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ABSTRAKT 

Název 

Prevalence pohybových poruch u hráčů na dechové hudební nástroje 

Cíle  

Cílem této práce je zjištění prevalence pohybových obtíží (PRMD) u hráčů na dechové 

nástroje v České republice, zjištění jejich důsledků a určení souvisejících faktorů. 

Metody 

Tato práce má charakter průřezové studie s dotazníkovým šetřením. Studie zahrnovala 

308 hráčů na dechové hudební nástroje.  

Výsledky 

Prevalence PRMD byla 55 % u celého souboru a 62 % u profesionálních hráčů. S vyšším 

výskytem PRMD byl statisticky významně spojen status studenta (p=0,001), ženské 

pohlaví (p=0,026), doba hry na dominantní nástroj týdně (p=0,001) a dřívější výskyt 

PRMD (p=0,000). Obtíže v oblasti zápěstí/rukou udalo 31 %, v oblasti  krku  31  %  a 

v oblasti horní části zad 28 % hráčů. Účastníci navštívili kvůli PRMD ze zdravotnických 

specialistů nejčastěji fyzioterapeuta a sami řešili své obtíže nejčastěji nějakým druhem 

pohybové aktivity.  

Závěr  

Prevalence PRMD u profesionálních hráčů byla na nižší úrovni než v zahraniční 

literatuře. Vyšší riziko výskytu PRMD měli studenti, ženy, hráči hrající větší počet hodin 

týdně a hráči s dřívějším výskytem obtíží. PRMD byly nejčastěji lokalizovány v oblasti 

zápěstí/rukou, krku a horní části zad.  

Klíčová slova 

Prevalence, PRMD, Muskuloskeletální obtíže, Dechové nástroje, Medicína hudebníků  

 

   



   

ABSTRACT 

Title 

The prevalence of musculoskeletal disorders among wind instrument players 

Objectives  

The aim of this thesis is to determine the prevalence of playingrelated musculoskeletal 

disorders (PRMD) in players on wind instruments in the Czech Republic, to determine 

their consequences and to identify related factors. 

Methods 

This thesis has the character of a crosssectional study with a questionnaire survey. The 

study included 308 players on wind musical instruments.  

Outcomes 

The prevalence of PRMD was 55 % for the whole music group and 62 % for professional 

players. The higher prevalence of PRMD was statistically significantly associated with 

the  student  status  (p=0.001),  female  sex  (p=0.026),  playing  time  on  the  dominant 

instrument weekly (p=0.001), and earlier incidence of PRMD (p=0.000). 31 % of players 

confirmed wrist/hand problems, 31 % confirmed problems  in  the neck area and 28 % 

confirmed  problems  in  the  upper  back  area.  Because  of  PRMD,  participants  most 

frequently visited a health specialist such as a physical therapist and when dealing with 

their difficulties alone, most often they did some kind of physical activity.  

Conclusion  

The prevalence of PRMD in professional players was at  a  lower  level  than  in  foreign 

literature. Students, women, players playing more hours per week and players with an 

earlier incidence of difficulty had a higher risk of PRMD. PRMD were most commonly 

located in the wrist/hand, neck and upper back areas.  

Keywords 

Prevalence, PRMD, Musculoskeletal Disorders, Wind Instruments, Musicians’ Medicine
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1  ÚVOD  

Hra na hudební nástroj je  náročná umělecká činnost po psychické i fyzické 

stránce. Je charakterizována množstvím koordinačně náročných opakujících se pohybů, 

pro které mohou být prvotřídní hudebníci právem nazýváni atleti jemné motoriky.  

Hráči se však ve větší či menší míře musí přizpůsobit svému nástroji a dlouhodobě 

tak setrvávají v často nepřirozených pozicích. Především u profesionálních hudebníků je 

také kladen důraz na preciznost a bezchybnost výkonu. Dlouhodobým cvičením 

hudebních dovedností dochází k postupné adaptaci na zvýšené požadavky konkrétní 

činnosti. Za určitých podmínek však nemusí adaptační změny dostačovat a dochází 

k rozvoji obtíží, které se mohou projevit jako bolest, neuromuskulární dysfunkce nebo 

psychické problémy.  

Nejčastějším typem obtíží jsou obtíže pohybové (muskuloskeletální), které 

alespoň jednou za život postihnou většinu hudebníků prakticky všech úrovní a mohou mít 

závažné důsledky.  

Studie zabývající se touto problematikou zjišťují její rozsah, závažnost a 

identifikují rizikové faktory. Na tomto základě se pak snaží vydávat doporučení, jak 

ovlivnit výskyt obtíží či snížit jejich dopad nejen na hudební činnost. Tyto poznatky by 

neměly směřovat pouze k hudebníkům, ale také k hudebním pedagogům a zdravotnickým 

pracovníkům, kteří přicházejí s hudebníky do styku. Odborná literatura však není 

metodologicky zcela jednotná, což snižuje všeobecnou platnost jejích výsledků.  

Studie se také obvykle zabývají celým spektrem hudebních nástrojů, které se 

vyskytují v orchestrech nebo na hudebních školách. Aspekty hry na různé nástroje se však 

mohou výrazně lišit. Zvlášť různorodá je skupina dechových nástrojů. Jejich společným 

znakem je tvorba tónu prostřednictvím dechu, což přispívá ke vzniku specifických nároků 

pro hru na tyto nástroje.  

Z těchto důvodů bylo zvoleno zaměření této  práce, jejímž cílem je  zjistit 

prevalenci pohybových poruch u hráčů na dechové nástroje, identifikovat související 

faktory a zjistit, jaké z těchto poruch plynou důsledky. Téma bylo zvoleno mimo jiné i 

proto, že česky psaná literatura zabývající se pohybovými poruchami u hudebníků je 

vzácná a dosud žádná se nezaměřila na dechové nástroje.  
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1  Hudební medicína 
„Hudební medicína (musicians‘ medicine, performing arts medicine) je lékařský 

obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou onemocnění souvisejících 

s provozováním hudby.“ (Česká společnost pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků 

©2019). Jedná se o obor, který se v druhé polovině 20. století oddělil od pracovní 

medicíny. Potíže související s výkonem hudby jsou způsobeny řadou faktorů a vyžadují 

specifickou zdravotní péči. Hudební medicína integruje různé specializace, které se 

zaměřují na tyto obtíže v rámci svého oboru. Nejčastěji jde o rehabilitační lékařství, 

ortopedii, neurologii, otorinolaryngologii nebo zubní lékařství. Z terapeutických 

specializací se na péči o hudebníky podílí fyzioterapie a psychoterapie. Cílem by 

v ideálním případě mělo být vytvoření multioborové spolupráce a poskytnutí komplexní, 

kvalifikované péče o hudebníky s jejich specifickými problémy (Česká společnost pro 

hudební fyziologii a medicínu hudebníků ©2019, Deutsche Gesellschaft für 

Musikphysiologie und Musikermedizin e.V. ©2019).  

V současnosti však u nás chybí specifické vzdělání pro zdravotnické pracovníky 

a ti z nich, kteří se tomuto oboru věnují, tak činí z vlastního zájmu. Návštěva lékaře tak 

může skončit zklamáním hudebníka, který očekává, že léčebný postup bude brát v úvahu 

povahu jejich povolání, a může ho odradit od dalšího vyhledání odborné pomoci. 

Podobně jako u sportovců, doporučení přestat hrát nebo výrazně omezit dobu hraní, není 

pro většinu hudebníků řešením. Další snaha o rozšiřování znalostí v oboru hudební 

medicíny by měla směřovat na hudební pedagogy. Jsou se svými žáky v pravidelném 

kontaktu  a  v případě potíží jsou první, na koho se žák obrátí. Problémem je, že po 

skončení studia již na hudebníky nikdo nedohlíží. Vytvoření správných návyků 

v souvislosti s hrou na hudební nástroj je důležitá součást prevence, která může zásadně 

ovlivnit rozvoj budoucích problémů (Stanhope 2016). Běžný muzikant si však souvislosti 

bolesti se svými pohybovými stereotypy nemusí být vědom. Samotní hudebníci udávají, 

že jejich znalosti na poli anatomie a fyziologie nejsou dostatečné (Ioannou a Altenmüller 

2015, cit. podle Stanhope 2016).   

Na rozvoji hudební medicíny mají největší podíl specializované instituty a 

společnosti pro hudební fyziologii a medicínu, které jsou nejvíce aktivní v anglosaských, 

germánských a skandinávských zemích. Například v Německu můžeme nalézt několik 
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vzájemně spolupracujících institutů a klinik. Jedním z nejvýznamnějších je Institut pro 

hudební fyziologii a medicínu v Hannoveru  (Institut für Musikphysiologie und 

Musikermedizin  Hannover), známý svým výzkumem fokální dystonie  (Vencel  2015, 

Deutsche Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin e.V. ©2019).  

V současnosti je na našem území jedinou podobnou institucí Česká společnost pro 

hudební fyziologii a medicínu hudebníků, která sídlí v Praze. Působí přes 3 roky a má za 

sebou 2 sympozia zdravotní péče o hudebníky a několik přednášek a workshopů 

s tuzemskými a zahraničními odborníky.  

2.2  Onemocnění hudebníků jako nemoc z povolání 
Prevalence pohybových obtíží i jejich charakter je u hudebníků na podobné 

úrovni, jako u jiných manuálně pracujících profesí (Zaza 1998). Rozdíl je v důsledcích 

onemocnění na výkon povolání. I drobná změna či diskomfort může hrát klíčovou roli při 

hudebním  výkonu. Bejjani (Bejjani et al.  1996) uvádí příklad, kdy lehký syndrom 

karpálního tunelu např. u účetního nemusí mít žádný vliv na výkon povolání, ale 

z medicínského pohledu stejně závažný stav u prvního houslisty symfonického orchestru 

může být důvodem ke ztrátě pracovní pozice a s tím i finanční jistoty.  

Kvůli konkurenčnímu prostředí, které především mezi klasickými muzikanty není 

vzácné, nedává mnoho hráčů počínající onemocnění najevo. Frekvenci hraní snižují doma 

v soukromí, aby byli schopni odehrát zkoušky a koncerty bez známek obtíží. Nesvěřují 

se svým kolegům a z obav odkládají návštěvu zdravotníků. To způsobí přechod původně 

třeba nezávažného a řešitelného problému do chronického onemocnění se závažnými 

důsledky, které nezřídka vedou k ukončení hudební kariéry (Sousa et al. 2014, Sousa et 

al. 2017, Baadjou et al. 2016).  

„Jako nemoc z povolání se označuje jakékoliv onemocnění, které vzniklo jako 

důsledek vystavení se rizikovým faktorům při výkonu povolání. Jedná se o onemocnění, 

která se běžně vyskytují v populaci, avšak u některých povolání je jejich výskyt 

významně zvýšený nad populační průměr, popřípadě jsou jejich průběh a závažnost 

nepříznivě ovlivněny prací“ (International Labour Office 2010). V české legislativě jsou 

nemoci z povolání podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb. (Státní zdravotnický ústav 2019) 

charakterizovány jako “nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, 

fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek 

uvedených v Seznamu nemocí z povolání.”  
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Mezi nejčastější nemoci u hudebníků patří podle  tohoto seznamu onemocnění 

pohybového aparátu, a to neuropatie, tendinitidy, epikondylitidy, burzitidy, artrózy. 

Naopak v populaci časté vertebrogenní algické syndromy v seznamu uvedeny nejsou 

(Ministerstvo a práce sociálních věcí 2014).  U hudebníků se vyskytují také případy 

onemocnění dýchacích cest, např. profesionální astma bronchiale (Machartová a Bártová 

2008). Mezi nově zařazené nemoci z povolání patří nedomykavosti hlasivek, dysfonie a 

fonastenie. Jsou to onemocnění typická pro tzv. hlasové profesionály, zpěváky, herce, 

učitele apod.  Hudebníků se týkají také percepční kochleární vady sluchu při nadměrné 

pracovní expozici hluku. Posuzování nemocí z povolání u nás provádí příslušná klinika 

pracovního lékařství a Krajská hygienická stanice (BOZP 2017).  

2.3  Pohybové poruchy u hudebníků  
Pohybové poruchy jsou nejčastějším onemocněním u hudebníků (Kok et al. 

2016).  V anglicky psané literatuře se setkáváme s termíny musculoskeletal disorders, 

musculoskeletal complaints nebo neuromuscular disorders. Mezi hlavní faktory 

přispívající k jejich tvorbě patří mj. množství opakujících se pohybů, déletrvající statická 

zátěž nebo nepříznivá pozice  (Luttmann  et  al.  2003), což jsou typické znaky hry na 

hudební nástroj. Vedle těchto biomechanických faktorů  mají u hudebníků vliv  také 

faktory psychosociální, např. problémy v osobním životě nebo existenční nejistota 

(Vencel 2015, Baadjou 2016). Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se mezi 

muskuloskeletální poruchy řadí problémy pohybového aparátu, tj. svalů, šlach, kostí, 

chrupavek, vazů a nervů. Zahrnují jak lehké a přechodné, tak i nevratné, zneschopňující 

obtíže (Lutmann et al. 2003). 

Pro pohybové poruchy hudebníků je v současnosti nejvíce přijímaný termín 

„Playingrelated musculoskeletal disorder“, dále PRMD (Kochem  a  Silva  2017).  Je 

definován jako:  „bolest, slabost, ztráta kontroly, změna citlivosti, brnění nebo jiné 

symptomy, které zasahují do hry na hudební nástroj na úrovni, na kterou je hudebník 

zvyklý“ (Zaza 1998). Cílem autorů bylo vytvořit definici z pohledu hudebníků, kteří jsou 

sami schopni nejlépe určit, jak omezující jsou jejich potíže a kteří rozhodnou, zda 

vyhledat nebo nevyhledat odbornou pomoc. Na rozdíl od definice muskuloskeletálních 

poruch dle WHO jsou symptomy u PRMD jsou popisovány jako chronické a za hranicí 

kontroly na rozdíl od běžných každodenních bolestí. Jak bylo zmíněno výše, přestože 
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PRMD nemusí být medicínsky závažné, mohou mít fyzický, psychický, sociální nebo 

finanční dopad (Zaza 1998, Stanhope 2016). 

2.3.1  Syndrom z přetížení 

Podle většiny autorů zabývajících se hudební medicínou je nejčastější poruchou 

hudebníků tzv.  overuse  syndrom,  syndrom z přetížení, někdy také nazýván repetitive 

strain injury (Lederman 2003, Iranzo et al. 2010, Bejjani 1996, Bird 2013). Někteří autoři 

(Lederman 2003, Iranzo et al. 2010) poukazují na vágnost tohoto termínu, pod kterým 

bývají zahrnuty všechny bolestivé stavy po vyloučení relativně specifických diagnóz, 

jakou jsou subakromiální impingement, léze rotátorové mažety, tendinitity, 

tenosynovitidy, artritidy nebo epikondylitidy. V jiných případech je zase termín overuse 

použitý obecněji a některé z těchto poruch zahrnuje (Bejjani et al. 1996). K obtížnému 

zařazení syndromu z přetížení přispívá také fakt, že se několik různých diagnóz může 

vyskytovat současně a výsledný klinický obraz je dán kombinací a překrýváním 

jednotlivých symptomů (Bird 2013). Většina autorů se ale shoduje na definici syndromu 

z přetížení, který charakterizuje  jako bolestivý stav způsobený nadměrným zatížením, 

které překračuje anatomické a fyziologické limity (Lederman 2003, Bejjani et al. 1996, 

Fry 1987, Trnavský 1996).  

Syndrom z přetížení se objevuje u různých typů tkání, nejčastěji však postihuje 

šlachosvalovou  jednotku  (Maric  2019,  Trnavský 1996). Šlachová onemocnění 

(tendinózy)  lze  rozdělit podle postižené anatomické struktury. Peritendinitida, 

tenosynovialitida  nebo  tendovaginitida  označují  onemocnění šlachových obalů. Pro 

degenerativní postižení úponu šlachy do kosti užíváme termín entezopatie.  Mezi 

exogenní faktory podílející se na vzniku onemocnění řadíme především opakované 

zatížení tkáně, trauma, mikrotrauma nebo chlad. Mezi faktory endogenní potom cévní, 

metabolické, endokrinní vlivy a funkční stav centrální nervové soustavy (CNS) (Kolář et 

al. 2009).  

Klinický obraz se liší podle formy onemocnění. U akutní formy jsou přítomné 

příznaky zánětu, tedy otok, zarudnutí a lokálně zvýšená teplota. Bolest je klidová, má 

nepřesné ohraničení a je obvykle lokalizovaná při úponu šlachy. Akutní forma vzniká při 

jednorázové namáhavé práci a přetížení určitého svalu či svalové skupiny.  

U hudebníků častější chronická forma je charakterizována mikrotraumaty a 

následnou tvorbou nezralých a neuspořádaných kolagenních vláken. Dochází ke 
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strukturální změně šlachy (Richtr a Keller  2014). Stav nebývá provázen akutními 

zánětlivými změnami, bolest se objevuje při zátěži i po zátěži a je doprovázena pocitem 

napětí. U hudebníků může být zásadní také slabost a omezení jemných motorických 

funkcí.  

Chronická forma není způsobena intenzivní, ale dlouhodobou a opakovanou 

zátěží. Většinou se objeví v souvislosti se změnou intenzity hraní, tréninkových návyků 

nebo nástroje. To se týká například běžných kombinací nástrojů, jako housleviola, hoboj

anglický roh nebo klarinetsaxofon. Nástroje mají podobné rozměry i prstoklad, nicméně 

i drobná změna může zapříčinit nástup potíží (Bird 2013). Podle některých autorů je proto 

chronická forma onemocnění šlach chápána jako porucha adaptace šlachy na zatížení 

(Richtr a Keller 2014).  

U profesí, které jsou spojeny se stereotypním jednostranným zatížením, je také 

někdy porušena funkce CNS, a to ve smyslu poruchy schopnosti relaxace a selektivní 

hybnosti. Zvýšené napětí ve svalech potom znamená omezení cirkulace a vede k větší 

náchylnosti k přetížení (Kolář et al. 2009). 

U muzikantů jsou syndromem z přetížení a muskuloskeletálními obtížemi obecně 

nejvíce postiženy horní končetiny, krk a horní část zad. U dechových nástrojů se problém 

může vyskytovat také u tváří, rtů, měkkého patra a hrdla (Kaur a Singh 2016).  

Jedním z obrazů onemocnění šlach ramenního kloubu je tendinóza rotátorové 

manžety, dříve nazývaná také periartritis humeroscapularis. Rotátorová manžeta je 

anatomická struktura složená z rotátorů ramenního kloubu, konkrétně m.  (musculus) 

supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor a m. subscapularis. Tyto svaly začínají na 

lopatce a jejich úpony se sbíhají v aponeurotickou šlachu na hlavici humeru. Rotátorová 

manžeta udržuje glenohumerální kloub v centrovaném postavení, a tak chrání struktury 

kloubu před poškozením. K tomu může dojít v důsledku opakovaného přetížení šlacho

svalové jednotky nebo útlaku (impingementu) šlach v subakromiálním prostoru (Lewis 

2009, Seitz et al. 2011).  

Tendinóza šlachy rotátorové manžety, zejména m. supraspinatus, z důvodu útlaku 

se označuje jako impingement syndrom. Projevuje se bolestí při zátěži i v klidu, typické 

jsou noční bolesti a nemožnost ležet na postižené straně. Omezení hybnosti u 

impingement syndromu a u lézí ramenního kloubu obecně nacházíme dle Cyriaxe nejprve 
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při pohybu do vnitřní rotace (Véle 2006). U léze rotátorové manžety se bolest objevuje 

v pohybu  příslušného svalu proti  odporu.  Na  tomto  principu jsou založeny  také 

provokační testy na integritu rotátorové manžety, např. Hawkins test nebo  Jobe  test 

(Michalíček a Vacek 2014). 

