři (Janda, 2004). 

Možné je i provádět v poloze vleže na zádech, ale jen v momentě, kdy testovaný není 

schopen při pohybu redukovat pohyb m. deltoideus a zároveň vyloučit z činnosti m. 

trapezius při správném postavení hlavy. Končetina je v mírné abdukci v kloubu 

ramenním a ve flexi v kloubu loketním. Změna v tiskopisu nutná, pokud dojde ke změně 

v testování (Janda, 2004). 

Fixaci provádíme, a to v případě, kdy má jedinec oslabený deltový sval.  

Nepovoluje se jakákoli tenze ve svalech předloktí, pohyb vychází pouze z ramenního 

kloubu (Janda, 2004). 

 

 

 

 

 

Obrázek 10- Ramenní kloub, zevní 

rotace (Janda, 2004) 
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6.7.2.7 Vnitřní rotace 

Pohyb vykonávají m. subscapularis, m. pectoralis major (pars clavicularis, pars 

sternocostalis, pars abdominalis, m. latissimus dorsi a m. teres major). Jako pomocné 

svaly jsou v tento moment m. deltoideus (pars clavicularis), m. biceprs brachii a m. 

coracobrachialis (Hudák, 2017; Janda, 2004). 

Testovaný je v poloze vleže na břiše při všech stupních, kdy testujeme vnitřní rotaci 

v rozsahu 75–90°, hlava spočívá čelem k testované končetině, druhá paže podél těla. 

Flektovaná končetina do 90° v kloubu ramenním i loketním je ve stupních tři, čtyři a pět, 

avšak ve stupních nula, jedna a dvě je celá končetina visící volně ze stolu dolů a je v zevní 

rotaci. V obou případech je však dobré paži podložit (Janda, 2004). 

Fixaci provádíme v závislosti na schopnostech a stavu svalstva.  

Dbáme na vyloučení činnosti svalů zápěstí a prstů (Janda, 2004).  

 

  

Obrázek 11- Ramenní kloub, vnitřní rotace 

(Janda, 2004) 
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7. Vyšetření nejčastěji zkrácených svalových 

skupin v oblasti pletence ramenního  

7.1 Charakteristika 

Na základě publikace, dle Jandy, je vyšetření zkrácených svalů hodnoceno třemi stupni – 

0, 1 a 2. 

Vybrané cílové svalové skupiny s tendencí ke zkrácení jsou z oblasti ramenního pletence.  

Především m. pectoralis část sternální dolní, střední a horní, také část klavikulární a m. 

pectoralis minor (Hudák, 2017). 

Testovaný je v poloze na zádech s paží přes okraj podložky. Dolní končetiny flektované 

v kolenních i kyčelních kloubech. Hrudník je fixován.  Hlava ve středním postavení 

(Janda, 2004). 

Stupeň nula značí nulovou zkrocenost svalu, paže klesne do horizontály, při tlaku na 

distální část humeru směrem dolů se rozsah pohybu ještě zvětší a paže se dostane pod 

horizontálu. Stupněm jedna hodnotíme malé zkrácení. Paži dostaneme do horizontály 

pouze tlakem na distální část humeru směrem dolů. Posledním stupněm dvě je hodnoceno 

silné zkrácení, nelze paži stlačit do horizontály tlakem, setrvává nad horizontálou (Janda, 

2004).  

 

 

 

Následně je hodnocen i m. trapezius – jeho horní část. Proband začíná ve výchozí poloze 

v lehu na zádech, horní končetiny podél těla, dolní končetiny lehce podložené pod koleny. 

Důležité je, že hlava spočívá mimo podložku a je podepřená testující osobou v zátylí. 

Takto šetříme krční páteř. Fixace je směřována na pletenec ramenní stlačováním do 

Obrázek 12- Zkrácené svaly, m. pectoralis 

major (Janda, 2004) 
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deprese. Poté se provede pasivní úklon hlavy na opačnou stranu odporu, hlava je stále 

podepřena v zátylí (Janda, 2004).  

Při nulovém zkrácení je možné lehké stlačení ramene. Pokud je sval hodnocen stupněm 

jedna, tedy malé zkrácení, je možné provést stlačení ramene s malým odporem. Velké 

zkrácení, stupeň dvě, se vyznačuje nevydařeným stlačením ramene, dokonce nárazem na 

tvrdý odpor až zarážku.   

 

 

 

V neposlední řadě m. levator scapulae, kdy postup i hodnocení je stejný, jako 

v předchozím případě (Janda, 2004).  

 

 

Obrázek 13- Zkrácené svaly, m. 

trapezius (Janda, 2004) 

Obrázek 14- Zkrácené svaly, m. 

levator scapulae (Janda, 2004) 
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8. Cíle a úkoly práce, hypotézy 

8.1 Cíle práce  

Cílem bylo zjistit svalovou sílu a svalové zkrácení horních končetin, konkrétně v oblasti 

ramenního pletence a lopatky a při zpracování výsledků analyzovat poruchy a projev 

jednostranného zatěžování ve prospěch dominantní končetiny a tímto si potvrdit či 

vyvrátit stanovené hypotézy. 

Na závěr je součástí mé práce stručný návrh kompenzační jednotky, na kterou se poté 

budu chtít zaměřit v mé diplomové práci. Kompenzační cvičení není určeno pro běžnou 

populaci, nýbrž konkrétně pro mou výzkumnou skupinu v závislosti na majoritních 

odchylkách.  

8.2 Úkoly práce  

Hlavním úkolem bylo pomocí funkčního svalového testu dle Jandy analyzovat pohybové 

poruchy v oblasti ramenního pletence, konkrétně projev jednostranného zatížení  

ve prospěch dominantní končetiny při beachvolejbalu a jeho vlivu na asymetrii horních 

končetin ve svalové síle a ve zkrácení.  

Následně bylo úkolem zhodnotit průběh testování u každého probanda zvlášť do tabulek   

a pomocí závěrečné tabulky zhodnotit a porovnat získané výsledky.  

Dle závěrečné tabulky jsem provedla hodnocení, na základě kterého jsem vymyslela 

stručný návrh vhodného kompenzačního cvičení pro moji konkrétní výzkumnou skupinu. 

Detailnější postupy kompenzačního cvičení rozvedu v mé práci na konci magisterského 

studia. 

8.3 Stanovení hypotéz  

Na základě mých poznatků z předešlých let z pozice trenéra jsem si ve prospěch této práce 

stanovila dvě hypotézy. 

Hypotéza 1 je stanovena na základě mých poznatků z pozice trenérky volejbalu  

o jednostranném zatěžování ve prospěch dominantní končetiny. Primárně se domnívám, 

že dochází k rozdílu ve svalové síle mezi dominantní a nedominantní končetinou. 

Hypotéza 2 je podobného rázu, tedy o zkrácení svalových skupin v oblasti horní 

končetiny, opět ve prospěch dominantní paže. 

8.4 Metodika práce  

K testování jsem si vybrala jednu z šatnových místností z působiště trénování klubu 

Beach Service. Pro testování byl zajištěn žádoucí klid, teplo v místnosti a jakožto lehátko 
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byl využit dřevěný stůl dostačující šíře a délky a zároveň jsem poskytla z vlastních zdrojů 

podložku, aby nebylo testování nepříjemné. 

Jedinec se dostavil vždy po tréninku, po sprše. Nutností bylo donést již podepsaný 

informovaný souhlas (viz. příloha č. 2) zákonným zástupcem, nebo přímo testovaným. 

Po odevzdání informovaného souhlasu byl proband pečlivě seznámen s průběhem 

testování. 

Před začátkem testu se každý testovaný podrobil anamnéze. Otázky byly hlavně  

o bolestech, zraněních a potížích nynějších či minulých, zda navštěvují fyzioterapeuta a 

poté obecné otázky na váhu a výšku.  

Požadovala jsem svléknutí pouze horní části oděvu do naha u chlapců a u slečen  

do sportovní podprsenky. Před daným úkonem jsem testovaného seznámila s technikou 

provedení pohybu, vedla jsem ho k provedení v maximálním možném rozsahu a 

informovala o svalových skupinách, které se v konkrétním pohybu zapojují.  

Výsledky z testu jsem zaznamenávala rovnou do tabulek připravených předem v excelu 

pro každého probanda zvlášť. Jsou tvořené z názvu daného testu, dále ze stupňů, dle 

kterých se vytváří hodnocení a rozdělení na pravou a levou horní končetinu. Tabulka č. 1 

hodnotí svalovou sílu a Tabulka č. 2 hodnotí svalové zkrácení.  

V závěru jsem provedla celkové hodnocení do tabulek i slovně, se kterým byl proband na 

místě seznámen. 

8.5 Výzkumný soubor 

Původní výzkumný soubor měl být početně velmi obsáhlý a rozdělen na dvě skupiny  

ze dvou měst, z Prahy a Benešova, avšak zásah virem COVID-19 omezil možnosti mého 

testování a tímto jsem ztratila mnoho času a možností. Na základě okolností jsem byla 

nucena pracovat pouze s omezeným počtem osob a času. Vybrala jsem skupinu deseti 

probandů z Prahy. Pohlaví nebylo vymezeno, avšak věk byl omezen minimálně nad 12 

let. V původním formuláři stálo, že testovaný bude věkem do 17 let, avšak vzhledem 

k okolnostem a možnostem se ve výzkumu objevují i zletilí jedinci.  

Výběr daných jedinců byl na základě mých poznatků o nevhodných pohybových 

stereotypech. Především jsem zaznamenala odchylky při úkonech v horních končetinách 

při posilování, či kompenzačních cvičeních, které jsem začala provádět poslední rok.  

8.6 Použité metody   

Použitá metoda k mému výzkumu a k získání dat k mé bakalářské práci byl funkční 

svalový test dle Vladimíra Jandy. Jedná se o analytickou metodu, časově i techniky dobře 

dostupnou, avšak není úplně vhodným postupem testování pro nezkušené fyzioterapeuty.  
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Metoda byla rozdělena na dvě části. V první části jsem testovala funkční svalovou sílu 

v oblasti ramenního pletence a druhá část byla testování svalového zkrácení, taktéž  

u svalů ramenního pletence.  

8.7 Zajištění bezpečnosti 

V případě mé bakalářské práce jde o neinvazivní metody výzkumu. Testování probíhalo 

vždy v průběhu tréninkového dne, tím pádem byl přítomen šéftrenér jakožto odborný 

personál společně s hlavním řešitelem práce. 

K testování jsem zajistila klidnou soukromou místnost v jedné ze šaten Sportovního 

areálu Gutovka, ve Strašnicích, viz výše.  

8.8 Etické aspekty výzkumu 

Dle původního plánu měl výzkum zahrnovat vulnerabilní skupinu nezletilých osob, avšak 

vzhledem k okolnostem viru COVID – 19 jsem byla nucena pracovat pouze s možnými 

dostupnými probandy ve věku 13–19 let.  

Výzkumná skupina je složena z jedinců, kteří provádějí beachvolejbal minimálně 3x 

týdně a z mého pohledu se u nich projevují určité nevhodné pohybové stereotypy.  

Po provedeném testování bude každý jedinec znát chyby ve své postuře a bude s nimi 

moci dále pracovat. 

Získaná data v mé práci bych chtěla využít k mé následné diplomové práci na konci 

magisterského studia. 

8.9 Sběr a analýza dat  

Data pro mou bakalářskou práci jsem získávala pomocí svalového funkčního testu a testu 

na svalové zkrácení dle Jandy, s cílem analýzy pohybových poruch v oblasti ramenního 

pletence a jednostranného zatížení ve prospěch dominantní končetiny.  

Testování jsem provedla na desetičlenné výzkumné skupině, kdy jsem se zaměřila 

konkrétně na pletenec ramenní, vykonávala jsem tedy úkony pouze pro funkční svalový 

test pro skupiny, které se v něm nacházejí. 

Z počátku jsem testovala lopatku.  

1. Testovaný vykonal abdukci lopatky, tedy přitažení lopatek k sobě. Sledovala jsem 

činnosti m. trapezius, mm. rhomboidei. 

2. Následně jsem provedla test kaudálního posunutí a addukce. V tento moment jsem 

kontrolovala především m. trapezius (horní část) a to v pohybu paže v kaudálním 

směru a současné abdukce lopatky. 

3. Elevace lopatky, tedy zvedání obou ramen k uším v celém rozsahu pohybu, 

pomocí m. trapezius a m. levator scapulae byl následný test. 
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4. Posledním testem lopatky byla abdukce s rotací, tedy testování m. serratus 

anterior. Pohyb byl paží vzhůru za flektovaným loktem a v lopatce tak docházelo 

k abdukci a zároveň zevní rotaci. 

Dalším postupem bylo testování ramenního pletence.  

1. Začínala jsem pohybem do flexe, který provádí m. deltoideus a m. 

coracobrachialis do předpažení.   

2. Následnou extenzí jsem testovala svalovou sílu svalů m. latissimus dorsi, m. teres 

major a m. deltoideus. Provedený pohyb byl do zapažení. 

3. V abdukci ramenního kloubu jsou agonisté m. deltoideus a m. supraspinatus, který 

vykonávají pohyb do upažení s flektovaným loketním kloubem. 

4. Při extenzi v abdukci je testovaným svalem m. deltoideus, která vychází z polohy 

vleže pohybem do extenze s flektovaným ramenním i loketním kloubem do 90°.  

5. Test na m. pectoralis major a na jeho části pars clavicularis, pars sternocostalis a 

pars abdominalis. Testovaná končetina se nachází v abdukci v kloubu ramenním 

a flexi v kloubu loketním. 

6. Pokračovala jsem testem ramenního kloubu v zevní rotaci, kterou provádí m. 

infraspinatus a m. teres minor, v poloze vleže na břiše, kdy testovaná paže je 

podložena podložkou s loketním kloubem v 90°flexi a ramenním kloubem 

v 90°abdukci. 

7. Konečným testem svalového funkčního testu byla vnitřní rotace a testování svalů 

m. subscapularis a m. teres major taktéž s paží v 90°abdukci v kloubu ramenním 

a 90°flexi v kloubu loketním. 

8. Po svalovém funkčním testu jsem provedla test na svalové zkrácení m. pectoralis 

major, a jeho části sternální dolní, sternální střední horní a části klavikulární a m. 

pectoralis minor.  

Následoval test na svalové zkrácení m. trapezius (horní části) a m. levator scapulae. 

1. Při testování jsem u každého probanda jednotlivě zapisovala získaná data do 

excelové tabulky na funkční svalový test a poté do tabulky na zkrácené svaly. 

2. Taktéž jsem u každého jedince zvlášť provedla slovní hodnocení, jakožto shrnutí 

testování a výsledků v jeho dané tabulce.  

Na závěr jsem analyzovala výsledky z předchozích tabulek do závěrečné konečné 

tabulky, kde jsem srovnala získaná data vzhledem k dominantní a nedominantní 

končetině, která sloužila jako celkové srovnání mé první praktické části a podklad ke 

stručnému návrhu kompenzačního cvičení pro mou výzkumnou skupinu. 

8.10 Časové rozvržení  

Testování bylo časově omezeno z důvodu viru COVID-19.  

V rámci tréninků mých probandů jsem v období dvou týdnů testovala 10 osob, vždy po 

tréninkové jednotce. Na každého jednotlivce jsem si vyhradila minimálně 2 hodiny času 
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testování, včetně úvodního informování, anamnézy, četnosti provedení pohybu a 

závěrečného konzultování s probandem. 

8.11 Podmínky sběru dat 

Mezi hlavní podmínky sběru dat byla zdravotní způsobilost, potřebná k mému testování 

z hlediska COVID-19. Nevyžadovala jsem žádné formuláře, avšak s každým 

jednotlivcem jsem konzultovala jednotlivě o dnech předchozích a jeho styku s s osobami, 

či přímém onemocnění COVID-19.  

Druhým krokem byl podepsaný informovaný souhlas, potřebný k testování.  

Mezi další podmínky patřila klidná místnost se stolem, kde byla pokojová teplota a ticho. 

Hráči se po tréninku a sprše dokázali psychicky relaxovat a nijak neprochladnout. Z mé 

strany byla podmínkou dostatečná informovanost pro testované jak o celkovém testování, 

tak o jednotlivých úkonech. 

Ojediněle se při testování objevil i odborný pracovník, můj šéftrenér, který po tréninků 

kontroloval mé postupy a výsledky testů jednotlivých probandů. 
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9. Výsledky   

9.1 Proband 1 

Věk: 17 let 

Výška: 170 cm  

Pohlaví: žena 

Předešlá zranění/omezení: zlomenina malíčku, otřes mozku  

Nynější zranění/omezení: -- 

Doba výkonu beachvolejbalu: 8 let  

Dominantní strana: pravá 

 

Probandka 1 patří mezi fyzicky zdatné jedince, pracující na vlastním pohybovém 

seberozvoji i mimo beachvolejbalový kurt, v podobě atletiky, plavání a jógy. Je jednou 

ze silnějších probandů začleněných v testování a využila jsem ji pro srovnání se slabšími 

jedinci. Avšak v pár krocích se projevily lehké odchylky.  Probandka se snažila provést 

cviky co nejpřesněji a v pár momentech jsem objevila poznatky. 
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Tabulka 1- svalový test, Proband č. 1   

Tabulka 2- zkrácené svaly, Proband č. 1       

 

  

SVALOVÝ TEST 

PROBAND 1 0 1 2 3 4 5  

ZKRÁCENÉ SVALY 

PROBAND 1 0 1 2 

Lopatka pravá + 

levá paže              

M. Pectoralis major pravá + levá 

paže       

Addukce         

X 

X    část sternální dolní  

X 

X     

Kaudální posunutí a 

addukce            

X 

X  část sternální střední a horní  

X 

X    

Elevace         X X  

část klavikulární a m. Pectoralis 

minor 

X 

X     

Abdukce s rotací           

X 

X  M. Trapezius pravá + levá paže       

Rameno pravá + 

levá paže               horní část   

X 

X   

Flexe           

X 

X  M. Levator scapulae    

X 

X   

Extenze       X X        

Abdukce         X X      

Extenze v abdukci       

X 

X          

Pectoralis major       X X        

Zevní rotace        

X 

X          

Vnitřní rotace     X X          
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V oblasti lopatky se neprojevuje přílišné jednostranné projevení dysbalance, jen lehce  

u elevace, kdy pravý m. trapezius vykazoval více síly. 