Tendinóza postihuje také šlachu dlouhé hlavy m. biceps brachii. Projevuje se 

otokem a synovitidou. Bolest je přítomna na přední části ramene, zejména při současné 

flexi v ramenním kloubu, flexi v lokti a supinaci předloktí (Kolář et al. 2009).  

Potíže v oblasti ramenního kloubu se týkají zejména nástrojů, které hráči drží 

v elevačním postavení horních končetin. Jedná se zejména o housle, violu, příčnou flétnu, 

trubku nebo pozoun (Nyman et al. 2007).  

Dalším z obrazů onemocnění šlach je epikondylitida. Tento termín je běžně 

užívaný pro všechny tendinózy v oblasti lokte, pokud však nejsou přítomné typické 

známky zánětu, bylo by vhodnější stav označit jako epikondylalgie.  Laterální 

epikondylitida (tenisový loket), se projevuje bolestí laterálního epikondylu humeru, která 

vyzařuje do předloktí i paže. Postiženy jsou  nejčastěji  šlachy svalů m.  extensor  carpi 

radialis a m. extensor digitorum communis, které jsou citlivé při napnutí nebo pohybu 

proti odporu. Při méně časté mediální epikondylitidě (oštěpařský nebo golfový loket), je 

postižena skupina flexorů předloktí upínající se na mediální epikondyl humeru. Mezi 

postižené svaly patří většinou m. flexor carpi radialis a m. pronator teres, v druhé řadě 

potom  m.  palmaris  longus,  m.  flexor  carpi  ulnaris  a  m.  flexor  digitorum  superficialis 

(Winston a Wolf 2015, Pederzini a Di Palma 2017, Richtr a Keller 2014).  

V oblasti zápěstí a ruky dochází k tenosynovialitidám například u pianistů, kdy 

bývají postiženy mm. lumbricales a mm. interossei.  

Specifickým onemocněním u dřevěných dechových nástrojů jako je klarinet, 

hoboj a flétna, je Morbus de Quervain. Jedná se o tenosynovialitidu společné šlachové 

pochvy m. abductor pollicis longus a m. extensor pollicis brevis. Zduření pochvy brání 

volnému pohybu šlach, což se projevuje bolestí v oblasti processus styloideus radii. 

Šlachy palce jsou zde přetíženy především z důvodu podpory nástroje (Bird 2009, Chong 

et al. 1989, Kolář et al. 2009).  
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2.3.2  Úžinové syndromy 

Úžinové syndromy (angl. entrapment  neuropathy) znamenají  útlak  či jiné 

dráždění periferního nervu okolními anatomickými strukturami. Vyskytují se v místech s 

těsným kontaktem nervové, vazivové a kostní tkáně. Zmenšení prostoru pro nerv může 

být způsobeno zduřením, kalcifikací okolního vaziva, otokem nebo např. nádorem. 

Přispět mohou také systémové vlivy jako diabetes mellitus nebo chronická intoxikace 

alkoholem, které činí nerv více fragilním.  

Jako první se u úžinových syndromů projevují senzitivní příznaky, a to parestezie, 

dysestezie, allodynie nebo bolest, která však není typická. Motorický deficit a svalová 

hypotrofie zpravidla přicházejí až v pokročilé fázi onemocnění. Kořeny míšních nervů po 

výstupu z krční a hrudní páteře tvoří nervovou pažní pleteň (plexus brachialis), která se 

dále větví na jednotlivé nervy horní končetiny.  

Dle  Ledermana  (2003)  je nejčastějším úžinovým syndromem mezi hudebníky 

syndrom horní hrudní apertury (angl.  thoracic  outlet  syndrome). Rozlišujeme u něj 

několik typů, ale vždy dochází k útlaku plexus brachialis spolu s arteria a vena subclavia 

při výstupu z horní hrudní apertury mezi prvním žebrem a okolními strukturami. Kromě 

obecných klinických příznaků uvedených výše uvadí Lederman ještě bolest 

lokalizovanou obvykle na předloktí. Symptomy jsou nejprve spojeny se specifickými 

pozicemi a aktivitami a poté se stávají permanentními. Lze je vyvolat speciálními 

manévry, jako hyperabdukcí nebo extenzí paže s vnitřní rotací ramenního kloubu. 

Vyskytuje se u lidí dlouhodobě pracujících s elevovanými horními končetinami 

(Lederman 2003, Michalíček a Vacek 2004).  

Bejjani jako nejčastější úžinový syndrom hudebníků uvádí syndrom karpálního 

tunelu, který je nejfrekventovanější i v běžné populaci (Bejjani et al. 1996, Dong et al. 

2012). Mediální nerv (n. medianus), který karpálním tunelem prochází, může být utlačen 

různými strukturami, nejčastěji hypertrofií šlach flexorové skupiny svalů předloktí nebo 

zápěstním vazem retinaculum  musculorum  flexorum,  který karpální tunel tvoří. 

Vyskytuje se častěji u žen, mezi typické příznaky patří parestézie nebo hypestézie 

distribuční oblasti n. medianus (1. až 3. prst a radiální část 4. prstu), ale nemusí být 

omezena pouze na tuto lokalizaci. Pálivá bolest od zápěstí distálně se objevuje typicky 

v noci, později můžeme pozorovat také slabost svalů dlaně inervovaných n. medianus a 

hypotrofii thenaru (Lederman 2003).  
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Mediální nerv může být ve svém průběhu utlačen také v místě průchodu přes m. 

pronator  teres  v  tzv.  pronátorovém kanálu. Tento méně frekventovaný  stav  postihuje 

muzikanty s častými pronačními pohyby předloktí. U hráčů na smyčcové nástroje mohou 

být příliš silným úchopem smyčce nebo tlakem na krk nástroje postiženy také nervy prstů 

(Bejanni 1996).  

Úžinový syndrom ulnárního nervu se nejvíce vyskytuje v kubitálním kanálu, 

prostoru v loketní jamce mezi hlavami m. flexor carpi ulnaris. Jedná se o druhý nejčastější 

úžinový syndrom horní končetiny u hudebníků i v běžné populaci. Způsobuje ho střídavá 

flexe  a  extenze v loketním kloubu, také typická u smyčcových nástrojů. Zřídka je u 

muzikantů pozorován také útlak n.  ulnaris  v Guyonově kanálu mezi os  pisiforme,  os 

hamatum a retinaculum musculorum flexorum, a to konkrétně u flétnistů.  

Radiální nerv bývá u hudebníků poškozen velmi vzácně. Jsou popsány případy 

postižení větve n. cutaneus antebrachii posterior při časté extenzi lokte u bubeníků (Dong 

et al. 2012, Bejjani 1996) 

2.3.3  Fokální dystonie 

Fokální dystonie je nejzávažnější motorická porucha u výkonných hudebníků. V 

angličtině se můžeme setkat také s označením musician’s cramp. Fokální dystonie je 

charakterizována jako “přetrvávající svalová inkoordinace nebo ztráta kontroly volních 

pohybů u vysoce specifických pohybových úkonů, jako je hra na hudební nástroj” 

(Altenmüller, Ioannou a Lee 2015). Odtud také další anglické označení:  taskspecific 

focal dystonia. Rozlišují se dvě formy onemocnění, focal hand dystonia postihující ruce 

a embouchure dystonia (nátisková dystonie), která zasahuje do funkce periorálních svalů.  

V počátcích onemocnění se objevuje jemná ztráta kontroly pohybů. Charakter je 

různý a může se lišit mezi nástroji. U některých byly nalezeny stereotypní vzory postižení, 

např. flexe 4. a 5. prstu u pianistů, flexe 3. prstu u kytaristů, extenze 3. prstu u klarinetistů 

(Slawek 2004; Obrázek 1). Je zaznamenán také případ mimovolní koaktivace flexorů a 

extenzorů hlezna u bubeníka pedálem ovládajícího basový buben (Lee a Altenmüller 

2014, cit. podle Altenmüller, Ioannou a Lee 2015).  
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Hudebníci dávají první příznaky za vinu špatné technice nebo nedostatku cvičení 

a zvýšeným úsilím nezřídka zhorší průběh onemocnění. Bolest není ve většině případů 

přítomna. Motorické symptomy se nejprve vyskytují pouze u specifických pohybů při hře 

na nástroj, při delším průběhu onemocnění se mohou rozšířit i na jiné podobné činnosti.  

Fokální dystonie postihuje přibližně 1 % profesionálních hudebníků, což je 

výrazně vyšší výskyt v porovnání s běžnou populací. Mezi rizikové faktory patří typ 

nástroje, opakování a intenzita zátěže, přesná kontrola pohybů, ale také dědičnost, 

pozdější zahájení kariéry a psychologické faktory. U 40 % pacientů s fokální dystonií 

byla zjištěna vyšší míra stresu, nervozity  a  perfekcionismu  (Ioannou,  Furuya  a 

Altenmüller 2016, Ioannou a Altenmüller 2014).  

Patofyziologie onemocnění není zcela objasněna. Jedním z převládajících názorů 

je chybné zpracovávání senzitivních informací a porušená somatosenzorická mapa 

mozkové kůry pro oblast postižené ruky a prstů (Jabusch a Altenmüller 2006, Elbert et 

al. 1998)  

Léčba u fokální dystonie je pouze symptomatická, pro velkou část postižených 

tento stav znamená ukončení profesionální kariéry. Lékem volby je aplikace 

botulotoxinu, z orálně podávaných léčiv potom anticholinergikum trihexyphenidyl nebo 

některá antiepileptika. Výsledek mohou přinést i ergonomické úpravy nástroje, např. 

drobná změna polohy nebo typu jednotlivých klapek u dechových nástrojů. Další 

možností je omezení dystonických pohybů použitím dlah na postižené prsty.  

Z dlouhodobého hlediska je zřejmě nejefektivnější rehabilitace, tzv. pedagogical 

retraining. Používá se více přístupů (Feldenkraisova metoda, Alexandrova technika), ale 

Obrázek 1 – Příklady dystonických vzorů 
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vždy se jedná o komplexní terapii zahrnující celou osobnost. Cílem je znovunastolení 

vyrovnaného svalového tonu a fyziologických pohybů. Cvičení je zpočátku omezeno tak, 

aby se neobjevily dystonické pohyby, pracuje se s vizuální zpětnou vazbou a 

s uvědoměním vlastního těla. Nevýhodou terapie je její délka, která je v průměru 28 

měsíců (Jabusch a Altenmüller 2006, Slawek 2004).  

2.3.4  Orofaciální problémy 

Pro potíže orofaciální oblasti mají předpoklady především hráči na dechové a 

smyčcové nástroje, ale také vokalisté. Nejčastěji se objevují problémy 

temporomandibulárního kloubu (angl.  temporomandibular  joint  –  TMJ), dále virová 

herpes simplex infekce, ortodontické problémy a dysfunkce periorální muskulatury 

(RodríguézLozano et al. 2011).  

Skupiny dechových nástrojů se liší podle typu hubice či nátrubku. Někteří jedinci 

se svými anatomickými předpoklady hubici či nátrubku hůře přizpůsobují, roli zde hraje 

především pozice zubů ve smyslu předkusu.  

V oblasti periorální muskulatury je zřejmě nejběžnější svalová únava, při níž hráč 

dočasně ztrácí kontrolu nad jejich koordinací. Tento stav, který má obvykle krátké trvání 

a klidem se upraví, může přerůst v syndrom z přetížení se všemi jeho negativními 

důsledky. Vedle výše zmíněné nátiskové fokální dystonie může i u periorálních svalů rtů 

dojít k útlaku drobných nervů tlakem při sevření hubice či nátrubku, což se může projevit 

senzitivním i motorickým výpadkem (Lederman 2003).  

U dechových nástrojů je relativně častý diskomfort v oblasti rtů způsobený příliš 

ostrými zuby. Tento problém se týká především nástrojů jednoplátkových (klarinet, 

saxofon) a dvouplátkových (hoboj, fagot) (Howard 2010).  

Pod potíže v oblasti TMJ můžeme zahrnout bolest, ztuhlost, omezení rozsahu, 

blokády nebo zatínání zubů. Ve studii dotazující 408 profesionálů (Steinmetz et al. 2015) 

udávalo přítomnou nebo minulou bolest v oblasti TMJ 34 % žesťových, 24 % dřevěných 

nástrojů a 27 % hráčů na housle nebo violu (angl.  upper strings). U posledních dvou 

jmenovaných nástrojů potíže souvisí s držením nástroje mezi bradou a ramenem a 

permanentní aktivitou čelistních a krčních svalů. Dle jiné studie autorů Howard a 

Lovrovich  udávalo TMJ bolest 21  % dřevěných dechových nástrojů. Více autorů se 

shoduje, že ačkoliv jsou někteří hudebníci zřejmě citlivější k výskytu těchto problémů, 
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jejich prevalence je srovnatelná s běžnou populací a pouze malá část hráčů vyhledává 

odbornou pomoc (Howard 2010, Steinmetz et al. 2015, Selms et al. 2017).  

2.4  Ostatní problémy hudebníků 
Vydechování vzduchu proti odporu při hře na dechové nástroje zvyšuje tzv. 

Valsalvovým manévrem nitrobřišní tlak a tlak v dýchacích cestách. Déletrvající 

barotrauma může mít negativní vliv na vznik astmatu a omezení plicních funkcí, což 

udává studie měřící dechové objemy u profesionálních hráčů vojenské kapely (Deniz et 

al. 2006). Naopak jiná práce snížení plicních funkcí v porovnání s kontrolní skupinou 

nenalezla (Fuhrmann et al. 2011). Dechové hudební nástroje jsou také zdrojem patogenů 

v podobě bakterií a plísní, které mohou způsobit infekce dýchacích cest. Jsou doloženy 

případy hypersenzitivní pneumonitidy u saxofonistů, pozounisty a hráče na skotské dudy, 

přičemž v posledním případě nemoc skončila fatálně (Okoshi et al. 2017).  

Valsalvův manévr rezultuje také ve zvýšení nitroočního tlaku a nitrožilního tlaku 

na sítnici. Nitrooční tlak je nejvíce zvýšen při hraní tónů o vysoké frekvenci u nástrojů s 

velkým odporem, jako je trubka nebo hoboj. Tito hráči tedy mají vyšší riziko vzniku 

glaukomu (Schmidtmann et al. 2011, Okoshi et al. 2017).  

Zdravotní riziko představují také vysoké hladiny intenzity zvuku, kterým jsou 

hudebníci vystaveni. Výsledky retrospektivní kohortové studie (Schink  et  al.  2014) 

ukazují vyšší riziko ztráty sluchu u hudebníků než v běžné populaci, a to téměř čtyřikrát. 

Používání ochranných pomůcek bývá problematické, protože dochází ke ztrátě jemných 

zvuků a efektů, které jsou nezbytné pro komunikaci mezi spoluhráči a pro výsledný dojem 

(Jansen et al. 2009).  

2.5  Prevalence pohybových obtíží  
PRMD postihují velkou část hudebníků. Ohroženi výskytem neuromuskulárních 

a muskuloskeletálních onemocnění jsou všichni hráči na hudební nástroje, nicméně 

největší část z nich představují profesionálové a studenti hudebních škol (Lederman 

2003). Prevalence je jedním ze základních epidemiologických ukazatelů. Jedná se o podíl 

počtu jedinců trpících danou nemocí v určitém časovém okamžiku a počtu všech jedinců 

v dané populaci (Kumurya a Auta, 2017).  

Přehledová studie Christine Zazy z roku  1998  sledovala  7  databází po 16 let 

s cílem získat informace o prevalenci PRMD u klasických hudebníků a více upozornit na 
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tuto problematiku, která dosud zůstávala spíše přehlížená. Vylučovacími kritérii prošlo 7 

studií hodnotících prevalenci. Ostatní práce nebyly zařazeny z důvodu malého vzorku 

respondentů, nízké návratnosti dotazníků, chyb ve vzorkování nebo v analýze výsledků. 

Až na několik výjimek nebylo zřejmé, zda byla ve studiích vyloučena onemocnění 

nesouvisející s hrou na hudební nástroj. Hodnocené parametry výzkumných prací nebyly 

jednotné a nejvýznamnější metodologickou chybou byla jejich nedostatečná nebo 

chybějící definice. I ve studiích, které vylučovacími kritérii prošly, se hodnocené 

parametry lišily. Jednalo se o PRMD, muskuloskeletální obtíže, bolest související se hrou 

na hudební nástroj (performancerelated pain), popř. bolest související s hudebním 

nástrojem (instrumentrelated pain). Dle autorů přinesly nejpřesnější výsledky práce, 

které rozlišovaly PRMD od běžných každodenních bolestí.  

Výsledky ukazují, že prevalence PRMD bez ohledu na závažnost se pohybuje 

mezi 39 % a 87 % u dospělých hráčů a mezi 34 % a 62 % u dospívajících studentů hry na 

hudební nástroj. Ačkoliv výsledky mohou být vypovídající, z výše uvedených důvodů je 

nelze pokládat za obecně platné. Heterogenita studií znesnadňuje jejich porovnávání a je 

častým problémem ve výzkumu PRMD a onemocnění hudebníků obecně (Zaza 1998, 

Cruder et al. 2019). 

Aktuálnější data přináší přehledová studie z roku  2016  (Kok  et  al.  2016). 

Výsledky zahrnovaly 21 prací s celkovým počtem 5424 subjektů. Jednalo se o dospělé 

profesionální hudebníky a studenty hudby. Hodnocené parametry opět nebyly jednotné a 

zde jsou shrnuty pod pojmem muskuloskeletální obtíže (musculoskeletal complaints). 

Jejich okamžitá prevalence se pohybuje od 57 % do 68 % u všech muskuloskeletálních 

obtíží a od 9 % do 68 % u obtíží souvisejících se hrou na hudební nástroj (playingrelated 

complaints). Prevalence za posledních 12 měsíců je u stejných parametrů 8689 % a 41

94 %, celoživotní prevalence u playingrelated complaints je 6293 %.  

Přestože jsou PRMD pravděpodobně nejvíce ohroženi profesionálové, jiná studie 

téhož autora (Kok et al. 2018) se zabývala výskytem obtíží pouze u amatérských hráčů. 

Jednalo se o průřezovou studii, kde bylo dotazováno 357 hudebníků z 11 nizozemských 

amatérských orchestrů. Celkem 26 přítomných studentů konzervatoře bylo vyloučeno, 

neboť nebyli považováni za amatéry. Jako sledovaný parametr zde autoři použili termín 

PRMD v podobě, jak ho definovala Zaza et al. (1998). Jeho prevalence v této populaci 

byla  26,9  %  v posledním týdnu, 33,6 % v posledních čtyřech týdnech, 37,3 % 
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v posledních třech měsících a 67,8 % v posledním roce. Hodnoty z této studie se tedy 

výrazně neliší od prevalence u profesionálních hudebníků: 4194  %  prevalence  za 

poslední rok (Kok et al. 2016), 3987 % prevalence za neurčené časové období (Zaza 

1998). Musíme však přihlédnout k poměrně vysokému rozpětí prevalence u těchto 

přehledových studií. Výsledky naznačují, že PRMD se nevyhýbají ani amatérským 

hudebníkům a také u nich mohou mít negativní dopad na pracovní či jiné aktivity běžného 

denního života (Kok et al. 2018).  