Kloub ramenní taktéž nevykazoval jednostranné oslabení či přetížení.  Avšak při extenzi 

se objevila chyba, kdy pohyb má vycházet pouze z ramenního kloubu a zde se zapojovala 

i lopatka. Po pár pokusech později bylo provedení lepší, avšak ne čisté. Zároveň proband 

při extenzi zvětšoval substituci pomocí protrakce ramen.   

V případě m. pectoralis major se vykazují mírné silové rozdíly mezi pravou a levou paží, 

což se jeví jakožto normální zjištění, z hlediska jednostranného zatěžování  

při beachvolejbalu. 

Při vnitřní rotaci se probandce nedařilo provést pohyb správně a docházelo často 

k zapojování svalů předloktí a otevírání loketního kloubu, tímto si kompenzovala pohyb, 

který potřebovala vykonat. Avšak po pár provedeních a zdařilém pokusu se projevily opět 

mírné rozdíly mezi pravou a levou paží.  

Co se týče tabulky 2, tedy zkrácených svalů, nenalezla jsem žádné značné zkrácení. 

V obou horních končetinách je rozsah ramenního kloubu a zároveň protažení m. 

pectoralis stejné, jen u m. trapezius a m. levator scapuale se mírně projevilo zkrácení,  

kdy se mi potvrdila predikce a tvrzení z tabulky 1, tedy lehké přetížení m. trapezius. 

Závěrečné hodnocení testu: Proband 1 nejeví žádné známky silné dysbalance, či 

odchylek, jen v pár případech se projevuje jednostranné zatížení při sportu, konkrétně na 

svalech v okolí pravého ramene a lopatky.  

 

9.2 Proband 2 

Věk: 15 let  

Výška: 165 cm 

Pohlaví: žena 

Předešlá zranění/omezení:  

Nynější zranění/omezení: -- 

Dominantní strana: pravá 

Doba výkonu beachvolejbalu: 6 let 
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Tabulka 3 - svalový test, Proband č. 2 

Tabulka 4 - zkrácené svaly, Proband č. 2 

 

 

  

SVALOVÝ TEST 

PROBAND 2 0 1 2 3 4 5    

ZKRÁCENÉ SVALY 

PROBAND 2 0 1 2 

Lopatka pravá + levá 

paže               

M. Pectoralis major pravá + 

levá paže       

Addukce     X X       
část sternální dolní      

X 

X 

Kaudální posunutí a 

addukce      

X 

X         
část sternální střední a horní    X X 

Elevace       X X     

část klavikulární a m. 

Pectoralis minor     

X 

X 

Abdukce s rotací         

X   

X    

M. Trapezius pravá + levá 

paže       

Rameno pravá + levá 

paže                
horní část   X X 

Flexe           

X 

X   
M. Levator scapulae    X X 

Extenze         

X 

X         

Abdukce         

X 

X         

Extenze v abdukci     

X 

X             

Pectoralis major         

X 

X         

Zevní rotace      X   X         

Vnitřní rotace       

X 

X           
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Proband 2 má již na první pohled známky dysbalancí.  

Snaží se kompenzovat jednostrannost sportu podobně, jako proband uvedený výše, avšak 

jsou zde přítomny nevhodné stereotypy a z toho plynoucí poruchy.  

Dle mého pozorování jsem predikovala horní a zkřížený syndrom, což způsobují zkrácené 

prsní svaly a v ten samý moment i ochablé svaly mezilopatkové (Tichý, 2017). 

Již při prvním cviku při testu addukce lopatky je viditelné oslabení mm. rhomboidei a 

současně i slabší oblast levé lopatky. Zároveň při provedení kaudálního posunutí a 

addukce měla probandka problém se správným provedením cviku a dosažení 

maximálního rozsahu pohybu. Taktéž i při elevaci je zaznamenán rozdíl mezi pravou a 

levou paží. Při provedení abdukce s rotací se probandka snažila kompenzovat pohyb 

mírnou rotací trupu. 

Oproti lopatkové oblasti vykazuje probandka souměrnost a stejnost provedení v obou 

končetinách, především co se týče zapojení m. deltoideus - clavikulární část a střední část, 

který hodnotím jako velmi dobře pracující sval. Není možné stejné tvrzení o m. deltoideus 

– lopatková část, což se ukázalo při extenzi v abdukci. Probandka nebyla schopná použít 

sval správně a prováděla kompenzaci addukcí lopatky. Při práci m. infraspinatus a m. 

teres minor u zevní rotace se projevilo jednostranné oslabení v levé končetině.  

V tabulce 2, kde je přehled hodnocení stupňů zkrácenosti svalů se mi taktéž potvrzuje má 

predikce o horním zkříženém syndromu. Taktéž se zde oproti svalovým funkčním testům 

vyskytuje jednostrannost, konkrétně u m. trapezius a m. levator scapulae, které byly 

značně zkrácené. 

Závěrečné hodnocení testu: Nejen dle testu, ale i dle následného pohledu a palpace jsem 

u testované probandky shledala výsledek horního a dolního zkříženého syndromu. 

Projevení je především v oslabené oblasti lopatek u pravé i levé končetiny a současně 

zkrácené prsní svaly. Mimo jiné je zde i značné přetížení m. trapezius a levator scapulae, 

taktéž projeveno v Tabulce 2.  Predikce se mi potvrdila.  

 

9.3 Proband 3 

Věk: 17 let  

Výška: 173 cm 

Pohlaví: žena 

Předešlá zranění/omezení:  

Nynější zranění/omezení: -- 

Doba výkonu beachvolejbalu: 3 roky 

Dominantní strana: pravá 
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Tabulka 5- svalový test, Proband č. 3      

 Tabulka 6- zkrácené svaly, Proband č. 3 

 

SVALOVÝ TEST 

PROBAND 3 0 1 2 3 4 5       

ZKRÁCENÉ SVALY 

PROBAND 3 0 1 2 

Lopatka pravá + levá 

paže               

M. Pectoralis major pravá 

+ levá paže       

Addukce         

X 

X     
část sternální dolní  

X 

X    

Kaudální posunutí a 

addukce          X X   
část sternální střední a horní  

X 

X     

Elevace         X  X   

část klavikulární a m. 

Pectoralis minor X X   

Abdukce s rotací         X X   

M. Trapezius pravá + levá 

paže       

Rameno pravá + levá 

paže                
horní část 

X 

X    

Flexe         X X   
M. Levator scapulae  

X 

X    

Extenze       

X 

X           

Abdukce         

X 

X         

Extenze v abdukci      X  X         

Pectoralis major         

X 

X         

Zevní rotace      X X           

Vnitřní rotace       

X 

X           

 



42 

 

Třetí probandka je bývalá tanečnice, v beachvolejbale je nově. Považovala jsem  

za zajímavé porovnání těchto dvou sportů, i z vlastní zkušenosti, ve vztahu s posturou a 

pohybovými stereotypy a z pohledu trenéra jsem již zaznamenala pár odchylek. 

Provedení počátečních cviků v oblasti lopatky bylo čisté a správné. Probandka se jevila 

silově velmi dobře. 

Při kaudálním posunutí a addukci lopatky je mírná odchylka mezi m. trapezius, pravý je 

hodnocen stupněm pět, zatímco levý stupněm čtyři. Stejně tomu je i u elevace, kde se 

taktéž projevila jednostrannost a větší svalová síla v pravém m. trapezius. Abdukce 

s rotací byla rovněž na stupni pět při pravé končetině a na stupni čtyři na končetině levé. 

Nedocházelo však k žádným kompenzacím, ani chybám. 

Ramenní kloub taktéž vykazoval vyvinuté svalové skupiny a tím i správnost a rozsah 

pohybu.  Extenze se zdála být z počátku těžkým cvikem, avšak po opakování si 

probandka osvojila pohyb a zapojení správných svalových skupin, nebyla však schopná 

překonat odpor, proto hodnocení na stupni tři. Stejný problém nastal i při vnitřní rotaci 

ramenního kloubu, ale opět po pochopení provedení probandka pohyb dokázala provést, 

avšak levou končetinou v menším rozsahu, než pravou. U levé paže docházelo k tenzi ve 

svalech předloktí, proto jsem hodnotila stupněm dvě, kdy končetina provádí pohyb 

z výchozího postavení bez flektovaného loketního kloubu.  

Zkrácenost svalů, dle Tabulky 2 není zjevná.  

Závěrečné hodnocení testu: Srovnání tance a beachvolejbalu je dle mého pěkná 

kombinace, kdy v tanci se jedinec dostává do krajních protahovacích poloh, zároveň jsou 

všestranně posilovány. Kombinace těchto dvou sportů na probandce prokazuje úspěch a 

jen mírné projevení jednostrannosti, zapříčiněné nevhodnými pohybovými stereotypy 

z beachvolejbalu.  

 

9.4 Proband 4 

Věk: 19 let  

Výška: 170 cm 

Pohlaví: muž 

Předešlá zranění/omezení: zánět v ramenním kloubu 

Nynější zranění/omezení: bolest v pravém loketním kloubu  

Doba výkonu beachvolejbalu: 10 let 

Dominantní strana: pravá  
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Tabulka 7- svalový test, Proband č. 4    

 Tabulka 8 - zkrácené svaly, Proband č. 4 

 

SVALOVÝ TEST 

PROBAND 4 0 1 2 3 4 5   

ZKRÁCENÉ SVALY 

PROBAND 4 0 1 2 

Lopatka pravá + levá 

paže               

M. Pectoralis major pravá 

+ levá paže       

Addukce         X X   
část sternální dolní   

X 

X   

Kaudální posunutí a 

addukce            

X 

X   
část sternální střední a horní  X X   

Elevace         X X   

část klavikulární a m. 

Pectoralis minor  X X 

Abdukce s rotací          

X 

X   

M. Trapezius pravá + levá 

paže       

Rameno pravá + levá 

paže                
horní část   X X 

Flexe           

X 

X   
M. Levator scapulae    X X 

Extenze       X X         

Abdukce        X  X         

Extenze v abdukci     X X           

Pectoralis major           

X 

X       

Zevní rotace        X X         

Vnitřní rotace       

X 

X           

 

Čtvrtý testovaný je celoživotním hráčem beachvolejbalu v kombinaci s šestkovým 

volejbalem. Při úvodu jsem zjišťovala zranění, nebo potíže a proband si stěžoval na bolest 

v pravém loketním kloubu. Pravá paže je dominantní. Občas prokládá volejbal 

basketbalem, z čehož jsou velmi podobné pohybové návyky a také velmi často posiluje. 
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Mimo jiné dochází na fyzioterapie, kde se snaží pracovat se svými předešlými i nynějšími 

potížemi.  

Zde je velmi pěkný příklad vlivu volejbalu na posturu.  

Již na začátku, při práci s lopatkou jsem zaznamenala u levé paže větší silovou zdatnost, 

než u paže pravé. Silově hodnotím kladně, avšak při pár pokusech nebyl proband schopný 

vyloučit z pohybu m. deltoideus. Při elevaci bylo již z prvního pohledu zřejmé, že pravé 

rameno je výše, než levé a tím byl rozsah pohybu v levé paži značně větší.  

Levá strana glenohumerálního kloubu vykazuje opět větší rozsah. Při abdukci jsem mohla 

vypozorovat, že se zapojuje i m. trapezius, čímž si proband pohyb kompenzoval v obou 

horních končetinách. U provedení extenze v ramenním kloubu si testovaný stěžoval  

na bolest v pravém loketním kloubu při vyvíjení odporu, proti jeho paži, a proto je pravá 

končetina ohodnocena stupněm tři.  

Svalové skupiny v oblasti pravého pletence ramenního jsou taktéž zkrácené více než 

v oblasti levého pletence ramenního.  

Závěrečné hodnocení testu: Z důvodu potíží v pravém loketním kloubu si proband 

ulevuje při pohybech nejen beachvolejbalových, ale i posilovacích a vyvíjí svalovou sílu 

více levou horní končetinou. Šetří tím pravou paži, čímž svaly v pravé horní končetině 

ochabují a zkracují se. Domnívám se, že je to důsledkem opotřebovaného loketního i 

ramenního kloubu při jednostranném zatěžování u volejbalu.  

 

9.5 Proband 5 

Věk: 17 let  

Výška:165 cm 

Pohlaví: muž 

Předešlá zranění/omezení: -- 

Nynější zranění/omezení: --  

Doba výkonu beachvolejbalu: 7 let 

Dominantní strana: pravá 
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Tabulka 9- svalový test, Proband č. 5       

Tabulka 10- zkrácené svaly, Proband č. 5 

 

Testovaný byl vybrán na základě mých poznatků na jeho postuře.  

Již na pohled má hyperkyfotické držení, které ho nijak neomezuje ani nebolí, nýbrž je 

velmi pohybově nadaný.  

SVALOVÝ TEST  

PROBAND 5 0 1 2 3 4 5   

ZKRÁCENÉ SVALY  

PROBAND 5 0 1 2 

Lopatka pravá + 

levá paže               

M. Pectoralis major pravá + 

levá paže       

Addukce    

X 

X         
část sternální dolní    

X 

X   

Kaudální posunutí a 

addukce        

X 

X       
část sternální střední a horní      

X 

X 

Elevace       X X     

část klavikulární a m. 

Pectoralis minor     

X 

X 

Abdukce s rotací       

X 

X       

M. Trapezius pravá + levá 

paže       

Rameno pravá + 

levá paže                
horní část    

X 

X 

Flexe       X X     
M. Levator scapulae     

 X 

X 

Extenze       X X         

Abdukce       X X         

Extenze v abdukci       X X         

Pectoralis major     

X 

X             

Zevní rotace        

X 

X           

Vnitřní rotace       

X 

X           
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Věnuje se beachvolejbalu od ranného dětství, pohyb v písku je příčinou zdatnosti dolních 

končetin, avšak pohybové návyky, nedostatek kompenzace po tréninku v podobě 

posilování a protahování mají za důsledek odchylky v postuře.  

Opět predikuji horní zkřížený syndrom. 

Při addukci lopatky nebylo možné provést pohyb jinak, než vsedě. Oslabení m. trapezius 

a m. rhomboideus je vysoké, avšak pohybu schopné, proto hodnotím stupněm dvě.  

Při abdukci s rotací jsem zpozorovala oslabení m. serratus anterior, které se projevuje 

postavením lopatky, kdy na postižené straně při vnitřním okraji odstává (scapula alata). 

Také byl omezen rozsah pohybu napětím v m. trapezius (Janda, 2004). Při elevaci je lehký 

rozdíl mezi pravou končetinou, která je silnější a hodnocena stupněm čtyři a levou, která 

byla schopna provést pohyb v plném rozsahu bez vnějšího odporu. 

V ramenním kloubu se projevují lehké odchylky mezi silnější pravou a slabší levou 

končetinou, jelikož testovaný má dominantní levou paži. Klíčový je zde m. pectoralis 

major. Proband dokázal provést pohyb v plném rozsahu v předpažení pouze v poloze 

vsedě s testovanou paží položenou na stole v abdukci a vnitřní rotaci. V obou případech 

bylo hodnoceno stupněm dvě. 

Stupně zkrácení jsou skoro ve všech svalových skupinách na nejvyšším stupni. 

Důsledkem zkrácení m. pectoralis, m. trapezius a m. levator scapulae je silná protrakce 

ramen a taktéž i elevace. 

Závěrečné hodnocení testu: Domnívám se, že je přítomen horní zkřížený syndrom, který 

je způsobem zrácením m. pectoralis a oslabením mm. rhomboidei, napětím v m. trapezius 

a to je důsledkem hyperkyfotického držení. 

 

9.6 Proband 6 

Věk: 17 let  

Výška:180 cm 

Pohlaví: muž 

Předešlá zranění/omezení: zlomenina obratle  

Nynější zranění/omezení: OP – omezení pohybu m. rhomboideus 

Doba výkonu beachvolejbalu: 6 let 

Dominantní strana: pravá  
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Tabulka 11- svalový test, Proband č. 6    

 Tabulka 12- zkrácené svaly, Proband č. 6 

 

 

Proband 6 patří obecně pohybově mezi slabší jedince. Zjevné je to již při chůzi, nebo při 

běhu.  

Při úvodní anamnéze mi testovaný nahlásil zranění z minulosti v oblasti obratlů. 

Momentálně cítí omezení mezilopatkových svalů, především m. rhomboideus a částečně 

i m. trapezius, nikoliv však bolesti a z toho důvodu nenavštěvuje fyzioterapeuta.  

Při testování lopatky je již ze začátku zřejmé oslabení m. rhomboideus, avšak jen do míry, 

kdy se objeví vnější odpor. Bez odporu je proband schopen vykonat pohyb v plném 

rozsahu, avšak s projevem slabosti svalů v podobě třesu při tenzi. Při dalších úkonech 

SVALOVÝ TEST 

PROBAND 6 0 1 2 3 4 5   

ZKRÁCENÉ SVALY 

PROBAND 6 0 1 2 

Lopatka pravá + 

levá paže               

M. Pectoralis major pravá 

+ levá paže       

Addukce       

X 

X      
část sternální dolní    

X 

X   

Kaudální posunutí a 

addukce        

X 

X       
část sternální střední a horní      

X 

X 

Elevace       

X 

X       

část klavikulární a m. 

Pectoralis minor     

X 

X 

Abdukce s rotací       X X     

M. Trapezius pravá + levá 

paže       

Rameno pravá + 

levá paže                
horní část X X   

Flexe         X X   
M. Levator scapulae  X X   

Extenze       X  X         

Abdukce       X   X         

Extenze v abdukci       X X           

Pectoralis major      X   X         

Zevní rotace        

X 

X           

Vnitřní rotace      X X           
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působil testovaný oběma pažemi stejnou silou na třetím stupni, v plném rozsahu  

bez vnějšího odporu. Jen při abdukci s rotací si substituoval u obou končetin pohyb 

svalem m. trapezius a lehkou rotací trupu, na levé straně menším silovým záběrem, než 

na pravé. 