Přestože se PRMD u studentů hry na hudební nástroj může rozvíjet už od dětského 

věku, existuje pouze omezený počet prací s tímto zaměřením.  Jednou  z nich  je  studie 

autorů Ranneli, Straker, Smith (Ranelli et al. 2011). Bylo zjištěno, že výskyt bolesti zad 

během dospívání přináší zvýšené riziko bolesti zad v dospělosti. Motivací autorů bylo 

tedy porozumět důvodům výskytu PRMD u dětí a popsat rizikové faktory s cílem 

prevence do budoucna. Výzkumu se zúčastnilo 731 australských studentů hry na hudební 

nástroj ve věku 717 let. Dotazníkovým šetřením byly zjišťován výskyt dvou typů obtíží. 

Prvním z nich  je  PRMD  s původní definicí dle Zaza et al. (1998). Druhý je popsán 

termínem PRMS (playingrelated musculoskeletal symptoms), neboli „bolesti, přítomné 

během hry nebo následující po hře na hudební nástroj, kterou mohou nebo nemusí 

ovlivnit“. Respondenti dále lokalizovali tyto symptomy, určovali jejich  závažnost a 

odpovídali na otázky ohledně typu nástroje a dalších zkušeností s instrumentální hrou. 

Výsledky ukazují že PRMS se někdy objevily u 67 % dětí a u 56 % se objevily alespoň 

jednou za poslední měsíc. Měsíční prevalence PRMD je 30 %. Poměrně velká  část 

dětských hudebníků tedy může být postižena výskytem PRMD, což s sebou může nést 

zvýšené riziko těchto poruch v dospělosti (Ranelli et al. 2011).  

2.5.1  Prevalence pohybových obtíží u dechových nástrojů 

Při zjišťování četnosti výskytu PRMD se žádná z dostupných studií nezaměřila 

pouze na dechové nástroje. Výzkumy se ve většině případů týkaly symfonických 

orchestrů. Standardně obsazený symfonický orchestr se skládá z 91 členů, z toho 

průměrně 27 % představují dechové nástroje (Leaver et al. 2011). Celkový počet hráčů a 

nástrojové obsazení však mohou lišit podle hrané skladby. Podíl dechových nástrojů ve 

sledovaných vzorcích se pohyboval mezi 31 % a 34 %, byl tedy blízko klasickému 

rozložení nástrojů v symfonickém orchestru (Fry 1987, Leaver et al. 2011, Sousa et al. 

2017, KaufmanCohen a Ratzon 2011, Kok et al. 2018). Pouze studie zaměřená na dětské 
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hudebníky (Ranelli et al. 2011) sledující účastníky hudebního programu na australských 

školách měla podíl dechových nástrojů vyšší (43 %).  

Hudební nástroje  jsou ve výzkumech nejčastěji rozděleny do skupin na strunné 

(strings), dechové dřevěné (woodwinds), dechové žesťové (brass) a ostatní. Prevalence 

PRMD mezi jednotlivými skupinami není zcela jednotná. Některé práce udávají, že 

nejvíce jsou postiženi hráči na strunné nástroje (Lederman 2003, Zaza a Farewell 1997). 

Oproti  tomu  Fry (1987) přisuzuje vyšší  náchylnost k syndromu  z přetížení hráčům na 

nástroje dřevěné. V další již zmíněné studii (Ranelli et al. 2011) autoři demonstrují vyšší 

prevalenci PRMD u dřevěných dechových nástrojů než u houslí a violy (upper strings), 

ale nižší ve srovnání s violoncellem  a  kontrabasem  (lower  strings).  Podle přehledové 

studie, jejímž autorem je Laura M. Kok (2016), však u žádné z nástrojových skupin nebyl 

nalezen významně vyšší výskyt muskuloskeletálních obtíží. Celoživotní prevalence 

PRMD u dřevěných a žesťových nástrojů se zde pohybuje mezi 59 a 87 %.  

2.6  Rizikové faktory vzniku PRMD 
Rizikovými faktory muskuloskeletálních obtíží se zabývala přehledová studie 

Baadjou et al. (2016) a několik původních prací. Baadjou v diskuzi zdůrazňuje, že závěry 

z jeho práce nelze pokládat za obecně platné kvůli různé kvalitě a heterogenitě studií a 

také že žádná z nich neměla prospektivní design,  a tudíž mezi rizikovými faktory a 

výskytem PRMD nelze hovořit o kauzálních vztazích.  

Rizikové faktory můžeme  rozdělit podle Zazy na vnitřní (intrinsic) a vnější 

(extrinsic). Mezi vnitřní řadíme pohlaví, věk, vrozené predispozice, výšku, sílu, 

hypermobilitu, fyzickou kondici, dřívější onemocnění apod.  Mezi vnější faktory lze 

zařadit typ nástroje, techniku, pracovní režim a návyky, ergonomii, učitele nebo repertoár 

(Zaza 1993).  

2.6.1  Vnitřní rizikové faktory 

Většina autorů se shoduje, že ženy jsou náchylnější ke vzniku PRMD než muži 

(Baadjou et al. 2016, Ranelli et al. 2011, Leaver et al. 2011, Fry 1987, Zaza a Farewell 

1997, Paarup et al. 2011) a také mohou mít vyšší riziko dřívějšího nástupu obtíží (Baadjou 

et al. 2016). Naopak v jiné studii vliv pohlaví na výskyt obtíží prokázán nebyl (Roset

Llobet et al. 2000). 
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Vyšší věk je spojen s vyšším výskytem PRMD pouze u dětí. U dospělých nebyla 

asociace nalezena (Ranelli et al. 2011, Zaza a Farewell 1997).  

Z antropometrických ukazatelů byly častější obtíže spojeny s vyšším Body mass 

indexem (BMI) (Zaza a Farewell 1997, Knapik 2007).  

Jako rizikové faktory se ukázaly také nižší pohybová aktivita (Knapik 2007), 

dřívější výskyt PRMD a předchozí trauma (Ranelli  et  al.  2011,  Baadjou  et  al.  2016, 

Knapik 2007). 

2.6.2  Vnější rizikové faktory 

Počet let hry na dominantní nástroj se ukázal být spojen s výskytem PRMD častěji 

jako rizikový faktor (Ranelli et al. 2011), ale možný je i jeho protektivní vliv (Zaza a 

Farewell 1997).  

Hra na větší počet nástrojů může působit preventivně, studenti hrající na 3 hudební 

nástroje měli v porovnání s jedinci hrajícími na 1 nástroj nižší výskyt PRMD (Ranelli et 

al. 2011).  

Častými rizikovými faktory jsou změny v pracovním režimu, jako nárůst objemu 

práce, nepravidelné cvičení nebo změna školy (Zaza a Farewell 1997, Jacukowicz 2016, 

RosetLlobet et al. 2000).  

Z psychosociálních faktorů má významný vliv na výskyt PRMD stres při výkonu 

povolání, úzkostné chování, ale také například účast na konkurzech (Zaza a Farewell 

1997, Steinmetz et al. 2015).  

Kouření bylo s výskytem PRMD spojeno pouze nevýznamně (Leaver et al. 2011) 

nebo vůbec (Ranelli et al. 2011). V otázce volnočasových aktivit také nebyla nalezena 

žádná souvislost (Zaza a Farewell 1997). 

Výskyt PRMD ovlivňuje také okolní prostředí. Zejména neadekvátní teplota a 

světelné podmínky ve zkušebnách mohou ovlivnit výskyt PRMD (Sousa et al. 2017). 

Nezanedbatelný preventivní vliv má rozcvičení, rozehrání a dodržování přestávek 

při hraní (Zaza a Farewell 1997).  

2.7  Prevence vzniku PRMD 
Zásadní součástí prevence pohybových obtíží hudebníků jsou správné návyky při 

cvičení a technika hry. Každému hraní by mělo předcházet rozcvičení a postupné 
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rozehrání, které zvýší tepovou frekvenci, cirkulaci krve a okysličení tkání. Dále je 

důležité minimálně každých 3060 minut dodržovat pravidelné přestávky s trváním 10

15 minut, aby došlo k dostatečné relaxaci svalů a ostatních měkkých tkání. Déletrvající 

zátěží dochází ke svalové únavě, která se projevuje sníženou schopností koordinace a 

reaktibility, posléze bolestí a může vést k přetížení. Doba trvání jednotlivých cvičebních 

jednotek by se měla měnit postupně, je třeba se vyvarovat jejímu náhlému zvýšení.  

Po cvičení by měla být přítomna zklidňující (cooldown) část s jemným 

protažením svalů zlepšujícím žilní návrat a odplavení metabolitů. Prevencí 

jednostranného přetížení je také hudební pestrost a improvizační cvičení. Důležitost 

těchto opatření stoupá s intenzitou hry, 1012 hodin denně nemusí být u některých 

studentů výjimkou (Foxman a Burgel 2006, Fry 1987) 

Správná technika je závislá na držení těla a nástroje. Cílem správného držení těla 

je nastavení všech jednotlivých segmentů do neutrálního postavení nebo se mu co nejvíce 

přiblížit. Držení těla spolu se správným dechovým stereotypem umožňuje provádět 

pohyby s co nejvyšší mírou relaxace, což má vliv nejen na prevenci pohybových obtíží, 

ale také na kvalitu hudebního výkonu (Dawson 2006). 

Nástroje by měly být umístěny a drženy komfortně s ohledem na pozici při hře 

(sed, stoj). Např. u akordeonu vážícího více než 13 kg by měla být upřednostněna pozice 

vsedě, kdy lze lépe rozložit jeho hmotnost na dolní končetiny. Pokud lze, vhodně používat 

popruhy snižující zátěž na horní končetiny při držení nástroje.  

Vhodné je vyvarovat se ve větším rozsahu nošení těžkých břemen, náročným 

manuálním úkonům, repetitivním pohybům (psaní, práce s počítačem) nebo nástrojům 

generujícím vibrace (Foxman a Burgel 2006).  

Dále je třeba myslet na celkovou kondici za účelem zvýšení síly, flexibility a 

aerobní zdatnosti. Kromě toho fyzická aktivita také umožní mozku “odpočinek” od 

stereotypních pohybů při hraní na nástroj.  

Pro zjištění dopadu fyzické aktivity na profesionální hudebníky bylo vytvořeno 

několik intervenčních programů. Studie Andersen et al. (2017) porovnávala efekt 

specifického posilovacího cvičení svalů ramen a krku s fitness tréninkem zahrnujícím 

jízdu na rotopedu. Dvacetiminutová cvičení byla prováděna třikrát týdně po 9 týdnů pod 

dohledem fyzioterapeutů. Podle očekávání byl zjištěn významný rozdíl v aerobní kapacitě 
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ve prospěch skupiny absolvující fitness trénink. Skupina se specifickým posilováním 

udávala v průměru nižší intenzitu bolesti. O přínosu pravidelné fyzické aktivity svědčí 

také pozitivní efekt cvičebního programu na hudební výkon, který uvedlo více než 50 % 

z celkových 23 subjektů z obou skupin.  

Podobné výsledky měl i intervenční program využívající instruktážního DVD 

(Chan et al. 2013). Účastníci měli alespoň dvakrát týdně následovat cvičení zaměřené na 

posilování různých částí těla doplněné o rozcvičení a závěrečné protažení. Výsledkem 

bylo snížení četnosti a intenzity PRMD, žádný z respondentů neuvedl negativní efekt 

programu.  

Poněkud jiný charakter měla intervence kombinující fyzioterapeutická cvičení s 

dechovým cvičením vycházejícím z jógy. Účastníci po intervenci udávali zlepšené 

vnímání postury, zlepšené uvědomění těla a vyšší pohybovou efektivitu (Lee 2012).  

Na základě těchto příkladů by se dalo říct, že rozumně zvolená pravidelná fyzická 

aktivita má ve většině případů pozitivní efekt v prevenci pohybových obtíží. Stanhope et 

al. (2020) ve své přehledové studii však uvádí, že kvalita prací  zabývajících se touto 

problematikou je různá a bez důslednějšího výzkumu nelze tyto programy jednoznačně 

doporučit.  

Pro cílenou prevenci by bylo vhodné zavedení specifických screeningových 

programů pro hudebníky v orchestrech a v hudebních školách. Dotazníky a vyšetření by 

měly zjišťovat fyzické i psychologické charakteristiky, jejich význam pro hudební výkon 

a náchylnost k rozvoji PRMD, ideálně s přihlédnutím ke konkrétnímu hudebnímu 

nástroji. Sledováním by bylo možné získat informace o adaptaci muzikantů na 

dlouhodobou a intenzivní hudební činnost (Clark et al. 2013). 

2.8  Fyziologie  a  ergonomické aspekty  hry  na dechové hudební 

nástroje 
2.8.1  Dýchání 

Hlavní složkou zpěvu nebo hry na dechový hudební nástroj je samozřejmě 

dýchání, konkrétně tvorba proudu vzduchu, který po rozechvění vytvoří zvuk. 

Generátorem zvuku jsou u zpěváka hlasivky, u dechových nástrojů obvykle rty nebo 

plátek. Výsledný tón je potom určen frekvencí vibrace a rezonancí zvuku v těle nástroje, 
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ale také v hlavových dutinách. Práce hrtanu a ústní dutiny se na charakteru tónu podílí 

nemalou měrou (Elghozi 2008).   

2.8.2  Mechanismus dýchání a postura 

Dýchání je jedním ze základních dějů v organismu, jeho podstatou je výměna 

plynů. Má dvě hlavní složky, vnější a vnitřní. Při vnějším dýchání se dostává kyslík a 

oxid uhličitý z okolního vzduchu do krve, při vnitřním dýchání dochází k výměně těchto 

plynů mezi krví a tkáněmi. Plicní ventilace označuje část vnějšího dýchání, při které 

dochází k výměně plynů mezi okolím a plícemi, což je umožněno rozdílem tlaků mezi 

atmosférou a plicními alveoly.  

Při nádechu, neboli inspiriu,  bránice (diaphragma) jako hlavní inspirační sval 

aktivně snižuje svoji klenbu, vnější interkostální svaly (mm. intercostales externi) zvedají 

hrudní koš, dolní žebra se rozšiřují a zvyšuje se obvod hrudníku. V břišní dutině tlak 

stoupá, v hrudní naopak klesá a dochází k nasávání vzduchu po tlakovém gradientu. 

Výdech (expirium) je v klidových podmínkách pasivní děj. Plicní tkáň se díky své 

elasticitě smršťuje, působí zde tzv. retrakční síla plic. Při zvýšené intenzitě dýchání se při 

výdechu zapojí nejprve vnitřní mezižeberní svaly (mm. intercostales interni) a dále svaly 

břicha, pánevního dna a zad jako pomocné expirační svaly (Véle 2006, Trojan 2003, 

Šorfová et al. 2018, Haas 2011) 

Postura označuje schopnost držení těla a jeho segmentů proti působení vnějších 

sil (tíhová) a sil vnitřních (srdeční činnost, dýchání). Jedná se o aktivní proces, kdy se 

poloha jednotlivých segmentů v každém okamžiku nepatrně mění na základě informací z 

receptorů.  

2.8.3  Význam stabilizačního systému páteře 

Pro optimální udržení postury je důležitá funkce svalů zajišťujících stabilizaci 

páteře. Některé hluboko uložené svaly jsou schopné aktivity ještě před vlastním 

provedením pohybu. Tím znehybní skelet a vytvoří tak pevný bod, který umožňuje pohyb 

končetin a zároveň páteř a klouby chrání. Mezi tyto svaly řadíme bránici, svalové pánevní 

dno,  m.  transversus  abdominis  a  mm.  multifidi. Porucha funkce těchto svalů a jejich 

souhry  s ostatními svaly vede k nepřiměřenému zatížení páteře. Vedle stabilizačního 

systému páteře můžeme na stejném principu hovořit o dílčích stabilizačních systémech 

jednotlivých tělesných regionů. Jakákoliv změna postury, např. při pohybu končetin, 
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vyžaduje optimální souhru těchto systémů (Panjabi 1992, Hodges et al. 2001, Kolář a 

Lewit 2005).   

Jejich důležitost chtěli prokázat Steinmetz et al. (2010) klinickým testováním 

stabilizačních systémů v oblasti bederní páteře, krční páteře a lopatky u hudebníků 

trpících PRMD. Z 84 testovaných pozoroval nedostatečnost alespoň jednoho systému u 

92 % účastníků, přičemž více než jeden testovaný systém mělo porušeno 72 %.   

Nedostatečnost stabilizačního systému páteře ovlivňuje také dýchání. Bránice 

jako hlavní nádechový sval plní také funkci posturální a tyto funkce nelze vzájemně 

oddělit. Při zvýšených nárocích na stabilitu trupu má aktivita bránice tonický charakter 

(tzn. zvýšené napětí), což je výhodné pro udržení postury, ale současně do jisté  míry 

omezuje respirační funkce. Opačně, při zvýšených dechových požadavcích klesá 

posturální aktivita bránice i  m.  trasversus  abdominis,  přičemž  oba  jsou  pro  hlubokou 

stabilizaci trupu zásadní (Hodges a Gandevia 2000, Hodges et al. 2001). 

2.8.4  Vliv polohy na dýchání 

Vliv polohy na dýchání hráčů na dechové nástroje je diskutovaný. Udává se, že 

vestoje je vitální kapacita plic větší a dýchací pohyby volnější než vsedě. Podobně se 

diskutují i různé typy sedu, zejména v souvislosti s velkými orchestry, kde je sed při hře 

převažující pozicí.  

Podle  Price  et  al.  (2014) nejsou dechové objemy vsedě významně nižší než 

vestoje. Výjimku tvoří sed v záklonu, u kterého bylo naměřeno snížení testovaných 

dechových parametrů. U testování při hře na trubku byla aktivita břišní stěny vsedě vždy 

nižší než vestoje. Při hraní dlouhých tónů na výdrž byla u různých poloh sedu délka tónů 

vždy kratší než vestoje, ale signifikantní rozdíl byl zjištěn pouze u vzpřímeného sedu se 

sklonem sedadla a úhlem 115° mezi stehny a trupem. Z výsledků vyplývá, že i při 

vzpřímeném sedu je aktivita břišní stěny vždy nižší než vestoje a ačkoliv se sed se 

sklonem sedadla vpřed stoji nejvíce blíží, jeho význam v praxi je sporný.  

2.8.5  Dýchání při hře 

Dýchací funkce jsou za normálních okolností řízeny autonomním nervovým 

systémem, ale fonační funkce (řeč, zpěv) nebo hra na hudební nástroj vyžaduje vědomě 

řízené kontrolované dýchání. Přestože má zásadní vliv na tvorbu a kvalitu tónu, pro 

začínající i pokročilé hráče nebývá dýchání něco, o čem by běžně přemýšleli. 
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Pro navození správného bráničního dýchání lze např. použít představu, kdy 

vzduch nasáváme ze země skrz prsty u nohou a až poté ho posíláme do plic (Fraser 2005). 

Výdech začíná také u bránice a vzduch poté plynule vychází dýchacími cestami. Důležité 

je, aby výdech prováděly především svaly břicha a hrudníku, svaly krku by měly zůstat 

co nejvíce uvolněné. Relaxovaný výdech do dechového nástroje je podobný povzdechu, 

proud vzduchu je zde však více soustředěný.  

Hlavní úlohu v kontrole vydechovaného vzduchu má aktivita hrtanu, alespoň co 

se týká hry na saxofon. Hlasivky zaujímají v průběhu hry střední pozici s minimálními 

změnami. Tón je dále modifikován hltanem, který se podílí např. na tvorbě vibrata 

(Weikert  a  Schlömicher  1999).  Analýza hry na trubku pod magnetickou rezonancí 

ukázala, že ústní dutina i hltan při hře zvyšují svůj objem. Nárůst objemu se zvyšováním 

tónu byl markantnější v oblasti hltanu. (Schumacher et al. 2013).  