V ramenním kloubu je zřejmé, která paže je dominantní. V prvních úkonech byl proband 

šikovný v provedení, až na extenzi, kdy v levé paži bych schopen vykonat pohyb pouze 

vleže na boku, kdy testovaná končetina spočívala natažená na podložce ve vnitřní rotaci 

a lehké flexi v ramenním kloubu. Při ostatních polohách nebyl schopen provést pohyb 

bez výkonu lopatky. Jako podložku jsem použila dřevěnou desku. Při extenzi v abdukci 

nastal ten samý problém, taktéž hodnoceno stupněm dvě, z polohy vsedě na židli, bokem 

hodnocené strany k podložce, kdy končetina spočívá na podložce. Pravá končetina se 

jevila v tomto případě silnější. Stupněm dvě hodnotím i levou paži v případě vnitřní 

rotace, kdy s oslabeným m. teres major a m. subscapularis nebylo možné vykonat test 

s flektovaným loketním kloubem. Testovaný si substituoval pohyb pomocí svalů 

v předloktí a m. pectoralis major, kdy paže měla tendenci do addukce. 

Zkrácení v prvním testování, m. pectoralis část sternální dolní nebylo příliš projeveno. 

Avšak v ostatních částech hodnotím stupněm dvě, tedy silné zkrácení. Nebylo možné ani 

pasivně dovést končetinu k horizontále. M. trapezius a m. levator scapulae je 

jednostranně zkrácen na pravém rameni. 

Závěrečné hodnocení testu: Velký projev pohybových návyku z beachvolejbalu, jelikož 

testovaný si nijak pohybem nekompenzuje stereotypy, které na tréninku vykonává. 

Zaznamenala jsem především napětí v m. trapezius, konkrétně v pravém, který je 

přetížený, oslabenou levou lopatkovou část, konkrétně hodnotím podle výkonu m. teres 

minor. 

 

9.7 Proband 7 

Věk: 15 let  

Výška:156 cm 

Pohlaví: žena 

Předešlá zranění/omezení: opakované problémy s kotníky  

Nynější zranění/omezení: bolest kolen,  

Doba výkonu beachvolejbalu: 9 let 

Dominantní strana: pravá 
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Tabulka 13 - svalový test, Proband č. 7    

Tabulka 14- zkrácené svaly, Proband č. 7       

 

 

Důležitá informace k Probandovi 7 je, že je značně hypermobilní. Trpí bolestmi 

v kloubech, a to nejen kvůli hypermobilitě, ale také rychlému vzrůstu za poslední 1 rok. 

SVALOVÝ TEST 

PROBAND 7 0 1 2 3 4 5   

ZKRÁCENÉ SVALY 

PROBAND 7 0 1 2 

Lopatka pravá + 

levá paže               

M. Pectoralis major pravá + 

levá paže       

Addukce     

X 

X         
část sternální dolní  

X 

X     

Kaudální posunutí a 

addukce        

X 

X       
část sternální střední a horní  

X 

X     

Elevace       

X 

X       

část klavikulární a m. Pectoralis 

minor 

X 

X    

Abdukce s rotací     

X 

X         

M. Trapezius pravá + levá 

paže       

Rameno pravá + 

levá paže                
horní část   

X 

X   

Flexe       

X 

X       
M. Levator scapulae    

X 

X   

Extenze     

X 

X             

Abdukce       

X 

X           

Extenze v abdukci       

X 

X           

Pectoralis major       

X 

X          

Zevní rotace      

X 

X            

Vnitřní rotace     

X 

X             
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Pohledem lze zpozorovat, že má probandka dlouhé končetiny, silnou protrakci ramen a 

vystouplé hrany lopatek. Zároveň je testovaná lehce podvíživená, takže má malý poměr 

svalové hmoty. Beach hraje od ranného dětství, ale kompenzuje si ho i atletikou.  

Probanda jsem vybrala z důvodu zvědavosti, jak moc má vliv beachvolejbal  

na hypermobilní jedince, pokud vůbec nějaký.  

Obecně si probandka při pár provedeních stěžovala na bolest, proto jsem zvolila v mnoha 

případech méně intenzivní formu testování, myšleno bez odporu. Poté byla teprve 

schopná provedení pohybu v celém rozsahu. 

Při addukci lopatky byl žádoucí test vsedě, bokem testované končetiny ke stolu, kdy 

testovaná končetina spočívala na podložce a takto jsem vykonala u obou končetin. 

Zároveň jsem fixovala hrudník a rameno protilehlé paže. Abdukce s rotací si také žádala 

provedení vsedě, s testovanou paží v 90°flexi v kloubu ramenním, na podložce, 

v předpažení. Taktéž byla nutná fixace protilehlého ramene a hrudníku. 

V testování ramenního kloubu se nijak neprojevila asymetrie mezi pažemi. Opět jsem 

všechny úkony provedla bez odporu, kdy rozsah byl pak úspěšně celý. Extenze ramenního 

kloubu proběhla s dřevěnou podložkou, v poloze na boku. Nutná byla fixace kraniální 

části lopatky. Stupněm 2 jsem hodnotila také zevní rotaci s volně visící paží. Taktéž jsem 

provedla fixaci lopatky, kvůli oslabenému m. deltoideus. Stejně tomu bylo i u vnitřní 

rotace. Ostatní úkony v kloubu ramenním jsem hodnotila stupněm tři. 

Test na svalové zkrácení v případě Probandky 7 neprojevil velké známky zkrácenosti 

svalů. Pouze v oblasti m. trapezius (horní část) a m. levator scapulae bylo hodnoceno 

stupněm 1, což je optimální. 

 

9.8 Proband 8 

Věk: 13 let 

Výška:155 cm 

Pohlaví: muž 

Předešlá zranění/omezení: -- 

Nynější zranění/omezení: -- 

Doba výkonu beachvolejbalu: 4 roky 

Dominantní strana: levá 
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Tabulka 15- svalový test, Proband č. 8     

Tabulka 16 - zkrácené svaly, Proband č. 8 

 

Proband je pouze beachvolejbalista, žádná jiná kompenzace jako vedlejší sport není. 

Poslední půlrok se snaží dělat i atletiku jednou týdně. Stejně tak i v protahování a 

posilování je neaktivní. Na první pohled je velmi nekoordinovaný a o pohybu často moc 

nepřemýšlí a neovládá ho.  

Jako jediný z testování má domimantní levou paži.  

SVALOVÝ TEST 

PROBAND 8 0 1 2 3 4 5   

ZKRÁCENÉ SVALY 

PROBAND 8  0   1 2 

Lopatka pravá + levá 

paže               

M. Pectoralis major pravá 

+ levá paže       

Addukce      

X 

X       
část sternální dolní    

X 

X   

Kaudální posunutí a 

addukce      X X       
část sternální střední a horní    

X 

X   

Elevace       

X 

X       

část klavikulární a m. 

Pectoralis minor   

X 

X   

Abdukce s rotací     X X       

M. Trapezius pravá + levá 

paže       

Rameno pravá + levá 

paže                
horní část   

X 

X   

Flexe     X X       
M. Levator scapulae    

X 

X   

Extenze     X  X           

Abdukce     X X           

Extenze v abdukci     X  X           

Pectoralis major       

X 

X           

Zevní rotace     

X 

X             

Vnitřní rotace    

X 

X             
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Jak uvádím v odstavci výše, proband neumí myslí ovládat svaly, které zrovna v ten 

moment vykonávají pohyb, a proto testování s tímto jedincem trvalo déle. Každou cvičící 

polohu jsme prošli několikrát za sebou pro osvojení si pohybu a uvědomění svalů, které 

při pohybu používá.  

Při testování lopatky se u kaudálního posunutí a addukce projevil mírný rozdíl mezi levou 

dominantní silnější paží a pravou slabší paží. Taktéž i u abdukce s rotací. Levá paže  

po několika zkušebních provedeních vykonala pohyb správně, avšak paže pravá s lehkou 

rotací trupu.  

V ramenním kloubu byly zaznamenány lehké asymetrie mezi levou a pravou paží. 

Dominantní levá horní končetina zvládala po pár pokusech rozsah pohybu lépe, než 

pravá, s rozdílem jednoho stupně. Proto při flexi a extenzi jsem provedla testování slabší 

končetiny vleže na boku s podložkou pod testovanou končetinou a v případě abdukce 

vleže na zádech. Ve všech třech případech nutná fixace. Zevní a vnitřní rotace byl úkon, 

který proband nebyl schopný pohybově pochopit, substituoval často svaly předloktí, a 

proto hodnoceno stupněm dvě.  

V Tabulce 2 jsou zaznamenány výsledky z testů zkrácených svalů. Zde nejsou známy 

žádné asymetrie, všechny svaly jsou pouze mírně zkrácené, symetricky. Předpokládám, 

že je to netechnickým provedením volejbalových úkonů, počínaje vytáčením se do úderu, 

kdy značně zapojuje dominantní paži a druhou pouze určuje směr. 

Závěrečné hodnocení testu: Projevy nevhodných pohybových stereotypů se zde objevují, 

z důvodu netknutí rozdílným sportem, avšak věk je ještě nízký, a proto se dá velmi dobře 

začít kompenzovat. 

 

9.9 Proband 9 

Věk: 14 let  

Výška:155 cm 

Pohlaví: žena  

Předešlá zranění/omezení: -- 

Nynější zranění/omezení: -- 

Doba výkonu beachvolejbalu: 5 let 

Dominantní strana: pravá  
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Tabulka 17- svalový test, Proband č. 9   

Tabulka 18- zkrácené svaly, Proband č. 9 

 

Probandku znám od začátků jejího působení, takže jsem měla možnost zpozorovat i 

změny a odchylky při pohybu a v postuře. Například hypermobilitu, ve které jsem zjistila 

mírný progres, nebo silnou pronaci ramen, také mírnou elevaci a hyperkyfózu. Mimo 

beachvolejbal dělala probandka na začátku i sportovní lezení na stěně, poté se však začala 

věnovat na závodní úrovni pouze beachi, který si kompenzuje přípravou na pevném 

povrchu v podobě atletiky a posilování. 