Hráči na dechové nástroje vydechují velké plicní objemy proti různě velkému 

odporu, který se liší podle typu nástroje. Průtok vzduchu je obecně vyšší u žesťových a 

nižší u dřevěných nástrojů (zejména hoboj), zatímco nitrohrudní tlak je právě u hoboje 

nejvyšší.  

Tlak vyvíjený periorální muskulaturou (mouth pressure) má u žesťových nástrojů 

značně vyšší rozsah než u dřevěných. Nejnižší hodnoty nalezneme u tuby a nejvyšší u 

trubky nebo pozounu. Tyto parametry se liší také v závislosti na rejstříku a síle tónu. 

Hraní ve vyšším rejstříku vyžaduje obvykle  vyšší tlak periorální muskulatury. Při 

postupném zesilování tónu dochází ke zvýšení tlaku perorální muskulatury i průtoku 

vzduchu. Výjimku tvoří hoboj, u kterého se průtok vzduchu snižuje. U trubky v nízkém 

rejstříku zase dochází se zesilováním k poklesu tlaku. (Vencel 2015). 

Hraní nízkých tónů především u basových nástrojů (tuba, bastrombon) 

vyžadujících velký průtok vzduchu, může způsobit závratě kvůli vyvolané hyperventilaci. 

Kromě závratí se mohou objevit také bolesti hlavy jako důsledek zvýšeného nitrolebního 

tlaku  a sníženého žilního odtoku. Kombinace zvýšeného nitroočního tlaku a snížené 

perfuze vyvolává také rozostřené vidění, zejména u delších hudebních frází a 

vydržovaných tónů. Tyto stavy jsou typické u nástrojů s vyšším odporem, jako je hoboj, 

fagot, lesní roh nebo trubka.  
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Hraní ve vysokém rejstříku má podobný charakter jako Valsalvův  manévr se 

všemi jeho důsledky na kardiovaskulární systém (Elghozi 2008). Srdeční frekvence při 

hře se může zvýšit až na úroveň vysoké fyzické zátěže, především v závislosti na 

obtížnosti skladby. S tím souvisí změny nitrohrudního tlaku, dechová náročnost a 

v neposlední řadě emoce. Obecně platí, že zkušenější hráči dokáží dýchat ekonomičtěji a 

kardiopulmonální změny u nich nastávají v menším rozsahu (Hahnengress a Böning 

2010)  

2.8.6  Nátisk 

Mezinárodně užívaný výraz pro nátisk  embouchure  pochází z francoužštiny a 

je odvozen od slova bouche (ústa). Označuje způsob držení hubice či nátrubku ústy. Jde 

o vysoce diferencovanou a rozvinutou funkci. Zahrnuje vzájemné postavení čelistí a 

zubů, rtů a práci periorálního svalstva.  

Nejaktivnější orofaciální sval při hře na dechové nástroje je m.  buccinator, 

„trubačský sval“ (buccinator = latinsky trubač). Tento sval tvoří svalový podklad tváře. 

Jeho aktivitou je tvář stlačována při foukání nebo polykání, také přitlačuje rty směrem 

dozadu proti předním zubům. Část jeho vláken je spojena se svalem m. orbicularis oris, 

který zajišťuje pohyb rtů. Zatímco tento sval obsahuje především rychlá svalová vlákna 

a motorické jednotky, což je výhodné pro mimiku a řeč, m. buccinator  je tvořen spíše 

pomalými svalovými vlákny, která pracují menší silou, ale unaví se později (Howard 

2010; Obrázek 2).  

Aktivita žvýkacích svalů (m. masseter, m.  temporalis) je obecně nižší. Mění se 

v závislosti na výšce tónu, u žesťových nástrojů více než u dřevěných. Při běžném hraní 

byla aktivita těchto svalů nepatrně vyšší než v klidu, ale výrazně nižší než při maximálním 

sevření čelistí. Rovněž při delší hře na nástroj nedošlo v těchto svalech k významnému 

Obrázek 2 – Orofaciální muskulatura 
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nástupu únavy. Tyto výsledky nenaznačují, že by hra na dechový nástroj měla významný 

vliv  na  rozvoj  obtíží temporomandibulárního kloubu. Funkce kloubu však může být 

ovlivněna také postavením dolní čelisti, které se mění zejména při hře zejména na žesťové 

nástroje (Gotouda et al. 2007).  Postavení dolní čelisti, a tedy i nátisku, je také úzce spjato 

s držením těla. Vzájemné postavení pánve, hrudníku, hlavy a dolní čelisti, jak popisuje 

Brodieho schéma, má vliv na vývoj dolní čelisti i skusu (Segatto et al. 2008, Lippold et 

al. 2006, Vítek 2018; Obrázek 3). 

 

2.8.7  Dělení nástrojů podle nátisku 

Podle druhu nátisku rozdělil Strayer dechové nástroje do 4 skupin (Obrázek 4):  

Skupina A:  

Tón u těchto nástrojů vzniká rozechvěním rtů přiložených na nátrubek. Nátrubek 

je kovový nástavec s kotlíkovým nebo nálevkovým profilem. Rodina žesťových nástrojů, 

u kterých se tento druh nátisku používá, je velmi široká. Zahrnuje množství nástrojů, z 

nichž mezi běžné patří trubky, pozouny, tuba, lesní roh nebo baskřídlovka. Horní a dolní 

řezáky jsou v sagitální rovině vyrovnané a rty jsou přiloženy na nátrubek, horní ret větší 

částí než dolní (Schumacher et al. 2013). Nátrubek je tlačen proti zubům a rtům směrem 

dozadu. Okraje rtů se při hře chvějí uvnitř nátrubku, zatímco proud vzduchu prochází 

mezi nimi. Jejich funkce je z tohoto pohledu analogická k hlasivkám.  

 

Obrázek 3 – Posturální deviace dolní čelisti 
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Skupina B:  

Tyto nástroje používají hubice klínovitého tvaru. Na jejich spodní ploše je otvor, 

přes který je téměř rovnoběžně připevněn jeden obvykle dřevěný plátek. Vzduch do 

nástroje proudí štěrbinou mezi horním okrajem hubice a plátku, který se chvěje a vytváří 

zvuk. Hubice je v ústech držena horními řezáky, na spodní straně jsou dolní řezáky 

přiloženy k plátku přes ohnutý dolní ret. Do této skupiny nástrojů patří klarinety a 

saxofony.  Jejich  nátisk je v principu stejný, přesto zde nalezneme drobné rozdíly, 

především ve větší flexibilitě dolního rtu u saxofonů.  

Skupina C:  

Hubice těchto nástrojů obsahuje dva plátky připevněné k sobě téměř paralelně. 

Tento dvojplátek je uchopen horními i dolními řezáky přes ohnuté rty. Zvuk vzniká opět 

rozechvěním plátků, vzduch prochází štěrbinou mezi dvěma plátky, která je užší než u 

jednoplátkových nástrojů, nátisk má tedy větší odpor. Patří sem hoboj, fagot, anglický 

roh nebo šalmaj.   

Skupina D:  

Zvuk zde vzniká rozechvěním vzduchu o pevnou hranu otvoru nástroje, který má 

funkci hubice. K otvoru je přiložen spodní ret, který stabilizuje pozici nástroje. Horní ret 

překrývá řezáky a vzniká úzká ústní štěrbina, která umožňuje vydechovat kontrolovaný 

proud vzduchu. Tento typ nátisku má příčná flétna a piccola. Stejný princip tvorby zvuku, 

avšak jiný nátisk, má zobcová flétna (Howard 2010, Dittrichová 2016) 

 

Obrázek 4 – Typy nátisku dle Strayera 
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Strayer, stejně jako mnoho hudebníků, učitelů a jiných odborníků se domníval, že 

hraní na dechový hudební nástroj může způsobit malokluzi,  tedy nedostatky ve skusu. 

(Howard 2010). Hra na nátrubek, kde působí horizontální síla proti řezákům, by měla vést 

k redukci předkusu, zatímco hra na jednoplátkový nástroj kde působí síly více vertikálně, 

měla mít za následek vychýlení horních řezáků vpřed, dolních řezáků vzad a zvýšení 

předkusu. Studie Grammatopoulos et  al.  (2012) však při měření ortodontických 

parametrů 170 profesionálních hudebníků dospěla k závěru, že hra na nástroj významně 

neovlivňuje pozici předních zubů, pouze u velkých žesťových nástrojů (pozoun, tuba) 

existuje malé riziko tzv. křížového skusu. 

Nejběžnější dělení dechových nástrojů je na dřevěné a žesťové. O zařazení do 

jedné z těchto skupin nerozhoduje materiál, ze kterého je nástroj vyroben, ale způsob 

tvorby tónu. Mezi dřevěné nástroje patří nástroje ze skupin B, C a D dle Strayerova 

dělení. Původně byly dřevěné, ale např. příčné flétny se dnes vyrábějí z jiných materiálů 

a saxofon byl od počátku vyráběn z plechu. Žesťové nástroje jsou obvykle z mosazného 

plechu, patří sem nátrubkové nástroje ze skupiny A.  

 

2.8.8  Charakteristika hry na vybrané dechové nástroje  

Trubka 

Obě horní končetiny se při držení nástroje nachází ve flekčním postavení 

v ramenních i loketních kloubech. Váha nástroje, která se pohybuje mezi 0,9 až 1,2 kg, je 

držena především levou horní končetinou. Správných typů úchopů existuje několik a 

jejich výběr je záležitostí osobní preference. Obecně platí, že se má hráč vyvarovat 

nadměrnému napětí úchopu, především ve vysokém rejstříku. Pravá horní končetina se 

držení nástroje účastní minimálně, druhý až čtvrtý prst jsou volně umístěny na pístech, 

pátý prst stabilizuje pozici ruky v kroužku nebo háčku. (Campos 2005). Významná 

svalová aktivita při hře na trubku byla zjištěna především u m. pectoralis major – pars 

clavicularis, m. deltoideus – pars anterior et posteriori a m. trapezius, a to zejména na levé 

polovině těla (Price a Watson 2018). 

Trombon 

Trombon či pozoun je další z rodiny žesťových nástrojů. Podle ladění a rejstříku 

rozlišujeme několik typů, z nichž je nejpoužívanější trombon tenorový, který váží 
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přibližně 1,9 kg. U trombonu můžeme nalézt dva typy mechaniky. První je podobně jako 

u trubky pístová. Druhým a převažujícím typem je mechanika snižcová, u které lze 

vzájemným posunováním trubic měnit délku nástroje a tím výšku tónu (Modr 2002). 

Pozice při hře je ve srovnání s trubkou méně symetrická. Levá horní končetina podpírá 

nástroj ve flexi v loketním kloubu a v mírné flexi s abdukcí v ramením kloubu. Pravá 

horní končetina operuje se snižcem, což často vyžaduje maximální rozsah extenze 

v loketním kloubu a především u menších hráčů také protrakci lopatky. V důsledku toho 

dochází u trombonistů k elevaci a vnitřní rotaci levého ramenního pletence, zejména 

vlivem zkrácení klavikulární části m. pectoralis major a horní části m. trapezius (Price a 

Watson 2011; Obrázek 5) 

 

Obrázek 5  Pozice při hře na trombon 

Klarinet  

Klarinet patří mezi dřevěné jednoplátkové  nástroje. Je vyroben ze dřeva, 

v poslední době stále častěji také z umělých hmot. Nejčastější typ, Bb klarinet, váží 

v průměru 0,8 kg. K ovládání nástroje slouží mechanika složená z prstových otvorů a 

soustavy klapek. Pozice při hře je symetrická, s flexí  v loketních kloubech a s téměř 

neutrálním postavením ramenních kloubů. Rozložení mechaniky umožňuje postavení 

rukou podobající se tzv. funkčnímu postavení, které je definované jako mírná extenze 

zápěstí, mírná flexe prstů ve všech kloubech, palec ve střední opozici s mírnou flexí v MP 

a IP kloubech. Tato pozice je podle hudebních pedagogů hodnocena jako ideální (Gardner 

2011). Nástroj podpírá převážně palec pravé ruky a největší zátěž v oblasti horních 

končetin tedy bývá obvykle u svalů první meziprstní řasy a ligament u báze prvního prstu 

a radiální strany zápěstí (Iranzo 2010). 
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Saxofon 

Saxofon je poměrně mladým nástrojem, byl sestrojen v 19. století s cílem spojit 

vlastnosti klarinetu a žesťových nástrojů. Jedná se o nástroj dřevěný jednoplátkový, 

ačkoliv jeho tělo je z mosazného plechu. Způsob hry a držení nástroje mají stejný princip 

jako u klarinetu. Skupina saxofonů je však rozmanitější co do tvarů i velikostí, což se 

v držení nástroje odráží.  Základními typy jsou soprán (1,4 kg), alt (2,6 kg), tenor (3,6 kg) 

a baryton (5 kg). Soprán saxofon lze v pozici vsedě držet před tělem v neutrálním 

postavení. Alt a tenor saxofony lze také držet před tělem, vzhledem k jejich parametrům 

však hráči často preferují držení u pravého boku, kdy opřením nástroje o stehno mohou 

částečně ulevit horním končetinám. Zároveň však dochází k rotaci trupu a asymetrickému 

zatížení (Marešovský 2011). Největší baryton saxofon je držen u pravého boku také.  

U saxofonů jsou využívány popruhy nebo kšandy, kterými jsou nástroje zavěšeny 

za krk nebo horní trup. Jinak jsou nástroje podpírány stejně jako u klarinetu převážně 

palcem pravé horní končetiny.  

 

Obrázek 6  Pozice při hře na flétnu 

Flétna  

Z hlediska  postury  je flétna jedním z nejproblematičtějších nástrojů. Hra na 

standardní typ příčné flétny vyžaduje výraznou asymetrii spolu s elevačním postavením 

horních končetin. Protože jsou rty hráče umístěny rovnoběžně s osou nástroje, pozice 

flétny se blíží horizontále ve frontální rovině. Obě ramena jsou ve flexi, pravé v abdukci 

a levé v addukci. Hlava se obvykle nachází v mírné rotaci vlevo s lehkým úklonem 

doprava. Levé zápěstí je extenzi s radiální dukcí, ukazovák v extendovaném MP kloubu 

se účastní podpory nástroje. Jinak váha nástroje leží především na palci pravé ruky, který 
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má tendenci k nadměrné extenzi. Zápěstí pravé ruky je také v extenzi, která se často 

zvyšuje poklesem zápěstí (Chong 1989, Obrázek 6). Cílem flétnisty je nalezení 

kompromisu mezi nadměrnou elevací paží a nadměrným úklonem hlavy (Vencel 2015).  

2.8.9  Lokalizace potíží u dechových nástrojů 

Mezi hlavní biomechanické parametry konkrétního nástroje nebo skupiny, které 

ovlivňují vznik a lokalizaci obtíží, patří hmotnost nástroje, způsob jeho držení a hry. 

Přispívat může také poloha hráče.  

U hudebních nástrojů obecně jsou PRMD lokalizovány nejčastěji v oblasti krku a 

ramen (Kok et al. 2016). 

Hráči na žesťové nástroje nejvíce trpí právě na obtíže v oblasti  krku  a  ramen, 

nejčastěji obou. Také byl zjištěn vyšší výskyt muskuloskeletálních obtíží trvajících déle 

než 30 dní v oblasti levé ruky a zápěstí, a to v porovnání se smyčcovými nástroji. Hráči 

na žesťové nástroje také udávali jako místo problémů čelist a zuby (Paarup et al. 2011, 

Steinmetz et al. 2015).  

U dřevěných nástrojů jsou potíže nejvíce soustředěné do oblasti pravé horní 

končetiny (Ackermann et al. 2012), konkrétně oblast zápěstí a ruky (Leaver et al. 2011, 

Iranzo 2010). Jiná studie zjistila vyšší výskyt kromě pravé horní končetiny také u levého 

zápěstí, hlavy a temporomandibulárního kloubu (Steinmetz et al. 2015).  

Za povšimnutí stojí, že u dřevěných i žesťových nástrojů byl zjištěn významně 

nižší výskyt symptomů v dolní části zad než u smyčcových nástrojů (Paarup et al. 2011, 

Leaver et al. 2011).  

2.8.10 Ergonomické úpravy dechových nástrojů 

Přestože se musí hudebník značně přizpůsobit svému nástroji, existují také 

způsoby, jak lze přizpůsobit nástroj hudebníkovi. Jedním z nich je změna tvaru nástroje, 

jako například zakřivení příčné flétny. Tuto flétnu je možné držet níže a nasměrovanou 

více dopředu, což do jisté míry umožní upravit velmi nepřirozenou pozici, kterou příčná 

flétna vyžaduje (Obrázek 7). Hudebníci příliš často nevolí takto upravené nástroje z obav, 

že změna tvaru vzduchové trubice ovlivní zvuk. Akustické změny však nejsou výrazné a 

lze je částečně vyvážit například jiným řezem otvorů nástroje (Visser 2014). Podobné 

úpravy můžeme najít i pro jiné nástroje, např. trombon.  
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Obrázek 7  Ergonomická příčná flétna "Swan Neck" 

 Dále je možné na standardní nástroj přidat pomůcky, které prodlouží délku nebo 

zvýší pozici klapek. Různě tvarované podpěry (thumb rest) pomohou rozložit váhu, která 

u dřevěných nástrojů spočívá na palci pravé ruky. Také u žesťových nástrojů lze pořídit 

pomůcky usnadňující úchop, a to ve formě nastavitelných háčků (fingerhook) u trubky a 

lesního rohu nebo pásků u trombonu.  

S nátiskem mohou pomoci speciálně tvarované nátrubky nebo nátrubky 

z průhledného materiálu, s kterými lze provedení nátisku pozorovat. Na trhu jsou také 

chrániče rtů, které lze nosit přes rovnátka a pomůcky vyrovnávající nerovnosti zubů. 

Polštářky na hubice plátkových nástrojů, které usnadňují kontakt zubů s hubicí, jsou již 

běžnou součástí výbavy hudebníků (Bertsch 2018).  

Protože hmotnost nástroje je významným faktorem při hře, pozornost by měla být 

věnována pomůckám, které v držení nástroje uleví horním končetinám. U saxofonů jsou 

používány různé druhy popruhů od těch, které se zavěsí na krk, až po složitější postroje 

využívající celý horní trup. U lehčích nástrojů, klarinetu nebo hoboje, popruhy nevidíme 

tak často, přestože významně snižují síly působící na palec pravé horní končetiny, který 

je u těchto nástrojů problematickým místem (Chesky 2000). 

Protože u některých zejména žesťových nástrojů jsou možnosti popruhů omezené, 

alternativou jsou tyčové podstavce. U modelů Ergobrass bylo v případě lesního rohu, 

trubky a pozounu zjištěno významné snížení EMG aktivity u hlavních svalů, které se 

účastní držení nástroje (Price a Watson 2018; Obrázek 8).  



 

38 

 

Ergonomické pomůcky mohou mít význam v prevenci PRMD, a to zejména u 

dětí. Evidence u konkrétních pomůcek však není dostatečná. Při jejich používání je 

zásadní individuální zkušenost a také čas, aby se hráč naučil s pomůckou pracovat tak, 

aby měla co nejmenší vliv na výsledný hudební projev.  

 

Obrázek 8  Pomůcky ErgoBrass 
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3  CÍLE A HYPOTÉZY 

Hlavním cílem práce bylo zjištění prevalence pohybových poruch souvisejících 

se hrou na hudební nástroj (PRMD) na našem území u hráčů na dechové nástroje. Práce 

zabývající se touto problematikou byly vytvořeny v zahraničí. Dá se předpokládat, že 

metodika a aspekty hry na nástroj se mezinárodně výrazně neliší, a tudíž by i úroveň 

prevalence měla být podobná.   

Cílem práce je také poskytnout přehled o aspektech hry na dechové hudební 

nástroje a možných zdravotních obtížích u hráčů na dechové nástroje a všech hudebníků 

obecně. 