Během testování si probandka nestěžovala na žádné bolesti ani omezení.  

SVALOVÝ TEST 

PROBAND 9 0 1 2 3 4 5   

ZKRÁCENÉ SVALY 

PROBAND 9 0 1 2 

Lopatka pravá + 

levá paže               

M. Pectoralis major 

pravá + levá paže       

Addukce       

X 

X       
část sternální dolní  

X 

X     

Kaudální posunutí a 

addukce          

X 

X     

část sternální střední a 

horní  

X 

X     

Elevace       X X     

část klavikulární a m. 

Pectoralis minor 

X 

X     

Abdukce s rotací         X X   

M. Trapezius pravá + 

levá paže       

Rameno pravá + 

levá paže                
horní část     

X 

X 

Flexe       X X     
M. Levator scapulae      

X 

X 

Extenze       X X         

Abdukce       

X 

X           

Extenze v abdukci       

X 

X           

Pectoralis major     X X           

Zevní rotace      X X           

Vnitřní rotace     X X           
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V základních úkonech byla testovaná velmi zdatná, většinově jsem hodnotila stupněm tři, 

kdy bylo možné provedení v celém rozsahu, dokonce i v oblasti lopatky při kaudálním 

posunutí a addukci byla schopná vykonat pohyb proti odporu, na stupni čtyři. Avšak při 

elevaci jsem zpozorovala odchylku a rozdíl mezi pravou dominantní a levou paží.  

V kloubu ramenním jsem nestrávila tolik času opakováním provedení, jelikož probandka 

pochopila a uvědomovala si zapojení určitých svalových skupin. Například při flexi, kdy 

byla schopna jako jedna z mála naprosto vyloučit m. trapezius a zapojit především m. 

deltoideus. Již zde bylo viditelné těžší provedení levou paží. Při testování m. pectoralis 

major jsem nejdříve hodnotila v obou pažích stupněm tři, avšak po posledním 

provedeném pokusu jsem usoudila, že levá končetina mnohem lépe provádí pohyb 

v plném rozsahu v poloze v sedě s flektovaným ramenním kloubem 90°a končetinou 

položenou na stole v abdukci a vnitřní rotaci. Loket taktéž flektovaný. Stejný postup jsem 

zvolila u zevní i vnitřní rotace. Dle provedení jsem hodnotila levou končetinu úspěšnější 

ve stupni dvě.  

Zkrácení m. pectoralis se nijak neprojevilo. Avšak m. trapezius a m. levator scapulae byly 

zkrácené na stupni číslo 2. 

Závěrečné hodnocení testu: Projevení asymetrií mezi pravou a levou končetinou se 

ukazuje především v úkonech u ramenního kloubu.  Jak uvádím na začátku, protrakce a 

lehká elevace ramen je dle mého názoru projevem zkráceného m. trapezius a ochablého 

m. deltoideus. 

 

9.10 Proband 10  

Věk: 16 let  

Výška:170 cm 

Pohlaví: žena  

Předešlá zranění/omezení: -- 

Nynější zranění/omezení: -- 

Doba výkonu beachvolejbalu: 3 roky 

Dominantní strana: pravá  
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Tabulka 19 - svalový test, Proband č. 10 

Tabulka 20 - zkrácené svaly, Proband č. 10 

 

 

Probandka je také bývalá tanečnice. Rok zpět se rozhodla věnovat plně beachvolejbalu 

na závodní úrovni. Díky tanci je velmi protažená, avšak silově zdatná není. Během 3 let, 

co jsem mohla pozorovat, jak probandka rychle vyrostla a stěžuje si na bolesti v kloubech 

nejen dolních, ale i horních končetin. Na první pohled je zjevná prominence lopatek a 

protrakce ramen. Mimo jiné má probandka i viditelné akromiony na obou ramenních 

kloubech.  

V oblasti lopatky byla testovaná schopna provést pohyb v plném rozsahu po pár 

opakování a pochopení správnosti pohybu, avšak ne proti mírnému odporu. Proto 

hodnocení stupněm tři. 

Ramenní kloub nevyznačoval známky asymetrie mezi končetinami. Pouze při extenzi 

levá paže substituovala přitahováním lopatky. Při abdukci jsem mohla vyvíjet lehký 

odpor proti paži a v závěru jsem hodnotila stupněm čtyři. Jako u předchozích případů 

SVALOVÝ TEST 

PROBAND 10 0 1 2 3 4 5   

ZKRÁCENÉ SVALY 

PROBAND 10 0 1 2 

Lopatka pravá + 

levá paže               

M. Pectoralis major pravá + 

levá paže       

Addukce       

X 

X       část sternální dolní  

X 

X     

Kaudální posunutí a 

addukce        X X     část sternální střední a horní    

X 

X   

Elevace         

X 

X     

část klavikulární a m. 

Pectoralis minor   

X 

X   

Abdukce s rotací       

X 

X       

M. Trapezius pravá + levá 

paže       

Rameno pravá + 

levá paže                horní část 

X 

X     

Flexe         

X 

X     M. Levator scapulae  

X 

X     

Extenze     X X           

Abdukce         

X 

X         
Extenze v abdukci     X X           
Pectoralis major       X X         

Zevní rotace      

X 

X             

Vnitřní rotace     

X 

X             
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byla zevní i vnitřní rotace náročná z hlediska provedení bez svalů předloktí a konkrétně 

při zevní rotaci, kdy probandka nedovedla vyloučit z činnosti m. deltoideus. Rozhodla 

jsem se aplikovat test v poloze v leže na zádech s končetinou v abdukovaném ramenním 

kloubu a flektovaném loketním kloubu. Tento postup nebyl nutností, avšak chtěla jsem 

vyzkoušet druhou variantu, která se zdařila v případě vyloučení m. deltoideus z pohybu, 

zároveň i relaxovanějšího m. trapezius. 

Zkrácenost svalů není zjevná v případě m. pectoralis. Pouze v části m. pectoralis minor a 

části klavikulární je projev mírného zkrácení, kdy polohy paže do horizontály bylo možné 

pouze po vytvořeném tlaku. M. trapezius a m. levator scapulae jsou taktéž mírně 

zkráceny, opět bylo možné pouze stlačit ramenní kloub do horizontály. 
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10. Vyhodnocení tabulek 

Tabulka 21- vyhodnocení výsledků síly 

Rameno                                                                                                      Lopatka 

Flexe  0 1 2 3 4 5  Addukce  0 1 2 3 4 5 

Dominantní       2 3 5  Dominantní     2 5 3   

Nedominantní     1 3 3 3  Nedominantní     3 4 2 1 

               

Extenze 0 1 2 3 4 5  

Kaudální posunutí a 

addukce 0 1 2 3 4 5 

Dominantní     1 4 5    Dominantní     1 6 2 3 

Nedominantní     4 4 2    Nedominantní     2 4 2 2 

               
Abdukce 0 1 2 3 4 5  Elevace 0 1 2 3 4 5 

Dominantní       4 5 1  Dominantní       3 5 2 

Nedominantní     1 4 5    Nedominantní       6 3 1 

               
Exteze v 

abdukci 0 1 2 3 4 5  Abdukce s rotací 0 1 2 3 4 5 

Dominantní     2 6 2    Dominantní     1 3 2 4 

Nedominantní     4 6      Nedominantní     2 3 3 2 

               
Pectoralis 

major 0 1 2 3 4 5         
Dominantní     1 3 5 1         
Nedominantní     2 5 2 1         

               
Zevní rotace 0 1 2 3 4 5         
Dominantní     3 6 1           
Nedominantní     6 3 1           

               
Vnitrní rotace 0 1 2 3 4 5         
Dominantní     3 7             
Nedominantní     6 4             
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Tabulka 22- vyhodnocení výsledků zkrácených svalů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná tabulka shrnuje výsledky z předchozích tabulek od každého probanda. 

Z hlediska síly mi vyšel jasný trend ve prospěch dominantní končetiny prakticky ve všech 

testech. V lopatkové části se odchylky nejméně projevují u abdukce, addukce lopatky, 

kaudálního posunutí a elevace. Z těchto výsledků je zjevné potvrzení jednostranného 

zatížení, o kterém hovořím v mé první stanovené hypotéze a přetížení v oblasti m. 

trapezius a levator scapulae. 

Ramenní kloub již vykazuje známky asymetrie zjevné z výsledků. Nejedná se však pouze 

o jednostranné zatěžování ve prospěch dominantní končetiny, ale i o stereotypní 

pohybové vzorce, které jsou příčinou nedostatku svalové síly v pohybu, který má 

výzkumná skupina nepoužívá tak často.  

V případě flexe jsem analyzovala přiměřené výsledky ve svalové síle, tedy m. deltoideus 

(klavikulární části), se jevil dobře, avšak ve prospěch dominantní paže. 

U extenze jsem zaznamenala na počátku problém s vykonáním pohybu. Při správném 

provedení se majoritně projevila dominantní končetina lehce silnější než nedominantní. 