Základem pro prevenci a řešení PRMD je určení faktorů souvisejících s jejich 

výskytem. Zjištění těchto faktorů a jejich porovnání s výsledky zahraniční literatury je 

proto dalším cílem práce.  

Jedním z faktorů může být též typ hudebního nástroje. Skupina dechových 

nástrojů je rozmanitá, můžeme tedy očekávat různý charakter obtíží. Proto je jedním 

z cílů práce také zjištění rozdílů v PRMD mezi různými typy nástrojů z hlediska 

lokalizace. 

Protože určení objektivních příčin PRMD je relativně obtížné a sama definice 

PRMD vychází ze subjektivního hodnocení hudebníka, součástí práce je také pokus o 

získání subjektivního pohledu hudebníků na jejich obtíže. 

Byly stanoveny dílčí cíle:  

•  Poskytnout přehled o problematice PRMD; 

•  Charakterizovat aspekty hry na dechové nástroje; 

•  Zjistit prevalenci PRMD u hráčů na dechové nástroje v ČR; 

•  Určit faktory, které souvisí s výskytem PRMD;  

•  Popsat charakteristickou lokalizaci PRMD u jednotlivých nástrojů/typů nástrojů; 

•  Zjistit, jak hudebníci vnímají a řeší své obtíže. 
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Výzkumné otázky: 

1. Jaká je prevalence PRMD u hráčů na dechové hudební nástroje v ČR? 

2. Jak různé faktory ovlivňují výskyt PRMD u hráčů na dechové hudební nástroje? 

3. Jaká je lokalizace PRMD u jednotlivých dechových hudebních nástrojů nebo 

nástrojových skupin?  

Hypotézy: 

1.  Předpokládám, že celoživotní prevalence PRMD u profesionálních hráčů na 

dechové hudební nástroje v ČR je na podobné úrovni jako v zahraničí a 

pohybuje se mezi 69 a 87 %. 

2.   Předpokládám, že u profesionálních hráčů a studentů hry na hudební nástroje je 

prevalence PRMD statisticky významně vyšší než u amatérských hráčů. 

3.   Předpokládám, že prevalence PRMD u žen je statisticky významně vyšší než u 

mužů. 

4.   Předpokládám, že osoby dodržující správné zásady hry na hudební nástroj mají 

statisticky významně nižší výskyt PRMD. 

5.   Předpokládám, že u dřevěných dechových nástrojů je prevalence PRMD u pravé 

horní končetiny statisticky významně vyšší než u žesťových dechových nástrojů. 
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4  METODIKA  

4.1  Metody 
Tato  práce má charakter průřezové studie. Metodou je anonymní dotazníkové 

šetření v elektronické podobě.  Dotazník je  nestandardizovaný, polostrukturovaný a 

vychází z části standardizovaného Nordic Musculoskeletal Questionnaire (příloha x). Je 

rozdělen na 4 části: ČÁST 1  Základní a doplňující údaje, ČÁST 2 – Hra na hudební 

nástroj, ČÁST 3  Lokalizace pohybových obtíží a ČÁST 4 – Důsledky pohybových obtíží. 

Pohybové obtíže (PRMD) jsou v dotazníku definovány podle Zazy (Zaza et al. 1998) a 

jejich definice byla přeložena do češtiny pro potřeby této práce.   

4.2  Sběr dat 
Dotazník byl vytvořen v placené internetové aplikaci Click4Survey. Odkaz  na 

průzkum byl distribuován prostřednictvím veřejně dostupných emailových adres  na 

webových stránkách svazů/asociací z oblasti orchestrální hudby a dále také 

prostřednictvím sociální sítě Facebook. Distribuce probíhala v období leden – únor 2020.  

4.3  Analýza dat 
Data získaná dotazníkovým šetřením byla zpracována metodami popisné 

statistiky a metodami konfirmační analýzy –  testování hypotéz. U jednotlivých 

dotazníkových parametrů jsou uvedeny absolutní četnosti, relativní četnosti a průměrné 

hodnoty. Většina údajů je pro lepší přehlednost uvedena v tabulkách a některé údaje jsou 

graficky znázorněny prostřednictvím sloupcových a pruhových grafů.  

Pro hypotézy obsahující nominální proměnné byl proveden Chí kvadrát test 

nezávislosti v kontingenční tabulce.  Pro porovnání skupin s poměrovými proměnnými, 

u kterých nebylo dodrženo normální rozdělení, byl použit neparametrický Mann

Whitneyův test.   

Nulové hypotézy byly stanoveny na základě phodnoty na hladině významnosti 

95 %. Zpracování dat metodami popisné statistiky bylo provedeno v programu MS Excel. 

Pro testování hypotéz byl použit program SPSS. 

4.4  Účastníci 
Podmínkou pro zařazení do výzkumu byla pravidelná hra na dechový hudební 

nástroj.  Spodní věková hranice pro účast na výzkumu byla stanovena na 15 let. Výzkumu 

se účastnilo 332 osob, z nichž 24 bylo vyřazeno. Mezi důvody patřily věk nižší než 15 
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let,  nedechový dominantní hudební nástroj, počet let hry neodpovídající věku a 

neodpovídající počet dní hry za týden. Konečný počet účastníků byl 308.  

Dotazníkové parametry testované pro možnou souvislost s výskytem PRMD jsou 

shrnuty  v Tabulce  1. Pokud není uvedeno  jinak, údaje v závorkách značí počet 

respondentů.  

Tabulka 1  Testované dotazníkové parametry 

Parametr 

Věk (průměr v letech)  31,5 

Pohlaví: 

Muži 

Ženy 

 

55 % (168) 

45 % (140) 

BMI (průměr)  25,4 

Úraz/operace/onemocnění  56 % (173) 

Dřívější výskyt PRMD  49 % (151) 

Pravidelná pohybová aktivita 

Pohybová aktivita týdně (průměr v hodinách) 

72 % (223) 

4,3 

Dominantní nástroj  Viz Tabulka 6 

Počet nástrojů: 

1 

2 

3 

 

52 % (159) 

48 % (149) 

16 % (49) 

Počet let hry (průměr)  20,0 

Doba hry týdně (průměr v hodinách) 

Doba hry denně (průměr v hodinách) 

13,1 

2,5 

Status studenta  29 % (88) 

Vztah hry na nástroj k zaměstnání: 

Amatér 

Poloprofesionál 

Profesionál 

 

44 % (137) 

20 % (61) 

36 % (110) 

Dodržování zásad správného cvičení  Viz Graf 1 

Pozice při hře  Viz Graf 2 
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5  VÝSLEDKY  

5.1  Prevalence PRMD 
PRMD se někdy objevily u 55 % účastníků (169). Za posledních 12 měsíců udalo 

PRMD 48 % hráčů (148) a za posledních 7 dnů 38 % hráčů (117) viz. Tabulka 2.  

Tabulka 2  Prevalence PRMD 

  Prevalence (%) 

Skupina (n)  Celoživotní  12. měsíců  Okamžitá (7 dní) 

Celý soubor (308)  55 (169)  48 (148)  38 (117) 

Profesionál (110)  62 (68)  54 (59)  39 (46) 

Poloprofesionál (61)  61 (37)  54 (33)  48 (29) 

Amatér (137)  47 (64)  41 (56)  31 (42) 

Student (88)  68 (60)  64 (56)  31 (50) 

  

Jednotlivé dotazníkové parametry byly testovány vůči výskytu  PRMD  za 

posledních 12 měsíců.  

5.2  Vnitřní faktory výskytu PRMD  
Dřívější výskyt PRMD  

Hráči, u kterých se objevily PRMD dříve než před 12 měsíci mají statisticky 

významně vyšší výskyt PRMD za posledních 12 měsíců na hladině významnosti p=0,05 

(p=0,000). Dřívější výskyt PRMD můžeme pokládat za rizikový faktor vzniku PRMD 

(Tabulka 3).  

Tabulka  3    Kontingenční tabulka a Chí kvadrát test závislosti  nynějšího výskytu PRMD  na dřívějším 

výskytu PRMD 

Chí kvadrát test 
 

p=0,000 

PRMD za posledních 12 měsíců 

ANO  NE  celkem 

PRMD dříve 

než před 12 

měsíci 

ANO  131  20  151 

NE  17  40  157 

celkem  148  60  308 
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Úraz/operace/onemocnění  

56 % (173) respondentů uvedlo, že v minulosti utrpěli úraz, podstoupili operaci 

nebo uvedli, že se u nich vyskytuje onemocnění, které má vliv na jejich zdraví. 

Problematika PRMD zde může být ovlivněna strukturálním problémem. U 44 % (135) 

respondentů se žádné výše uvedené obtíže neobjevily a lze u nich předpokládat, že 

problematika PRMD je funkčního charakteru.  

V prevalenci PRMD za posledních 12 měsíců nebyl zjištěn statisticky významný 

rozdíl mezi respondenty s předpokládaným funkčním a strukturálním charakterem 

problematiky na hladině významnosti p=0,05 (p=0,374). 

Pohlaví a věk 

Bylo zjištěno, že ženy mají statisticky významně vyšší výskyt PRMD než muži 

na hladině významnosti p=0,05  (p=0,026), viz Tabulka 4. Naopak u věku nebyl vztah 

k výskytu PRMD nalezen (p=0,483).  

Tabulka 4  Kontingenční tabulka a Chí kvadrát test závislosti pohlaví na výskytu PRMD 

Chí kvadrát test 
 

p=0,026 

PRMD  

ANO  NE  celkem 

Pohlaví 

MUŽ  71  97  168 

ŽENA  77  63  140 

celkem  148  160  308 

 

BMI 

Rozložení BMI mezi respondenty s výskytem PRMD a bez výskytu PRMD není 

statisticky významně rozdílné (p=0,582). 

5.3  Vnější faktory výskytu PRMD  
Pohybová aktivita 

V prevalenci PRMD za posledních 12 měsíců nebyl nalezen statisticky významný 

rozdíl mezi respondenty, kteří provozují pravidelně pohybovou aktivitu, a mezi těmi, co 

nikoliv (p=0,289). Rovněž u rozložení doby pohybové aktivity týdně nebyl nalezen 
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statisticky významný rozdíl mezi respondenty s výskytem PRMD a bez výskytu PRMD 

(p=0,776).   

Doba hry  

V rozložení doby hry  na dominantní nástroj týdně byl nalezen statisticky 

významný rozdíl mezi respondenty s výskytem PRMD a bez výskytu PRMD na hladině 

významnosti p=0,05 (p=0,001). Statisticky významný rozdíl byl nalezen rovněž u doby 

hraní na dominantní nástroj denně (p=0,037).  

Hra na více nástrojů:  

Hra na 2 a na 3 nástroje v porovnání s 1 nástrojem nebyla spojena s rozdílným 

výskytem PRMD (p=0,315; p=0,444).  

Dodržování zásad správného cvičení 

Pouze 4 % (11) dotazovaných si myslí, že dodržuje zásady správného cvičení. 

Zásady spíše dodržuje 34 % (106), spíše nedodržuje 47 % (144) a nedodržuje 15 % (47), 

viz Graf 1. 

 

Graf 1  Histogram dodržování zásad správného cvičení 

Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi různým dodržováním zásad hry 

na nástroj a výskytem PRMD (p=0,452).  

Pozice při hře  

Na otázku, jak byste charakterizoval/a svou pozici při hře na dominantní nástroj, 

18 % (54) účastníků odpovědělo sed, 31 % (96) spíše sed, 15 % (45) sed a stoj – 

pravidelné střídání, 25 % (78) spíše stoj a 11 % (35) stoj, viz Graf 2.  
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Graf 2  Histogram nejčastější pozice při hře 

Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi pozicemi při hře na nástroj a 

výskytem PRMD  v dolní části zad (p=0,235) ani výskytem PRMD bez ohledu na 

lokalizaci (p=0,643).  

Status studenta 

Studenti hry na hudební nástroj mají statisticky významně vyšší výskyt PRMD 

než nestudující hráči na  hladině významnosti p=0,05  (p=0,001),  viz Tabulka 5. Tento 

výsledek se týká studentů hry na hudební nástroj na střední, vyšší odborné nebo vysoké 

škole. 

Tabulka 5  Kontingenční tabulka a Chí kvadrát test závislosti statutu studenta na výskytu PRMD 

Chí kvadrát test 
 

p=0,001 

PRMD  

ANO  NE  celkem 

Student 

ANO  56  32  88 

NE  92  128  220 

celkem  148  160  308 

 

Status profesionála 

Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl  mezi  statutem 

profesionál/poloprofesionál/amatér a  výskytem  PRMD  (p=0,078). Profesionální a 

poloprofesionální hráči mají výskyt vyšší PRMD než amatéři, ale statisticky nevýznamně.  
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Dominantní nástroj 

V otázce dominantního nástroje uvedli respondenti 11 různých dechových 

nástrojů. Z celkového počtu řadíme 59 % (181) nástrojů mezi dřevěné a 41 % (127) mezi 

žesťové. Nejvyšší procentuální výskyt obtíží byl nalezen u nástrojů ze skupiny dřevěných, 

konkrétně u fagotu, klarinetu a hoboje  (Tabulka 6). Výskyt PRMD byl u celé skupiny 

dřevěných nástrojů vyšší než u skupiny žesťových, ale statisticky nevýznamně (p=0,063). 

Z důvodu nižší četnosti některých nástrojů nebyla testována závislost výskytu PRMD na 

jednotlivých nástrojích. 

Tabulka 6  Prevalence PRMD u jednotlivých nástrojů 

nástroj  n  %  n PRMD 
% PRMD z 

nástroje 

Dřevěné  181  59  95  52 

klarinet  54  18  32  59 

příčná flétna  46  15  23  50 

saxofon  37  12  14  38 

hoboj  19  6  11  58 

fagot  16  5  10  63 

zobcová flétna  9  3  5  56 

Žesťové  127  41  53  42 

trombon  39  13  21  54 

trubka  38  12  11  29 

lesní roh  30  10  15  50 

baskřídlovka  10  3  1  33 

tuba  10  3  5  50 

 

5.4  Lokalizace PRMD 
Nejpostiženějšími oblastmi jsou zápěstí/ruce, krk a horní část zad. Obtíže v těchto 

oblastech udalo přibližně 60 % hudebníků s PRMD a přibližně 30 % všech hudebníků 

v souboru. Naopak nejméně postižené oblasti najdeme na dolních končetinách (kolena, 

kyčle/stehna, kotníky/nohy). Zde se obtíže zde vyskytují přibližně u 10 % hudebníků 

s PRMD a u 5 % všech hudebníků v souboru (Tabulka 7).  
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Tabulka 7  Lokalizace PRMD dle tělesných regionů 

oblast  n  % z PRMD  % ze všech 

Krk  94  63  31 

Horní část zad  85  57  28 

Dolní část zad  76  51  25 

Ramena  73  49  24 

Lokty  24  16  8 

Zápěstí/ruce  97  65  31 

Kyčle/stehna  17  11  6 

Kolena  14  9  5 

Kotníky/nohy  18  12  6 

 

U horní končetiny udalo nejvíce respondentů obtíže na obou zápěstích/rukách 

současně, následovalo pravé zápěstí/ruka a obě ramena současně. Nejméně obtíží mají 

respondenti v oblasti loktů (Tabulka 8).  

Tabulka 8  Lokalizace PRMD dle tělesných regionů u horních končetin 

oblast  n  % z PRMD  % ze všech 

Pravé rameno  23  15  7 

Levé rameno  20  13  6 

Obě ramena  30  20  10 

Pravý loket   9  6  3 

Levý loket   3  2  1 

Oba lokty  12  8  4 

Pravé zápěstí/ruka  36  24  12 

Levé zápěstí/ruka  13  9  4 

Obě zápěstí/ruce  48  32  16 

 

Byl nalezen statisticky významný rozdíl mezi hráči na dřevěné a dechové nástroje 

ve výskytu PRMD v oblasti levého a pravého zápěstí/ruky na hladině významnosti 

p=0,05 (p=0,015), viz Tabulka 9. Hráči na dřevěné nástroje mají obtíže v oblasti pravého 

zápěstí častěji než hráči na žesťové nástroje. Naopak hráči na žesťové nástroje mají obtíže 

v oblasti levého zápěstí častěji než hráči na dřevěné nástroje. Je nutné poznamenat, že 

počty testovaných se blížily spodní hranici proveditelnosti Chí kvadrát testu.  
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Tabulka 9  Kontingenční tabulka a Chí kvadrát test závislosti typu nástroje na výskytu PRMD v oblasti 

pravé nebo levé horní končetiny 

Chí kvadrát test 
 

p=0,015 

PRMD v oblasti zápěstí/ruky 

PRAVÉ  LEVÉ  celkem 

Nástroje 

DŘEVĚNÉ  25  4  29 

ŽESŤOVÉ  11  9  20 

celkem  36  13  49 

 

Totožným testováním v oblasti ramen nebyl statisticky významný rozdíl nalezen 

(p=0,952).  V oblasti loktů nebyla závislost testována z důvodu příliš nízkého počtu 

subjektů.  c3P54 

5.5  Subjektivní příčiny a důsledky PRMD 
Následující údaje se týkají respondentů, u kterých se někdy objevily PRMD (54 

%, n=169). 

Celkem 60 % (102) osob, nemuselo kvůli obtížím snížit frekvenci nebo intenzitu 

hry na nástroj. Naopak 40 % (67) osob hru omezilo. Z nich 91 % (61) omezilo hru doma/o 

samotě, 18 % (12) osob zkoušky s kolegy a 18 % (12) osob koncertování. 

Příčiny obtíží 

Odpovědi na otázku „Co považujete za příčinu/příčiny svých obtíží?“ byly dle 

podobností rozděleny do kategorií (Tabulka 10). 

Tabulka 10  Subjektivní příčiny PRMD 

příčiny  n  % 

Držení, hmotnost nástroje  49  29 

Špatné, neideální držení těla, postoj, pozice  41  24 

Nedostatek pohybu, cvičení, strečinku, kompenzace, rozcvičení; zkrácené či 

ochablé svaly 
36  21 

Jednostranná zátěž  24  14 

Nadměrná zátěž (časté hraní, přetížení, přehrání); nepravidelná zátěž  22  13 

Nepřirozená, neměnná poloha; setrvání v poloze  20  12 

Anatomické změny, indispozice, skolióza, genetika, volné klouby, Sheuermann  11  7 

Dlouhodobé sezení  10  6 
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Další kategorie obsahovaly méně než 10 odpovědí a byly mezi nimi různé 

zdravotní obtíže (migréna, špatné prokrvení, problémy s páteří, karpální tunely, vysoký 

tlak); ztuhlost, strnulost, napětí svalů; stres; únava a nedostatek odpočinku či spánku; 

sport; chlad; nesprávné dýchání; nadváha; věk; špatná technika; špatné stravovací 

návyky; cestování.  

Řešení obtíží  

Alespoň jednoho zdravotnického specialistu vyhledalo kvůli PRMD 54 % 

dotazovaných (92). Zde se jednalo v 38 % (64) případů o fyzioterapeuta, v 22 % (38) 

případů o lékaře specialistu, v 14 % (23) případů o praktického lékaře, v 4 % (6) případů 

o psychologa/psychoterapeuta  a v 1 % (1) případů o ergoterapeuta. Dotazovaní mohli 

označit více možností (Graf  3).  

 

 

Graf 3  Histogram zdravotnických specialistů navštívených kvůli PRMD 

 

Jiným způsobem řešilo své obtíže 45 % (76) dotazovaných. Jednoznačně 

nejčastějším typem odpovědi byl nějaký druh pohybové aktivity, který zvolilo 31 % (52) 

dotazovaných. Jednotlivé kategorie odpovědí v Tabulce 11:  
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Tabulka 11  Individuální způsoby řešení PRMD 

Způsoby řešení PRMD  n 

Cvičení, pohyb  nespecifikováno  15 

jóga, pilates  14 

protahování, strečink  13 

masáž  11 

gely, masti  10 

konzultace s pedagogy, kolegy  5 

úprava pozice  5 

plavání  4 

posilování  4 

vhodnější popruh  4 

tejp, ortéza  4 

čínská medicína  3 

 

Ostatní typy odpovědí měly zastoupení 2 a méně. Jednalo se o cvičení SM 

systému, medikamenty, změnu životosprávy, lázně, přestávky ve cvičení, odbornou 

literaturu, změnu techniky, operaci, doplňky stravy, změnu nástroje, návštěvu 

chiropraktika a meditaci.    
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6  DISKUZE  

6.1  Diskuze k hypotéze č. 1 
Předpokládám, že celoživotní prevalence PRMD u profesionálních hráčů na 

dechové hudební nástroje v ČR je na podobné úrovni jako v zahraničí a pohybuje se mezi 

69 a 87 %.  

Na základě našich výsledků považuji hypotézu č. 1 za vyvrácenou.  

Přehledová studie Kok et al. (2016) zahrnuje 21 prací zabývajících se 

muskuloskeletálními obtížemi u profesionálních hudebníků nebo studentů hudby. Z toho 

8 prací udává výsledky prevalence pro dechové nástroje.  

Nejprve uvedeme 3 práce, kde jsou obtíže definovány jako PRMD a které sledují 

prevalenci celoživotně (lifetime prevalence). Metodologická kvalita studií byla autory 

ohodnocena systémem dle Loney et al. (1998). Ve dvou případech byla hodnocena jako 

nízká: AbreuRamos a Micheo  (2007), Arnason et  al.  (2014) a v jednom případě jako 

vysoká: Steinmetz et al. (2015). Poslední jmenovaná práce sledovala 408 hráčů 

německých symfonických orchestrů, z nichž 15 % (61) tvořili hráči na dřevěné nástroje 

a 14 % (57) hráči na nástroje žesťové. Práce AbreauRamos a Micheo se zabývala hráči 

symfonického orchestru z Puerto Rico a Arnason et al. sledoval islandské studenty hudby. 

Počty respondentů zde však byly výrazně nižší (60 a 75) s podílem dechových nástrojů 

22 % (13) a 23 % (17). 

V našem výzkumu čítala skupina profesionálních hráčů 110 osob. Vzorek je 

velikostí srovnatelný se studií Steinmetz et al., která udává hodnoty prevalence 87 % u 

dřevěných a 84 % u žesťových nástrojů. V našem výzkumu dosáhla celoživotní 

prevalence PRMD 62 % (67).  

Ve studii AbreuRamos a Micheo byla prevalence 82 % u dřevěných a 69 % u 

žesťových nástrojů, tedy nižší než u Steinmetz et al., ale vyšší než u našich výsledků. 

Poslední z prací, Arnason et al., sledovala studenty hudby. Obtíže zde udalo 59 % hráčů 

na dechové nástroje. což je méně než v našem vzorku, kde z 88 studentů mělo PRMD 

68 % (60).  

Studie Kok et al. (2013) uvádí prevalenci muskuloskeletálních obtíží za 

posledních 12 měsíců. Kvalita studie byla hodnocena jako vysoká. Obtíže zde nebyly 

definovány jako PRMD, tedy obtíže související se hrou na hudební nástroj, ale jako 
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libovolné obtíže v daném anatomickém regionu. Účastníci této studie byli studenti 

hudební akademie, jejich počet však nebyl příliš vysoký. Konkrétně se jednalo o 83 osob, 

z nichž 33 % (27) hrálo na dřevěný a 8 % (7) na žesťový nástroj. Hodnoty prevalence zde 

byly 93 % u dřevěných a 86 % u žesťových nástrojů, což je výrazně více než v našem 

souboru, kde z 88 osob mělo PRMD v za posledních 12 měsíců 64 % (56).  

Nyní se podíváme na hodnoty okamžité prevalence obtíží (point prevalence).  

PRMD za posledních 7 dní alespoň v jedné anatomické oblasti mělo v našem výzkumu 

39 % (46) profesionálních hráčů. Oproti tomu Fishbein et al. (1988) uvádí 48 % u 

dřevěných nástrojů a 32 % u žesťových, Ackermann et al. (2012) uvádí 48 % u dřevěných 

a 55 % u žesťových nástrojů. Obě práce byly ohodnoceny jako studie s vysokou 

metodologickou kvalitou a vysokým počtem účastníků: Fishbein et al. 2212 osob, z toho 

16 % (354) dřevěné nástroje a 16 % (354) žesťové nástroje; Ackermann et al. 377 osob, 

z toho 18 % (68) dřevěné nástroje a 15 % (57) žesťové nástroje. Jednalo se o orchestrální 

hráče v USA,  resp.  v Austrálii. V obou studiích byly obtíže definovány jako obtíže 

související se hrou na hudební nástroj a problematické regiony zahrnovaly celé tělo. 

PRMD jako definice obtíží byla použita také ve studii Sousa et al. (2017), která nebyla 

součástí přehledové studie Kok et al. (2016) a zabývala se symfonickými orchestry 

v Portugalsku. Účastníků zde bylo 112, z toho 37 dechových nástrojů s prevalencí PRMD 

54,1 %. 

Kaneko et al. (2005) zkoumal obtíže u symfonických orchestrů v Brazílii: 241 

osob,  z toho  17 % (41) dřevěné nástroje, 12 % (29) žesťové nástroje. Prevalence zde 

dosáhla 65 % u dřevěných a 55 % u žesťových. Kvalita studie byla hodnocena jako 

vysoká.  

Shrnemeli výsledky u studentů hudby, v případě Arnason et al. (2014) byla 

prevalence nižší než v našem výzkumu, v případě Kok et al. (2013) naopak vyšší. 

U profesionálních hráčů jsou výsledky jednoznačnější. Téměř u všech studií byly 

hodnoty prevalence obtíží vyšší než v našem výzkumu. Výjimku tvoří Fishbein et al. 

(1988), ale pouze u žesťových nástrojů. Rozdíly mezi naším výzkumem a ostatními 

studiemi jsou na podobné úrovni u celoživotní i okamžité prevalence (725 % resp. 926 

%). 
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Jedním z možných důvodů rozdílu mohou být různé definice obtíží. V případech, 

kde autoři nepoužili pro definici termín PRMD, mohli hudebníci udávat i obtíže, které 

neovlivňují hru na hudební nástroj. U studie Kaneko et al. (2005) autoři zjišťovali pouze 

přítomnost bolesti, a to prostřednictvím McGillova dotazníku (McGill pain 

questionnaire). 

Další rozdíl byl nalezen u anatomických regionů v dotaznících. V našem případě 

tato část dotazníku zahrnovala dolní končetiny (kyčle, kolena, kotníky/nohy), které jsou 

u hudebníků obvykle postiženy méně často než horní část těla (Paarup  et  al.  2011, 

Steinmetz et al. 2015, Kok et al. 2013). Např. Steinmetz et al. (2015) namísto dolních 

končetin zařadili zuby/čelist, temporomandibulární kloub, uši a hlavu, tedy problematické 

oblasti u hráčů na dechové nástroje (Howard 2010, Steinmetz et al. 2014). Oblast úst nebo 

čelistí mohli účastníci vybrat i ve studiích AbreuRamos  a Micheo  (2007), Kok et  al. 

(2013) a Kaneko et al. (2015). U Fishbein et al.  (1988) a Ackerman et al. (2012) byly 

tělesné regiony specifikovány pouze jako celé tělo.  

U výše uvedených studií, které se zabývaly profesionálními hudebníky, se jednalo 

o členy symfonických, operních či baletních orchestrů. Byli to tedy klasičtí hudebníci 

z podobného prostředí. V případě Steinmetz et al. (2015) měla velká většina 

dotazovaných v daném orchestru plný pracovní úvazek. U práce Sousa et al. (2017) byli 

do studie zahrnuti pouze hráči s plným pracovním úvazkem.  

V našem případě mohli dotazník vyplnit i profesionální hudebníci, kteří se 

v prostředí klasické hudby nepohybují. Přestože klasičtí hráči tvoří ve většině zemí mezi 

profesionálními hudebníky menšinu, studií zabývajících se neklasickými hudebníky je 

nedostatek a dosud nebyla nalezena žádná, která by porovnávala profesionální hudebníky 

různých žánrů (Stanhope a Weinstein 2020). Jednou z nich je práce sledující obtíže u 

členů americké armádní kapely (Knapik 2007). Incidence PRMD za dva sledované roky 

činila 44 %, resp. 53 % z celkového počtu 205 osob. Tyto výsledky jsou na podobné 

úrovni jako prevalence PRMD u profesionálních hudebníků za posledních 12 měsíců 

v našem souboru, která je 54 % (59). Je však možné, že část respondentů se pohybuje 

také v oblasti taneční, jazzové či jiné populární hudby, kde se můžeme četnost výskytu 

obtíží pouze domnívat.  

Ovlivnit výsledky mohla i skutečnost, že hudebníci se zkušeností PRMD jsou 

pravděpodobně více motivovaní k účasti ve výzkumech než ti, kterých se obtíže netýkají. 
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Zaza (1998) ve své přehledové studii upozorňovala na heterogenitu prací s touto 

tématikou a zavedla definici PRMD. O 18 let později Kok et al. (2016) přesto uvádí, že 

nejednotná definice muskuloskeletálních obtíží je stále problémem. Někteří autoři přijali 

termín PRMD v původní definici, zatímco jiní ho používají se svou vlastní definicí nebo 

definují muskuloskeletální obtíže odlišným způsobem.  

Porovnávání a zobecňování výsledků je tedy stále obtížné. V našem případě bylo 

především nutné rozlišit, zda se jednalo o prevalenci okamžitou, roční nebo celoživotní a 

zda byla použita definice PRMD. Po zohlednění výše uvedených fakt jsou naše výsledky 

prevalence PRMD u profesionálních hráčů nižší než rozpětí, které uvádí zahraniční 

literatura, a to u prevalence celoživotní i okamžité.   

6.2  Diskuze k hypotéze č. 2 
Předpokládám, že u profesionálních hráčů a studentů hry na hudební nástroje je 

prevalence PRMD statisticky významně vyšší než u amatérských hráčů. 

Na základě našich výsledků považuji hypotézu č. 2 za vyvrácenou.  

Účastníci našeho výzkumu byli rozděleni do 3 kategorií. Podle výše příjmů 

plynoucích ze hry na hudební nástroj dotazovaní charakterizovali svůj status jako 

profesionální, poloprofesionální nebo amatérský. V dotazníku bylo uvedeno, aby 

účastníci neuvažovali příjmy z výuky hry na hudební nástroj, které se může značná část 

aktivních hudebníků věnovat.  

V otázce statutu studenta byli do této kategorie zařazeni účastníci, kteří studují 

hru na hudební nástroj na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole.  

Studenti  i  profesionálové jsou považováni za skupiny s vyšším rizikem 

muskuloskeletálních obtíží především kvůli vyšší době strávené hrou na nástroj. U 

studentů obvykle hraje roli také její skokový nárůst po nástupu do výuky a nezanedbatelné 

nejsou u obou skupin ani psychosociální faktory (Cruder et al. 2019, Lederman 2003).  

V našem výzkumu nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi statutem 

profesionál/poloprofesionál/amatér a výskytem PRMD za posledních 12 měsíců. Mezi 

skupinami profesionálů a poloprofesionálů byla hodnota výše uvedeného parametru 

totožná a současně vyšší než u amatérských hráčů: profesionál 54 % (59); poloprofesionál 

54 % (29); amatér 41 % (66). Protože nebyla nalezena žádná studie porovnávající 

amatérské a profesionální hudebníky, pro srovnání použijeme práci autorů Kok et al. 
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(2018) zabývající se amatérskými hráči studentských orchestrů (n=357, z toho dřevěné 

nástroje n=96, žesťové nástroje n=59). Prevalence PRMD zde byla 67,8 % u celého 

souboru, 63,5 % u dřevěných nástrojů a 57,6 % u žesťových nástrojů. Tyto hodnoty jsou 

vyšší než v našem výzkumu, ale  obě jsou porovnatelné s hodnotami profesionálních 

hudebníků: 4193 % (Kok et al. 2016). Na základě těchto informací můžeme 

předpokládat, že obtíže se u profesionálních hudebníků pravděpodobně vyskytují častěji, 

profesionální status však zřejmě není s vyšším výskytem PRMD významně spojený.  

Jak je uvedeno výše, studie zabývající se pouze studenty hudby udávají relativně 

vysoké hodnoty prevalence muskuloskeletálních obtíží (Arnason et al. 2014, Kok et al. 

2013). Stejně tak i studie, které zahrnují studenty do svého vzorku spolu s profesionálními 

hudebníky (Zaza a Farewell 1997, O’Neil et al. 2001, Roach et al. 1994). I v našem 

výzkumu byla prevalence obtíží u studentů za posledních 12 měsíců relativně vysoká 

(64 %) a vyšší než u profesionálů (54 %). V případě Kok et al. (2013) byl prokázán vyšší 

výskyt PRMD u studentů hudby v porovnání s nehudebníky, ale dosud nebyla nalezena 

žádná práce porovnávající studenty hudby s ostatními hudebníky. Proto jsme otestovali 

závislost statutu studenta na výskytu obtíží s výsledkem, že studenti mají statisticky 

významně vyšší výskyt PRMD za posledních 12 měsíců než nestudující hráči. Na základě 

tohoto výsledku a dat získaných z literatury můžeme považovat status studenta za možný 

rizikový faktor výskytu muskuloskeletálních obtíží.  

6.3  Diskuze k hypotéze č. 3 
Předpokládám, že prevalence PRMD u žen je statisticky významně vyšší než u 

mužů. 

Na základě našich výsledků považuji hypotézu č. 3 za potvrzenou.   

Podle většiny studií zabývající se muskuloskeletálními obtížemi hudebníků mají 

ženy častější výskyt obtíží než muži. Přehledová studie Kok et al. (2016) uvádí, že 10 

z 12 prací porovnávajících pohlaví udává vyšší výskyt muskuloskeletálních obtíží u žen 

v porovnání s muži. Jedna ze zbývajících studií uvádí, že mezi pohlavími nebyl nalezen 

statisticky významný rozdíl (KaufmanCohen a Ratzon 2011), a druhá uvádí rozdílné 

výsledky pro smyčcové a ostatní nástroje (Davies a Mangion 2002).  

Pravděpodobně nejpodrobnější údaje předkládají Paarup et al. (2011), kteří 

sledovali 441 profesionálních orchestrálních instrumentalistů v Dánsku. Jejich výsledky 
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udávají statisticky významně vyšší výskyt symptomů u žen v porovnání s muži za 

posledních 12 měsíců, a to konkrétně u 7 z 9 anatomických regionů a také u obtíží více 

než jednoho regionu. Vyšší výskyt obtíží u žen byl nalezen také v práci Leaver et al. 

(2011), a to u 4 z 5 anatomických regionů. Obě práce zjišťovaly obtíže za posledních 12 

měsíců. Ani jedna z však nedefinovala obtíže jako PRMD, na rozdíl od výše zmíněné 

práce KaufmanCohen a Ratzon (2011), u které statisticky významný rozdíl prokázán 

nebyl.  

Zbývající studie hodnotily prevalenci obtíží za různá časová období. V 5 

případech byly obtíže definovány jako obtíže související se hrou na nástroj (Zaza a 

Farewell 1997, O’Neil et al. 2001, Steinmetz et al. 2015, AbreuRamos a Micheo 2007, 

Fishbein et al. 1988). V 3 případech tomu tak nebylo (Kaneko et al. 2015, Engquist et al. 

2004, Roach et al. 1994). Vyšší výskyt obtíží u žen uvádí všechny z výše uvedených a ve 

3 případech byl rozdíl statisticky významný (Fishbein et al. 1988, Kaneko et al. 2015, 

Zaza a Farewell 1997). Ženské pohlaví bylo spojeno s vyšším výskytem PRMD také u 

amatérských hráčů (Kok et al. 2018). Přestože žádná ze studií nehodnotila rozdíly 

v pohlaví pouze u dechových nástrojů, vzhledem k výše uvedeným informacím jsme 

předpokládali stejný trend i v naší populaci. Náš předpoklad se potvrdil, prevalence 

PRMD u žen za posledních 12 měsíců byla v našem výzkumu statisticky významně vyšší 

než u mužů.  

Vyšší výskyt muskuloskeletálních obtíží v oblasti horních končetin byl u žen 

potvrzen také u jiných populací, přičemž tento trend zůstal stejný i po zvážení různých 

ovlivňujících faktorů (Treaster  a  Burr  2004).  Jedna  z hypotéz uvádí, že ženy častěji 

vykonávají práce s repetitivními pohyby, které vyžadují přesnost a působí statickou zátěž 

v oblasti ramen a krční páteře. Stejnou charakteristiku má také hra na hudební nástroj. 

Způsob hry je však u obou pohlaví stejný a u totožných repetitivních manuálních úkonů 

byl vyšší výskyt obtíží u žen než u mužů prokázán také (Nordander et al. 2008). Na stejné 

úrovni jsou i psychické profesní nároky. Ženy však mohou na některé typy stresu reagovat 

silněji, např. konflikt mezi profesní kariérou a rodinou. S tím souvisí i skutečnost, že ženy 

k obvykle častěji zastávají domácí práce a péči o děti.  

Nejpravděpodobnějšími důvody jsou však biologické faktory. Mezi pohlavími 

existuje množství fyziologických rozdílů. Například pohlavní hormony mohou 

ovlivňovat vlastnosti vazivové tkáně. Rozdílné hladiny těchto hormonů během 
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menstruačního cyklu nebo těhotenství tak mohou být důvodem nižší tolerance 

biomechanické zátěže, což podporuje např. vyšší výskyt syndromu karpálního tunelu 

v těhotenství. Ženy také bývají citlivější na různé senzitivní vjemy. Nižší práh bolesti 

může být jedním z důvodů zvýšeného výskytu obtíží, především pokud je zjišťováno 

prostřednictvím sebehodnocení. Kvůli zvýšené citlivosti mohou ženy na různé vjemy (u 

hudebníků např. hladina hluku) dříve reagovat stresovou  reakcí. Ta vyvolává vyšší 

svalové napětí v predilekčních oblastech, jako je oblast ramen, šíje a krční páteře, což 

může být opět zdrojem dyskomfortu a bolesti. (Treaster a Burr 2004, Collins a O’Sullivan 

2010, Paarup et al. 2011, Poděbradská 2018).  

6.4  Diskuze k vnitřním faktorům PRMD 
Asociace mezi věkem a výskytem muskuloskeletálních obtíží u dospělých 

hudebníků nebyla nalezena (Ranelli et al. 2016, Zaza a Farewell 1997). U AbreuRamos 

a Micheo (2007) byl vyšší výskyt obtíží přítomen u nejstarší a nejmladší věkové skupiny. 

S konfliktními údaji se setkáme také u jiných populací. U manuálně pracujících profesí 

se obtíže mohou častěji vyskytovat u osob vyššího věku (Landau et al. 2008). Rovněž u 

kancelářských profesí byl nalezen zvýšený výskyt obtíží v oblasti zad a krku u starších 

osob (Noroozi et al. 2015). Ve studii Janwantanakul. et al (2008) byla asociace nalezena 

pouze u oblasti horní části zad, ale s vyšším výskytem obtíží u mladších pracovníků.   