Dle mého názoru je častý pohybový vzorec v podobě vzpažování, kdy opačným pohybem 

je zapažování a ten se při beachvolejbalu úmyslně nevykonává. Při rozběhu na útok se 

extenze vykonává, avšak v tento moment jsou paže skoro bez výkonu svalové síly. 

Při abdukci byly výsledky různorodé, kdy polovina prováděla pohyb se stejnou svalovou 

sílou v obou horních končetinách a druhá polovina testovaných měla lepší hodnocení  

u domimantní paže. V jednostranném projevení byly nedominantní horní končetiny 

charakteristické majoritně oslabeným m. deltoideus (akromiální část). Při stejné svalové 

síle v obou končetinách zaznamenávám většinově přiměřené výsledky. 

M. pectoralis major - část sternální 
dolní 0 1 2 

Dominantní 5 4 1 

Nedominantní 5 4 1 

    
M. pectoralis major - část sternální 
střední a horní  0 1 2 

Dominantní 5 3 2 

Nedominantní 4 3 3 

    
M. pectoralis major - část klavikulární a 
m. pectoralis minor 0 1 2 

Dominantní 4 3 3 

Nedominantní 3 3 4 

M. trapezius  0 1 2 

Dominantní 2 6 2 

Nedominantní 3 3 4 

    

M. levator scapulae 0 1 2 

Dominantní 2 6 2 

Nedominantní 3 3 4 
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Extenze v addukci jeví úspěšnější výsledky opět ve prospěch paže dominantní, není to 

však stoprocentní. Při tomto pohybu jsem opět analyzovala oslabení m. deltoideus 

(lopatková část), kdy kloub ramenní jde do extenze. V pár případech se jedinci snažili  

u nedominantní končetiny substituovat pohyb pomocí rotace trupu, či lehkou elevací 

ramenního kloubu.  

Při testování svalové síly m. pectoralis major jsou výsledky většinou oboustranně  

při stejné svalové výkonnosti. Pouze u pár jedinců mělo výkon dominantní paže o stupeň 

lepší, než paže nedominantní. V některých případech jsem při provádění zaznamenala 

pokus o flexi v loketním kloubu, kterou se aktivoval m. biceps brachii.  

U zevní rotace, kterou ramenní kloub vykonává v případě beachvolejbalu, je dle 

závěrečné tabulky dominantní končetina ohodnocena vyššími stupni, než končetina 

nedominantní. Nijak velký rozdíl mezi končetinami nebyl, většinou o jeden stupeň, 

v jednom případě o dva stupně.  

Největším problémem byla majoritně vnitřní rotace. Tento pohyb vykonává velká 

skupina svalů, které probandi neuměli aktivovat a dělalo jim to velké potíže. Také  

ve výsledné tabulce je zřejmý silový rozdíl mezi dominantní a nedominantní paží. Vnitřní 

rotace v ramenního kloubu je součástí pohybových vzorců při beachvolejbalu. 

Problémovými svaly jsou v tento moment m. subscapularis, m. pectoralis major, m. 

latissimus dorsi a m. teres major. 

Při testování svalového zkrácení se mi hypotéza na základě shrnutých výsledků vyvrací.  

M. pectoralis major byl velmi zkrácen, tedy hodnocen stupněm 2 v případech, kdy jsem 

již na pohled předpokládala horní zkřížený syndrom, či u jednoho jedince po zranění 

obratlů. V ostatních případech je většinou zkrácení v normálu.  

M. trapezius (horní část) také nejevil velké známky zkrácení, pouze v pár případech. 

Polovina výzkumné skupiny má lehký projev jednostranného zatížení a druhá má v obou 

končetinách hodnocení stejné.  

Stejně je tomu i u m. levator scapulae, kdy výsledky jsou srovnatelné s m. trapezius (horní 

část). 
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11. Stručný návrh kompenzačního cvičení 

Na základě vyhodnocení mých analýz je stručný návrh vhodného kompenzačního 

programu, kdy jsem čerpala z publikace o Zdravotně kompenzačním cvičení (Levitová, 

2016) či z publikace od Bursové (2005). 

Vzhledem k potvrzení mé první hypotézy, tedy jednostrannému zatěžování ve prospěch 

dominantní paže a vlivu beachvolejbalu na vytváření nevhodných pohybových vzorců 

jsem usoudila, že bude velmi vhodné zapracovat na celé mé skupině, jako celku, tedy 

soustředit se na majoritní problém. 

Jako pomůcku volím Theraband žluté barvy, který je pro silově slabší jedince. 

Základem pro každé cvičení je vycházet ze stabilizované polohy a kontrolování osy 

pánve. 

Princip kompenzačního cvičení je posílení slabých svalových skupin, kompenzace slabší 

končetiny a cílem je vyrovnání síly mezi oběma končetinami. Jelikož se odchylky týkají 

svalů posturálních i fázických, zvolila bych kompenzaci protahovacího i posilovacího 

typu, avšak nesmí chybět cvičení uvolňovací, než začne celý vyrovnávací proces. 

Při svalovém zkrácení je žádoucí, aby jedinec prováděl protahovací cvičení pravidelně, 

nejlépe každý den, aby bylo dosaženo cíleného efektu. Taktéž je nutností pomalý vedený 

pohyb, který je spojen s dechem, kdy se sval protáhne a uvolní. Při cvičeních posilovacích 

je třeba dbát na aktivní činnost ve formě opakovaných vydatných kontrakcí svalu, kdy 

poté dojde k překonání odporu daným svalem. 

11.1 Uvolňovací cvičení 

Na úvod bych určila uvolňovací cvičení v ramenním kloubu. Nejdříve zvedání ramen 

vzhůru a při výdechu stahovat dolů k hýždím. Dále kroužení ramen vpřed, vzad, paže 

jsou uvolněné. V upažení poníž bude cvičenec opět provádět točivý pohyb vpřed vzad 

asymetricky a s přidáním pohledu na dlaň i hřbet ruky. Na závěr pokrčování paže upažmo, 

předloktí směřuje kolmo vzhůru a dolů, i asymetricky.  

11.2 Protahovací cvičení 

Na začátku bych se zaměřila na protažení v oblasti krční páteře z hlediska přetíženého m. 

levator scapulae a m. trapezius. Základním protahovacím cvikem krční páteře je pasivní 

předklon hlavy, pomocí paží, překlon diagonálně, kdy se protahuje m. levator scapulae a 

na závěr úklon hlavy na stranu s protilehlým ramenem vyvíjejícím tah od ucha směrem 

k zemi, pro protažení m. trapezius (pars superior). Pokračovala bych svalem m. 

pectoralis, který jde protáhnout pomocí opory o zeď, je flektovaný ramenní i loketní kloub 

v 90°, předloktí je opřeno o zeď a provedením rotace trupu se sval protahuje.  
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Protažení m. latissimus dorsi je z hlediska vnitřní rotace, tedy problémového pohybu, také 

žádoucím kompenzačním cvikem. Provedení je v podobě kleku a předklonu k podložce 

s pažemi položenými ve vzpažení, bez tenze. Při tomto úkonu jedinec vytahuje ramena 

z lopatky a tím protahuje m. latissimus dorsi.  

M. subscapularis bych určila na protahování vsedě s propletenými končetinami  

před tělem. Protahovaná končetina je tažena opačnou končetinou za palec směrem 

k rameni cvičené končetiny.  

V dalším případě bych provedla protažení a zároveň mobilizaci pomocí Therabandu, 

který je uchopen oběma končetinami z obou stran a udržují Theraband natažený, avšak 

bez tenze. Ramenní kloub jde postupně z fáze předpažení, přes vzpažení až do zapažení 

ve vnější rotaci v ramenním kloubu a takto podobně zase zpět.  

V neposlední řadě bych provedla přímo protahující cvik vnitřní rotace. Vykonává se vleže 

na boku stejné strany, jako je kompenzovaná končetina, která je v 90°flexi v loketním a 

ramenním kloubu a druhá paže tlačí na hřbet ruky paže kompenzované, čímž ji uvede do 

vnitřní rotace.  

11.3 Posilovací cvičení  

Při posilování bych se z počátku bych soustředila na jednoduchý, avšak problémový 

pohyb, extenzi. Jako pomůcka bude potřeba Theraband, je upevněn jedním koncem za 

chodilo a druhý konec uchopíme. Povádíme pohyb v extenzi, tedy zapažování. 

Opakování bude na nedominantní slabší končetinu vyšší. Tento cvik je zvolen z důvodu 

problémového provedení zapažování a cílem je vyrovnání svalové síly mezi dominantní 

a nedominantní končetinou.  

Poté cvik se dvěma Therabandy – veslování ve stoje. Jeho součástí je fáze, kdy ramenní 

kloub provádí zevní rotaci. Je zaměřen na protahování, ale i posilování, uvědomění si 

správného dechového stereotypu a cílem je stabilizace ramene.  

Kompenzační posilovací na zevní rotaci ramene pomocí Therabandu v sedu. Cvičící 

končetina je v zapažení a flektovaná v loketním kloubu, opačná končetina je zrcadlově 

ve vzpažení a vytváří fixaci Therabandu, za který tahá cvičící spodní končetina. 

Klasické rozpažování na mm.rhomboidei s Therabandem, prováděné v aktivním postoji, 

zpěvněným břichem a fixovanými lopatkami.  

V neposlední řadě bych podotkla a doporučila kvalitní spánek, který je nejúčinnější 

technikou relaxace na protahované svalové skupiny. 
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12. Diskuse  

V diskuzi bych ráda zmínila výhody i nevýhody zvolené testovací metody. 

Vzhledem k volejbalovému okruhu je metoda funkčního svalového testu dobrá, vzhledem 

k tomu, že ji určitým způsobem umím provést a má svůj význam z hlediska testování 

svalové síly a hrubé nerovnosti. Mimo jiné je velkou výhodou možnost testování 

kdykoliv, prakticky kdekoliv a je jednoduše pochopitelnou a proveditelnou metodou. 

Mezi nevýhody patří subjektivita a umění povést pohyb. V rámci subjektivity tato metoda 

neukazuje na přímou patologii. Taktéž je pro jedince začínající ve zdravotní tělesné 

výchově velmi těžké rozlišení svalové síly mezi stupni čtyři a pět, kdy zde hrají roli jen 

lehké odchylky.  

Celou metodu jsem prováděla pouze já a proto je zde možná chybovost na úkor lidské 

chyby, z hlediska nezkušenosti.  

Nikdo z mých probandů netrpěl vážnými problémy spojenými s bolestí v ramenním 

kloubu, na základě jednostranného zatěžování (Challoumas, 2017). Mimo jiné jsem ve 

vstupní anamnéze neshledala žádná předchozí zranění ramene, která jsou častým 

zraněním ve volejbale, jak tomu tvrdí Vorálek (2007).  

Na základě provedené metody a následných výsledků hodnotím první hypotézu jako 

potvrzenou. Pohybové poruchy v oblasti ramenního pletence jsou zřejmé kvůli 

pohybovým vzorcům, které se provádí při beachvolejbalu (Tichý, 2017). Jednostranné 

zatížení ve prospěch dominantní paže bylo majoritně zaznamenáno při úkonech 

svalového funkčního testu (Janda, 2004), především při testech v ramenním kloubu, 

avšak zjevné odchylky byly i v lopatkové části. Takovýto výsledek jsem očekávala.  

V testu na svalové zkrácení dle výsledků testování dle Jandy (2004), není žádné velké 

zkrácení zřejmé. Z hlediska přesnosti bylo opět složité hodnocení mezi stupni 0 a 1, avšak 

dle mých posudků jsem zhodnotila a vyšly z toho výsledky vyvracející mou druhou 

hypotézu. Pouze v pár případech se objevilo svalové zkrácení u m. pectoralis, či m. 

trapezius, ale není to majoritním problémem, který jsem predikovala.  

Na základě závěrečného vyhodnocení jsem analyzovala výsledky v podobě oslabených 

mm. rhomboidei, či přetížených m. trapezius. Kámen úrazu je časté vykonávání 

nevhodného pohybového vzorce, který úzce souvisí se vznikem svalové dysbalance 

(Véle, 1997), či bolesti, nebo zranění ramenního kloubu (Přikryl, 2008; Vorálek, 2007). 

Důležitou informací je, že správné provedení volejbalového pohybu v podobě smeče či 

lobu nezáleží pouze na činnosti ramenního platence, nýbrž i na souhře svalových skupin 

v oblasti horní i dolní části trupu při přo provedení rotace, což úzce souvisí se správným 

provedením techniky (Haník, 2004). 

Dle mého názoru je četnost zranění a problémů nedostatkem kompenzačních cvičení, 

jakožto prevence proti zranění, v tréninkovém plánu beachvolejbalových hráčů. 
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Většinově je to spíše o individuálním přístupu hráče a hlavně nedostatkem informací pro 

trenéry, kteří se snaží především čerpat z odborné literatury (Pilný, 2006). 

V případě mnou zvoleného stručného návrhu na kompenzační cvičení jsem zvolila 

postupy, které obsahují uvolňovací, protahovací a posilovací část, zaměřené na přetížené 

a oslabené svaly, které projevily své dysbalance při jednotlivých pohybech testování 

(Bursová, 2005; Levitová, 2016). 
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13. Závěr  

Ve volejbalovém světě na vrcholové úrovni je kladena extrémní zátěž na jedince již od 

nízkého věku, avšak technické úkony a specifické volejbalové postupy jsou vedeny 

v tréninku až se staršími hráči, většinou okolo devíti až desíti let. Ze specifických 

pohybových vzorců jsou vyplývající dysbalance a pohybové poruchy. 

V mé bakalářské práci jsou analyzované odchylky v postuře na základě jednostranného 

zatížení při pravidelném tréninku a zápasech beachvolejbalu právě na závodní úrovni. 

Stanoveny byly celkem dvě hypotézy, na které výzkum jasně odpověděl. 

První hypotéza se týče rozdílů ve svalové síle mezi dominantní a nedominantní 

končetinou. Z výsledků mi z hlediska síly vyšel jasný trend ve prospěch dominantní 

končetiny prakticky u všech testů, čímž je hypotéza potvrzena. U druhé hypotézy o 

svalovém zkrácení je to naopak. Až na pár výjimek se ve všech testech projevilo mírné 

až žádné zkrácení a majoritně mezi oběma končetinami ve stejném stupni. 

Jako závěr mé práce je stručný návrh kompenzačního cvičení a jak zmiňuji v úvodu, 

chtěla bych se na detailní postup kompenzačního cvičení a jeho výsledky zaměřit v mé 

diplomové práci, a proto tento stručný návrh popíšu mým probandům, avšak jeho 

vykonávání bude momentálně zcela dobrovolné.  
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Příloha 1- informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy 

(jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 

ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s účastí Vašeho dítěte ve výzkumném 

projektu v rámci bakalářské práce na UK FTVS s názvem Pohybové poruchy u hráčů beachvolejbalu, 

prováděné ve sportovním areálu Gutovka a Benešov.  

 

Cílem výzkumného projektu je nalezení pohybových poruch, které se vyskytují u hráčů 

beachvolejbalu ve věku 13 – 17 let ve dvou výzkumných skupinách. Jedna z Prahy a jedna z 

Benešova.  Období realizace: prosinec  2019 – únor 2020. 

Použity budou kineziologické metody, jako je například test dle modifikace Lewita, Jandy, Jaroše 

a Lomíčka, jako je například hluboký předklon ve stoji snožmo ke zjištění skoliozy,  hodnocení 

držení hlavy a krku, hodnocení dolních končetin, zda se u nich nachází valgozita, nebo varozita 

apod. Také bych ráda použila plošiny Footscan, která se používá v rámci výzkumu chůze, či 

vzpřímeného stoje. 

Způsob zásahu bude neinvazivní metodou.  

Celková doba výzkumu se bude vyvíjet v závislosti na trénincích a počtu účastníků. Testování 

jedné výzkumné skupiny se bude pohybovat okolo týdne až dvou, vždy v rámci průběhu tréninku. 

To samé u druhé výzkumné skupiny.  

Možná rizika při výzkumu se týkají hlavně správné techniky provedení kineziologických metod, 

bezpečnosti a dozoru o nezletilé hráče, o které se postarají odborní pracovníci – Miloš Takáč 

(šéftrenér klubu) a hlavní řešitel práce. Všichni účastníci výzkumu budou seznámeni s prevencí 

proti úrazům. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit 

a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 

Výzkum je zvolen na základě pozorování pohybového aparátu mou osobou při provádění určitých 

stereotypních pohybů, kdy jsou pohybové poruchy značně viditelné.  Přínosem tedy v tomto 

případě bude nalezení nedokonalostí, kdy každý individuální hráč bude vědět, co se děje a proč 

ho daný typ pohybů bolí. Následně při diplomové práci bude v plánu navázat na výzkum zvolením 

vhodných kompenzačních cvičení na odstranění, nebo zmírnění určitých pohybových poruch u 

každého testovaného jedince.  

Do projektu nemůže být zařazen proband, který bude mít zranění či akutní onemocnění nebo 

proband s jakýmkoliv onemocněním či omezením pohybového aparátu nebo rekonvalescenci po 

onemocnění či úrazu. 

Účast Vašeho dítěte ve výzkumu je dobrovolná a nebude nijak finančně ohodnocená.  

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit prostřednictvím 

hlavního řešitele práce na e-mail adrese: petruska.marackova@seznam.cz 

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v 

bakalářské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na 

konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Neanonymizované 

údaje bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru. Anonymizace 

osobních dat bude provedená do jednoho dne po testování. 

Po anonymizaci budou bezprostředně osobní data smazána. 

Anonymizace osob na fotografiích bude provedena začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla, 

znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. Neanonymizované fotografie bezpečně 

uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru. Neanonymizované fotografie 

budou bezpečně uchovány a po ukončení výzkumu smazány. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 
 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#_blank
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#_blank
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine#_blank
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine#_blank
mailto:petruska.marackova@seznam.cz
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Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Petra Maráčková      Podpis: 

............................. 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení ............................................. 

Podpis:........................  

 
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve 

výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní 

informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a 

srozumitelné odpovědi na své dotazy. Potvrzuji, že mé dítě má platnou zdravotní prohlídku. Byl(a) 

jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez 

represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

 
Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................    

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: .............................  
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