V našem výzkumu nebyl věk s výskytem obtíží spojen, což koresponduje 

s ostatními výsledky u hudebníků. Profesní požadavky jsou alespoň u orchestrálních 

hráčů nezávislé na věku. Předpoklad, že s vyšším věkem dochází ke kumulaci zátěže a 

degenerativním změnám pohybového systému, může být vyvážen většími zkušenostmi 

se strategiemi zvládání zátěže nebo také tzv. efektem zdravého pracovníka (Healthy 

worker effect) (Collins a O’Sullivan 2010, Janwantanakul et al 2008, Kok et al. 2016).  

Vyšší BMI bylo u hudebníků spojeno s vyšším rizikem muskuloskeletálních 

obtíží (Zaza a Farewell 1997, Knapik 2007), ale naše výsledky souvislost neprokázaly. 

Můžeme předpokládat, že vyšší BMI s sebou přináší vyšší zátěž pohybového systému. 

BMI však nezohledňuje proporční rozložení tělesné hmoty a tělesné složení. Také 

asociace mezi BMI a výskytem obtíží pravděpodobně nemá lineární charakter a riziko 

stoupá se vzdáleností od optimálních hodnot směrem k nadváze i k podváze (Zaza  a 

Farewell 1997).  



 

59 

 

Velmi silná asociace byla v našem výzkumu nalezena u prevalence PRMD za 

posledních 12 měsíců a dřívějšího výskytu obtíží, což podporuje výsledky přehledové 

studie Baadjou et al. (2016). Tato skutečnost odpovídá charakteru PRMD u hudebníků. 

Obtíže se často vyskytují ve formě syndromu z přetížení způsobeného dlouhodobým 

působením biomechanických a psychosociálních faktorů. Pokud nejsou adekvátně 

léčeny, přechází do chronického stavu. Jejich léčba je poté obtížná a zdlouhavá 

s možností relapsů (Baadjou et al. 2016, Sousa et al. 2014).  

6.5  Diskuze k hypotéze č. 4 
Předpokládám, že osoby dodržující správné zásady hry na hudební nástroj mají 

statisticky významně nižší výskyt PRMD.  

Na základě našich výsledků považuji hypotézu č. 4 za vyvrácenou.  

Jako prevence muskuloskeletálních obtíží by součástí každého hudebního výkonu 

měly být rozcvičení, rozehrání, pravidelné přestávky a závěrečné protažení. Při veřejných 

představeních může být dodržování obtížné, proto je třeba se v tomto ohledu soustředit 

na cvičení a zkoušky. Přehledová studie Stanhope et al. (2020) uvádí, že intervenční 

cvičební programy pro hudebníky nelze bez dalšího výzkumu jednoznačně doporučit. 

Všechny by však měly být bezpečné a většina z nich uvádí alespoň jeden pozitivní efekt. 

Významné zlepšení obtíží v porovnání s kontrolní skupinou udává Cooper et al. (2012) a 

De Greef et al. (2003), přičemž v obou studiích byly použity intervenční programy během 

zkoušek orchestru. V prvním případě byla hodnocena úroveň diskomfortu, ve druhém pak 

PRMD prostřednictvím WHQM (World Health Questionnaire for Musicians).  

Přestože hodnocení dodržování zásad v naší studii probíhalo subjektivně, 

předpokládali jsme, že může být spojeno nižším výskytem PRMD. Statisticky významný 

rozdíl mezi skupinami s různým dodržování zásad cvičení na hudební nástroj jsme však 

nenalezli. Většina respondentů uvedla, že zásady spíše nedodržuje nebo nedodržuje. Také 

KaufmanCohen a Ratzon (2011) uvádí, že pouze polovina hráčů před zkouškou 

absolvuje rozehrání. Naopak pouze 4 % dotazovaných v našem výzkumu uvedla, že 

zásady dodržuje. Za povšimnutí stojí, že v této skupině trpělo PRMD pouze 27 % osob. 

Otázkou zůstává, zda by tento trend přetrval i ve větším počtu osob. Pro učinění závěrů 

ohledně dodržování zásad hry na nástroj bude na toto téma zapotřebí dalšího výzkumu.  
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6.6  Diskuze k vnějším faktorům PRMD 
Podle dat získaných z průřezových studií je s výskytem muskuloskeletálních 

obtíží spojena doba hry na nástroj za týden (Rotter et al. 2020), což se ukázalo i v naší 

práci. V rozložení doby hry na dominantní nástroj týdně byl nalezen statisticky významný 

rozdíl mezi respondenty s výskytem PRMD a  bez výskytu PRMD. Tyto výsledky 

podporují hypotézu, že faktory, které působí na pohybový systém při hře na nástroj a které 

se mohou projevit jako muskuloskeletální obtíže, mají kumulativní efekt (Kaufman

Cohen a Ratzon 2011).  

Další hypotéza se naopak nepotvrdila. Ranelli et al. (2011) uvádí, že hra na větší 

počet nástrojů je spojena s nižším výskytem obtíží. Argumentuje tím, že hra na větší počet 

nástrojů snižuje risk muskuloskeletálních obtíží zvýšením pohybové rozmanitosti, což 

bylo prokázáno i v literatuře zabývající se pracovní medicínou. V našem výzkumu však 

hráči hrající pravidelně na 2 nebo 3 nástroje neměli rozdílný výskyt PRMD oproti hráčům 

hrajícím na 1 nástroj. Můžeme se domnívat, že hráči stráví hrou na více nástrojů více 

času. Doba hry na nástroj by pak byla důležitějším faktorem ve výskytu  obtíží  než 

pohybová rozmanitost.  

V otázce dominantního nástroje byly v literatuře nalezeny hodnoty prevalence 

obtíží u žesťových nástrojů nižší, než u nástrojů dřevěných (Kok et al. 2016). V naší studii 

tomu bylo stejně, ale statisticky nevýznamně. Nepředpokládáme, že by v tomto ohledu 

hrála významnější roli hmotnost nástroje, která není ani u jedné ze skupin výrazně 

rozdílná. Pozice horních končetin při hře, je s výjimkou příčné flétny přívětivější spíše u 

dřevěných nástrojů, u kterých nenajdeme výraznou elevaci a také pozice rukou se blíží 

funkčnímu postavení (Gardner 2011). Možným vysvětlením by mohla být doba hry. 

V orchestrálních podmínkách obvykle dřevěné nástroje stráví hrou více času, než nástroje 

žesťové (Nyman et al. 2007).  

U jednotlivých nástrojů měly v naší práci nejvyšší procentuální zastoupení obtíží 

také nástroje ze skupiny dřevěných, konkrétně fagot, klarinet a hoboj. Oproti očekávání 

nebyl nejvyšší výskyt obtíží přítomen u flétny, kde je přítomné asymetrické elevační 

držení nástroje. Je však nutné poznamenat, že počty některých nástrojů nebyly příliš 

vysoké a také jsme nebrali v úvahu jiné ovlivňující faktory.  
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6.7  Diskuze k hypotéze č. 5 
Předpokládám, že u dřevěných dechových nástrojů je prevalence PRMD u pravé 

horní končetiny statisticky významně vyšší než u žesťových dechových nástrojů. 

Na základě našich výsledků považuji hypotézu č. 5 za vyvrácenou.  

Ačkoliv dřevěné a žesťové nástroje se mohou značně lišit, v některých ohledech 

se podobají a mají společné znaky. U běžných žesťových nástrojů (trubka, trombon) je 

primární funkcí levé horní končetiny podpora váhy nástroje, zatímco pravá horní 

končetina především operuje s písty, klapkami nebo se snižcem a na držení se podílí 

menší měrou. U dřevěných nástrojů obvykle operují na hmatníku obě horní končetiny, 

váhu nástroje však drží končetina pravá. Z tohoto důvodu se u dřevěných nástrojů mohou 

vyskytovat obtíže v oblasti pravé horní končetiny častěji (Ackermann et al. 2012, Leaver 

et al. 2016, Steinmetz et al. 2015). Celkově však stranové rozdíly mezi nástroji nalezeny 

nebyly (Kok et al. 2016). V naší práci byl nalezen statisticky významný rozdíl mezi hráči 

na dřevěné a dechové nástroje ve výskytu PRMD v oblasti levého a pravého zápěstí/ruky. 

U obtíží v oblasti pravého a levého ramene rozdíl nalezen nebyl.  

Obtíže byly v našem výzkumu nejčastěji lokalizovány v oblasti  krku, 

zápěstí/rukou a horní části zad, zatímco Kok et al. (2016) uvádí nejčastěji krk a ramena. 

Práce, z kterých tato studie čerpala, se však nezabývaly pouze dechovými nástroji. Jak 

uvádí Knapik (2007) a Nyman et al. (2007), obtíže v oblasti ramen jsou často přítomné u 

smyčcových nástrojů, kde způsob hry vyžaduje setrvání paží v elevačním postavení. 

Podle Palmerud et al. (2000) i mírná elevace horních končetin způsobí značný nárůst tlaku 

uvnitř svalů ramene (m. supraspinatus, m. infraspinatus), což sníží jejich krevní cirkulaci 

a urychlí únavu. Oproti tomu vyšší podíl obtíží v oblasti zápěstí/ruky a horní části zad 

může být spojen s hrou na dechové nástroje, a to pravděpodobně kvůli jejich hmotnosti 

(KaufmanCohen a Ratzon 2011).  

Výskyt obtíží v oblasti krku odpovídá výsledkům z literatury. Obtíže v této oblasti 

mají obvykle multifaktoriální příčiny. Z biomechanického pohledu může být důvodem 

zvýšená aktivita svalů při jemné manuální činnosti zjištěná u svalů ramene a krku 

(Sporrong et al. 1998). Také se jedná o oblast, která zvýšeným svalovým napětím reaguje 

na stres a negativní emoce (Poděbradská 2018). V naší studii navíc respondenti neměli 

možnost označit jako problematický region oblast čelistí, úst nebo 
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temporomandibulárního kloubu. Je pravděpodobné, že část těchto obtíží byla označena 

jako obtíže v oblasti krku.  

Zaměřímeli se na horní končetiny, nejčastější odpovědí v našem výzkumu byly: 

obě zápěstí/ruce, pravé zápěstí a obě ramena. Přestože naše výsledky naznačují, že 

existuje rozdíl ve stranovém výskytu obtíží, asymetrické držení zřejmě není u dechových 

nástrojů tak významný faktor.  

6.8  Diskuze k subjektivním příčinám a důsledkům PRMD 
Jako příčiny svých obtíží viděli účastníci našeho výzkumu nejčastěji držení nebo 

hmotnost nástroje. Tyto faktory odpovídají rizikovým faktorům udávaným v literatuře. 

Stejně tak další častá odpověď v podobě nadměrné nebo nepravidelné hudební zátěže, 

což se potvrdilo i v našich výsledcích (Rotter et al. 2020).  

Druhý nejčastější typ odpovědi se týkal špatného nebo neideálního držení těla. Že 

se v tomto ohledu skutečně může jednat o příčinu obtíží, naznačují výsledky Steinmetz et 

al. (2010), který zjistil nedostatečnosti ve stabilizačních systémech bederní páteře, krční 

páteře a lopatky u vysokého procenta hudebníků trpících PRMD. Otázka ideální postury 

je diskutována. Podle Slater et al. (2019) žádné správné držení těla neexistuje. Podléhá 

individuální variabilitě a odráží se v ní množství různých vlivů. Pro prevenci obtíží je 

důležitější adaptovat si více různých pozic a častěji je střídat, což například hra 

v orchestru příliš neumožňuje. Nepřirozená, neměnná poloha nebo setrvání v poloze bylo 

také častým typem odpovědi v našem výzkumu.  

Pod třetím nejčastějším typem odpovědi byly shrnuty nedostatek pohybu, cvičení, 

strečinku, kompenzace, rozcvičení nebo zkrácené či ochablé svaly, což také souvisí 

s předchozí odpovědí a část jsme jíž diskutovali v souvislosti se zásadami hry na nástroj. 

Co se týče obecné pohybové aktivity, její nedostatek je hudebníky vnímán jako častá 

příčina obtíží. Na druhé straně pouze 4 dotazovaní jako příčinu obtíží uvedli sport. 

Pozitivní účinky pohybové aktivity již byly u hudebníků prokázány v rámci intervenčních 

programů (Stanhope et al. 2020), ale zatím nebyla nalezena souvislost mezi vykonáváním 

pohybových aktivit a výskytem obtíží v průřezových studiích, a to ani v našem výzkumu. 

(Baadjou et al. 2016, KaufmanCohen a Ratzon 2011).  

Nejčastějším zdravotnickým pracovníkem, kterého účastníci našeho výzkumu 

kvůli obtížím navštívili, byl fyzioterapeut. Bylo tomu tak ve více případech, než u lékaře 
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specialisty a praktického lékaře dohromady.  Z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby měli 

rehabilitační pracovníci povědomí o hudební medicíně a přístup k literatuře, která se jí 

zabývá.  

Sami hudebníci řešili své obtíže nejčastěji nějakým druhem pohybové aktivity, 

popřípadě úpravou pozice. Pasivní způsoby řešení (masáže, gely, masti, tejpy, ortézy, 

medikamenty) zvolil podstatně nižší počet osob. Z toho vyplývá, že způsoby řešení obtíží 

odpovídají subjektivně vnímaným příčinám a pohyb hraje v obou aspektech důležitou 

roli.  

6.9  Limity studie 
Po kritickém zhodnocení uvádíme několik limitů, kvůli kterým nelze výsledky 

získané z této práce zobecnit na celou populaci hráčů na dechové nástroje.  

Jedním z nich je způsob distribuce dotazníku. Ta z části probíhala oslovením 

konkrétních hudebních těles a z části šířením odkazu prostřednictvím sociální sítě, což 

znemožňuje stanovení velikosti cílové skupiny a úrovně účasti výzkumu. Odhaduje se, 

že v Nizozemí se za amatérské hudebníky považuje 18 % populace, zatímco 

profesionálně se hudbě věnuje pouze 0,120,15  %  obyvatel  (Kok  et  al.  2018). 

Předpokládámeli podobná čísla na našem území, jedná se o necelé 2 miliony 

amatérských a 1316 tisíc profesionálních hudebníků. Podíl dechových nástrojů je obtížné 

odhadnout  vzhledem  k rozmanitosti hudebních žánrů a kapel. V orchestrální klasické 

hudbě můžeme hovořit nejvýše o 30 %.  

Způsob distribuce také mohl vést k vyššímu zapojení mladých účastníků, kteří se 

více pohybují na sociálních sítích. Jak už bylo řečeno, motivace k účasti ve výzkumu je 

pravděpodobně vyšší u osob, které mají s problematikou muskuloskeletálních obtíží 

zkušenost a jsou o ní více informováni.  

Obtížné zobecňování výsledků je problémem i v odborné literatuře, a to převážně 

kvůli různé definici obtíží a nepříliš častému používání standardizovaných dotazníků. 

Podle Stanhope et al. (2019) je nejčastěji používaný a  zároveň nejvíce doporučovaný 

Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ), který byl posouzen jako vhodný a 

senzitivní nástroj pro screening muskuloskeletálních obtíží (Crawford 2007, Palmer et al. 

1999), a proto z něj vychází i část našeho dotazníku. V našem případě však hovoříme o 

dotazníku nestandardizovaném.  
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Dalším z limitů studie je skutečnost, že při testování jednotlivých souvisejících 

faktorů výskytu obtíží jsme nezohlednili jiné faktory, které mohly tyto výsledky ovlivnit. 

Charakter studie také neumožňuje hovořit v souvislosti s rizikovými faktory o kauzálních 

vztazích.  

Prevalenční studie pohybových obtíží u hudebníků se ve většině případů zabývají 

orchestrálními hráči. Dechové nástroje jsou nejčastěji rozdělené pouze na dřevěné 

(woodwinds) a žesťové (brass), přestože obtížemi trpí značná část jejich hráčů. Tato 

studie je první námi známou prací sledující prevalenci pohybových obtíží a související 

faktory pouze u dechových nástrojů. Tato skupina je velice pestrá, a právě jejich 

rozmanitost znesnadňuje identifikaci specifických obtíží u konkrétních nástrojů, což se 

potvrdilo i v naší práci.  Do budoucna proto bude třeba více studií s užším zaměřením na 

dechové nástroje.   

Tato práce čerpala informace téměř výhradně ze zahraniční literatury. Jelikož 

česky psané práce s tématikou pohybových obtíží u hudebníků jsou vzácné, některé 

užívané termíny či definice zatím nemají české ekvivalenty. Totéž platí i pro 

standardizované dotazníky. V tomto ohledu vidím prostor pro další činnost, aby mohly 

vznikat podobné studie na našem území.  
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7  ZÁVĚR 

V této práci jsme zjišťovali prevalenci pohybových obtíží (PRMD) u vzorku 

čítajícího 308 hráčů na dechové nástroje. Statistickým testováním jsme se snažili určit 

faktory, které mohou s výskytem PRMD souviset. Dále jsme popisovali lokalizaci PRMD 

a také nás zajímalo, co hudebníci považují za příčiny svých obtíží a jakým způsobem je 

řeší.  

Prevalence PRMD u profesionálních hráčů byla v našem výzkumu na nižší 

úrovni, než v zahraniční odborné literatuře. Pro porovnání však bylo nutné vzít v úvahu 

rozdílné definice pohybových obtíží, typy prevalence a rozdíly ve sběru dat, které mohly 

výsledky ovlivnit.  

Většina dostupných studií se zabývá profesionálními členy orchestrů nebo 

studenty hudby. Členové těchto skupin jsou považováni za hudebníky s vyšším rizikem 

výskytu PRMD. V naší práci jsme zjistili statisticky významně vyšší prevalenci PRMD u 

studentů hudby v porovnání s ostatními hudebníky. U profesionálních hráčů byla 

prevalence rovněž vyšší, ale statisticky nevýznamně. Naše výsledky jsou ve shodě 

s odbornou  literaturou, ale do budoucna bude zapotřebí více studií zabývající se 

amatérskými hudebníky.  

Shoda s odbornou literaturou panuje i ve vyšším výskytu PRMD u žen ve srovnání 

s muži. Pohybové obtíže se objevují u žen častěji nejen mezi hudebníky, ale i u jiných 

populací.  

Dále jsme nalezli velmi silnou korelaci mezi dřívějším a nynějším výskytem 

PRMD, což dokládá, že pohybové obtíže mají často chronický charakter a jejich léčba 

může být dlouhodobá. Ostatní vnitřní faktory, věk a BMI, se neukázaly být s výskytem 

PRMD nijak spojeny. 

Z vnějších faktorů byla v naší studii s PRMD významně spojena doba hry na 

dominantní nástroj týdně. Podobné výsledky nalezneme v ostatních studiích, jedná se 

tedy o faktor významný. U ostatních vnějších faktorů korelace s výskytem PRMD 

nalezena nebyla (dodržování zásad hry na nástroj, pozice při hře, typ dominantního 

nástroje, hra na více nástrojů).  

Nejčastější lokalizace PRMD se stejně jako u ostatních studií objevily v oblasti 

krku a horních končetin. Naše výsledky se lišily vyšším výskytem  PRMD  v oblasti 
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rukou/zápěstí a horní části zad, což pravděpodobně odráží nároky dechových nástrojů. 

Prevalenční studie popisující lokalizaci obtíží totiž nezabývaly pouze dechovými nástroji. 

Naše hypotéza, že existuje významný stranový rozdíl mezi dřevěnými a žesťovými 

nástroji ve výskytu PRMD v oblasti horních končetin, se nepotvrdila. Pro přesnější 

identifikaci typických oblastí výskytu PRMD u jednotlivých typů nástrojů bude zapotřebí 

dalšího detailněji zaměřeného výzkumu.  

Subjektivně vnímané příčiny PRMD odpovídají rizikovým faktorům z literatury 

v případě držení nástroje a nadměrné hudební zátěže. V případě držení těla a nedostatku 

pohybu není situace jednoznačná, přibývá však důkazů, že pravidelně prováděné 

pohybové aktivity mají na výskyt PRMD pozitivní efekt. Hudebníci v našem výzkumu 

navštívily ze zdravotnických specialistů nejčastěji fyzioterapeuta a sami řešili své obtíže 

nejčastěji nějakým druhem pohybové aktivity. Tyto skutečnosti podporují skutečnost, že 

hudebníci vnímají pohyb jako zásadní faktor svých obtíží.   

PRMD jsou významnou součástí hudební činnosti, což se prokazuje od počátků 

sledování této problematiky. Studie se však potýkají s vysokou heterogenitou, která brání 

vyvozování obecných závěrů. Do budoucna bude také zapotřebí vytvořit více 

longitudinálních a intervenčních studií, aby bylo možné identifikovat příčiny PRMD a 

soustředit se na ty, které lze ovlivnit. Získané poznatky je třeba za účelem prevence 

rozšířit mezi odbornou a laickou veřejnost a aplikovat ve výuce i v praxi.    



 

67 

 

SEZNAM ZDROJŮ 

1.  ACKERMANN, B. et al. Musculoskeletal Pain and Injury in Professional 

Orchestral Musicians in Australia. Medical problems of performing artists 

[online]. 2012, 27, 181–87. Dostupné z: 

https://doi.org/10.21091/mppa.2012.4034. 

2.  ALTENMÜLLER, E., IOANNOU, C. I., LEE, A. Apollo’s curse: neurological 

causes of motor impairments in musicians. Progress in Brain Research [online]. 

2015, 217, 89106. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/S00796123(15)X0003

3. 

3.  ANDERSEN, L. T. et al. Comparing the Impact of Specific Strength Training vs 

General Fitness Training on Professional Symphony Orchestra Musicians: A 

Feasibility Study. Medical Problems of Performing Artists [online]. 2017, 32, č. 

2, 94–100. Dstupné z: https://doi.org/10.21091/mppa.2017.2016. 

4.  BAADJOU, V. A. E. et al. Systematic review: risk factors for musculoskeletal 

disorders in musicians. Occupational Medicine [online]. 2016, 66.8: 614622. 

Dostupné z: doi:10.1093/occmed/kqw052 

5.  BEJJANI, F. J. et al. Musculoskeletal and neuromuscular conditions of 

instrumental musicians. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 

[online]. 1996, 77(4), 406–413. ISSN 00039993. Dostupné 

z: doi:10.1016/S00039993(96)900933 

6.  BERTSCH M. ERGO Collection for Musicians: A Collection of ergonomical 

gadgets, physiological tools and instruments to support Music Performance 

[online]. 2018. Dostupné z: https://mb.drtrumpet.eu/wp

content/uploads/2018/03/ERGOMUSICCOLLECTION_drtrumpet_ens1.pdf 

7.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.cz, 2017 [online]. BOZP.cz. [cit. 2019

0802]. Dostupné z: https://www.dokumentacebozp.cz/aktuality/nemocz

povolanijakpostupovatpriposuzovaniacojenovehovroce2017/ 

8.  BIRD, H. A. Overuse syndrome in musicians. Clinical Rheumatology [online]. 

2013, 32(4), 475–479. ISSN 14349949. Dostupné z: doi:10.1007/s10067013

21982 

https://doi.org/10.21091/mppa.2012.4034
https://doi.org/10.1016/S0079-6123(15)X0003-3
https://doi.org/10.1016/S0079-6123(15)X0003-3
https://doi.org/10.21091/mppa.2017.2016
https://doi.org/10.1016/S0003-9993(96)90093-3
https://mb.drtrumpet.eu/wp-content/uploads/2018/03/ERGO-MUSIC-COLLECTION_drtrumpet_en-s-1.pdf
https://mb.drtrumpet.eu/wp-content/uploads/2018/03/ERGO-MUSIC-COLLECTION_drtrumpet_en-s-1.pdf
https://www.dokumentacebozp.cz/aktuality/nemoc-z-povolani-jak-postupovat-pri-posuzovani-a-co-je-noveho-v-roce-2017/
https://www.dokumentacebozp.cz/aktuality/nemoc-z-povolani-jak-postupovat-pri-posuzovani-a-co-je-noveho-v-roce-2017/
https://doi.org/10.1007/s10067-013-2198-2
https://doi.org/10.1007/s10067-013-2198-2


 

68 

 

9.  CAMPOS, F. G. Trumpet technique. Oxford; New York: Oxford University 

Press, 2005 [online]. ISBN 9780195166927. Dostupné z: 

http://bibotu.com/books/Sheet%20Music%20and%20Theory/!Trumpet/Frank%2

0Gabriel%20Campos%20%20Trumpet%20Technique

Oxford%20University%20Press,%20USA%20(2004).pdf 

10. CLARK, T. et al. The Value of Health Screening in Music Schools and 

Conservatoires. Clinical Rheumatology [online]. 2013, 32, č. 4, 497–500. 

Dostupné z: https://doi.org/10.1007/s1006701322039. 

11. COLLINS, J. a O’SULLIVAN L. Psychosocial Risk Exposures and 

Musculoskeletal Disorders across WorkingAge Males and Females. Human 

Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries [online]. 2010, 

20, č. 4: 272–86. Dostupné z: https://doi.org/10.1002/hfm.20220. 

12. COOPER, S. et al. The Effects of Stretching Exercises During Rehearsals on 

String Students’ SelfReported Perceptions of Discomfort. Update: Applications 

of Research in Music Education [online]. 2012, 30, č. 2: 71–76. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1177/8755123312438720. 

13. CRAWFORD, J. O. The Nordic Musculoskeletal Questionnaire. Occupational 

Medicine [online]. 2007, 57, č. 4 300–301. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1093/occmed/kqm036. 

14. CRUDER, C. et al. A longitudinal investigation of the factors associated with 

increased RISk of playingrelated musculoskeletal disorders in MUsic students 

(RISMUS): a study protocol. BMC Musculoskeletal Disorders [online]. 2019, 

20(1), 64. ISSN 14712474. Dostupné z: doi:10.1186/s1289101924404 

15. Česká společnost pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků, 2019 [online]. 

[cit. 20190728]. Dostupné z: http://www.medicinahudebniku.cz/ 

16. DAWSON, W. Playing without Pain: Strategies for the Developing 

Instrumentalist. Music Educators Journal [online]. 2006, vol. 93, no. 2, pp. 36–

41. Dostupné z: https://wwwjstor

org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/stable/3878469?sid=primo&seq=2#metadata

_info_tab_contents 

http://bibotu.com/books/Sheet%20Music%20and%20Theory/!Trumpet/Frank%20Gabriel%20Campos%20-%20Trumpet%20Technique-Oxford%20University%20Press,%20USA%20(2004).pdf
http://bibotu.com/books/Sheet%20Music%20and%20Theory/!Trumpet/Frank%20Gabriel%20Campos%20-%20Trumpet%20Technique-Oxford%20University%20Press,%20USA%20(2004).pdf
http://bibotu.com/books/Sheet%20Music%20and%20Theory/!Trumpet/Frank%20Gabriel%20Campos%20-%20Trumpet%20Technique-Oxford%20University%20Press,%20USA%20(2004).pdf
https://doi.org/10.1007/s10067-013-2203-9
https://doi.org/10.1002/hfm.20220
https://doi.org/10.1177/8755123312438720
https://doi.org/10.1093/occmed/kqm036
https://doi.org/10.1186/s12891-019-2440-4
http://www.medicinahudebniku.cz/
https://www-jstor-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/stable/3878469?sid=primo&seq=2#metadata_info_tab_contents
https://www-jstor-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/stable/3878469?sid=primo&seq=2#metadata_info_tab_contents
https://www-jstor-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/stable/3878469?sid=primo&seq=2#metadata_info_tab_contents


 

69 

 

17. DENIZ, O. et al. Reduced Pulmonary Function in Wind Instrument Players. 

Archives of Medical Research [online]. 2006, 37, č. 4, 506–10. 

https://doi.org/10.1016/j.arcmed.2005.09.015. 

18. Deutsche Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin e.V. 2019 

[online]. [cit. 20190728]. Dostupné z: https://dgfmm.org/en/musicphysiology

andmusiciansmedicine/ 

19. DITTRICHOVÁ L. Blog: Proč je důležité míti nátisk? [online]. 2016. [cit. 30.8. 

2019]. Dostupné z: https://www.luciedittrichova.cz/procjedulezitemitinatisk/ 

20. DONG, Q. et al. Entrapment Neuropathies in the Upper and Lower Limbs: 

Anatomy and MRI Features. Radiology Research and Practice [online]. 2012, 

1–12. https://doi.org/10.1155/2012/230679. 

21. ELBERT, T. Alteration of Digital Representations in Somatosensory Cortex in 

Focal Hand Dystonia. NeuroReport [online]. 1998, 9, 16, 3571–75. 

https://doi.org/10.1097/0000175619981116000006. 

22. ELGHOZI, J. Tuba Players Reproduce a Valsalva Maneuver While Playing 

High Notes. Clinical Autonomic Research [online]. 2008, 18, č. 2, 96–104. 

https://doi.org/10.1007/s1028600804623. 

23. ErgoBrass.com. 2020 [online]. [cit. 20210511]. Dostupné z: ergobrass.com 

24. FOXMAN, I. a BURGEL, B. J. Musician Health and Safety: Preventing 

PlayingRelated Musculoskeletal Disorders. AAOHN Journal [online]. 2006, 54, 

č. 7, 309–16. https://doi.org/10.1177/216507990605400703. 

25. FRASER, R. Online Saxophone Lessons by Ryan Fraser [online]. 2005. [cit. 27. 

08. 2019]. Dostupné z: http://www.ryanfraser.com/lessons/start/breathing.html. 

26. FRY, H. J. Prevalence of overuse (injury) syndrome in Australian music 

schools. Occupational and Environmental Medicine [online]. 1987, 44(1), 35–

40. ISSN 13510711. Dostupné z: doi:10.1136/oem.44.1.35 

27. FUHRMANN et al. Prolonged Use of Wind or Brass Instruments Does Not 

Alter Lung Function in Musicians. Respiratory medicine [online]. 2011, 105, 

761767. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.rmed.2011.01.017. 

https://doi.org/10.1016/j.arcmed.2005.09.015
https://dgfmm.org/en/music-physiology-and-musicians-medicine/
https://dgfmm.org/en/music-physiology-and-musicians-medicine/
https://www.luciedittrichova.cz/proc-je-dulezite-miti-natisk/
https://doi.org/10.1155/2012/230679
https://doi.org/10.1097/00001756-199811160-00006
https://doi.org/10.1007/s10286-008-0462-3
https://doi.org/10.1177/216507990605400703
http://www.ryanfraser.com/lessons/start/breathing.html
https://doi.org/10.1136/oem.44.1.35
https://doi.org/10.1016/j.rmed.2011.01.017


 

70 

 

28. GARDNER, S. An Investigation of Finger Motion and Hand Posture during 

Clarinet Performance. Arizona state university, 2011, 286 s. A research paper 

presented in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of 

musical arts [online]. Dostupné z: 

https://repository.asu.edu/attachments/56627/content/Harger_asu_0010E_10674.

pdf 

29. GOTOUDA, A. et al. Influence of playing wind instruments on activity of 

masticatory muscles. Journal of oral rehabilitation [online]. 2007, 34.9, 645

651. https://doi.org/10.1111/j.13652842.2007.01765.x 

30. GRAMMATOPOULOS, E. et al. Effects of Playing a Wind Instrument on the 

Occlusion. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 

[online]. 2012, 141, č. 138–45. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2011.06.044. 

31. HAAS, A. The Art of Playing Trumpet in the Upper Register. Coral Gables, 

2011, 135 s. Disertační práce na University of Miami [online]. Dostupné z: 

https://scholarlyrepository.miami.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://schola

r.google.com/&httpsredir=1&article=1536&context=oa_dissertations 

32. HAHNENGRESS, M. L. a BÖNING, D. Cardiopulmonary changes during 

clarinet playing. European Journal of Applied Physiology [online]. 2010, 

110(6), 1199–1208. ISSN 14396319, 14396327. Dostupné 

z: doi:10.1007/s0042101015766 

33. HODGES, P. W. a GANDEVIA, S.C. Changes in intraabdominal pressure 

during postural and respiratory activation of the human diaphragm. Journal of 

Applied Physiology [online]. 2000, 89, 967–976. Dostupné z: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.973.8623&rep=rep1&

type=pdf 

34. HODGES, P. W. et al. Postural activity of the diaphragm is reduced in humans 

when respiratory demand increases. The Journal of Physiology [online]. 2001. 

537(3), 999–1008. ISSN 00223751. Dostupné 

z: doi:10.1113/jphysiol.2001.012648 

https://repository.asu.edu/attachments/56627/content/Harger_asu_0010E_10674.pdf
https://repository.asu.edu/attachments/56627/content/Harger_asu_0010E_10674.pdf
https://doi.org/10.1111/j.1365-2842.2007.01765.x
https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2011.06.044
https://scholarlyrepository.miami.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1536&context=oa_dissertations
https://scholarlyrepository.miami.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1536&context=oa_dissertations
https://doi.org/10.1007/s00421-010-1576-6
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.973.8623&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.973.8623&rep=rep1&type=pdf
https://doi.org/10.1113/jphysiol.2001.012648


 

71 

 

35. HOWARD, J. Temporomandibular Joint Disorders, Facial Pain, and Dental 

Problems in Performing Artists [online]. Performing Arts Medicine, 3rd ed. 

Narberth, PA: Science &Medicine, 2010. s.151–196. ISBN 9780975886229.  

Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/330101384_Temporomandibular_Joint

_Disorders_Facial_Pain_and_Dental_Problems_in_Performing_Artists 

36. CHAN, C. et al. Exercise DVD Effect on Musculoskeletal Disorders in 

Professional Orchestral Musicians. Occupational Medicine [online]. 2014, 64, č. 

1, 23–30. https://doi.org/10.1093/occmed/kqt117. 

37. CHESKY, K. S. et al. Effect of Elastic Neck Strap on Right Thumb Force and 

Force Angle During Clarinet Performance. Journal of Occupational and 

Environmental Medicine [online]. 2000, 42, č. 8: 775–76. Dostupné z: 

https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2000/08000/Effect_of_Elastic_Neck_Str

ap_on_Right_Thumb_Force.1.aspx 

38. CHONG, J. et al. Occupational Health Problems of Musicians. Canadian Family 

Physician [online]. 1989, 35, 2341–2348. ISSN 0008350X. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2280293/pdf/canfamphys00165

0145.pdf 

39. International Labour Office. List of occupational diseases: Identification and 

recognition of occupational diseases: Criteria for incorporating diseases in the 

ILO list of occupational diseases. Occupational Safety and Health 

Series [online]. 2010, (74) [cit. 20190420]. ISSN 00783129. Dostupné z: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_protect/protrav/

safework/documents/publication/wcms_150323.pdf 

40. IOANNOU, C. I. a ALTENMÜLLER, E. Psychological Characteristics in 

Musician׳s Dystonia: A New Diagnostic Classification. Neuropsychologia 

[online]. 2014, 80–88. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2014.05.014. 

41. IOANNOU, C. I., FURUYA, S. a ALTENMÜLLER, E. The impact of stress on 

motor performance in skilled musicians suffering from focal dystonia: 

Physiological and psychological characteristics. Neuropsychologia [online]. 

2016, 85, 226236. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2016.03.029 

https://www.researchgate.net/publication/330101384_Temporomandibular_Joint_Disorders_Facial_Pain_and_Dental_Problems_in_Performing_Artists
https://www.researchgate.net/publication/330101384_Temporomandibular_Joint_Disorders_Facial_Pain_and_Dental_Problems_in_Performing_Artists
https://doi.org/10.1093/occmed/kqt117
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2280293/pdf/canfamphys00165-0145.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2280293/pdf/canfamphys00165-0145.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_150323.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_150323.pdf
https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2014.05.014
http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2016.03.029


 

72 

 

42. IRANZO, C. I. M. À et al. Playingrelated musculoskeletal disorders in 

woodwind, brass and percussion players: a review. Journal of Human Sport and 

Exercise [online]. 2010, 5(1), 94–100. ISSN 19885202. Dostupné 

z: doi:10.4100/jhse.2010.51.10 

43. IRANZO, M. À. Playingrelated musculoskeletal disorders in woodwind, brass 

and percussion players: a review. Journal of Human Sport and Exercise [online]. 

2010, 5(1), 94–100. ISSN 19885202. Dostupné z: doi:10.4100/jhse.2010.51.10 

44. JABUSCH, H. a ALTENMÜLLER, E. Focal dystonia in musicians: from 

phneomenology to therapy. Advances in cognitive psychology [online]. 2006, 

2(23), 207220. ISSN: 18951171. 

45. JACUKOWICZ, A. Psychosocial work aspects, stress and&nbsp; 

musculoskeletal pain among musicians. A&nbsp; systematic review in search of 

correlates and predictors of playingrelated pain. Work [online]. B.m.: IOS 

Press, 2016, 54(3), 657–668. ISSN 10519815. Dostupné z: doi:10.3233/WOR

162323 

46. JANSEN, E. J. M. et al. Noise induced hearing loss and other hearing 

complaints among musicians of symphony orchestras. International archives of 

occupational and environmental health [online]. 2009, 82.2, 153164. [cit. 23. 8. 

2019]. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s0042000803171 

47. JANWANTANAKUL, P. et al. Prevalence of selfreported musculoskeletal 

symptoms among office workers. Occupational Medicine [online]. 2008, 58, č. 

6, 436–38. Dostupné z: https://doi.org/10.1093/occmed/kqn072. 

48. KAUFMANCOHEN, Y. a RATZON, N. Z. Correlation between risk factors 

and musculoskeletal disorders among classical musicians. Occupational 

Medicine [online]. 2011, 61(2), 90–95. ISSN 09627480, 14718405. Dostupné 

z: doi:10.1093/occmed/kqq196 

49. KAUR, J. A SINGH, S. Neuromusculoskeletal problems of upper extremities in 

musiciansa literature review. International Journal of Therapies and 

Rehabilitation Research [online]. 2016, 5, č. 2: 14. 

https://doi.org/10.5455/ijtrr.000000120. 

https://doi.org/10.4100/jhse.2010.51.10
https://doi.org/10.4100/jhse.2010.51.10
https://doi.org/10.3233/WOR-162323
https://doi.org/10.3233/WOR-162323
https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-008-0317-1
https://doi.org/10.1093/occmed/kqn072
https://doi.org/10.1093/occmed/kqq196
https://doi.org/10.5455/ijtrr.000000120


 

73 

 

50. KNAPIK, J. J. Injuries and injury risk factors among members of the United 

States Army band. American Journal of Industrial Medicine [online]. 2007, 

50(12), 951–961. ISSN 10970274. Dostupné z: doi:10.1002/ajim.20532 

51. KOCHEM, F. B. a SILVA, J. G. Prevalence of Playingrelated Musculoskeletal 

Disorders in String Players: A Systematic Review. Journal of Manipulative and 

Physiological Therapeutics [online]. 2018, 41(6), 540–549. ISSN 01614754. 

Dostupné z: doi:10.1016/j.jmpt.2018.05.001 

52. KOK, L. M. et al. A comparative study on the prevalence of musculoskeletal 

complaints among musicians and nonmusicians. BMC Musculoskeletal 

Disorders [online]. 2013, 14, č. 1:9. Dostupné z: https://doi.org/10.1186/1471

2474149. 

53. KOK, L. M. et al. The high prevalence of playingrelated musculoskeletal 

disorders (PRMDs) and its associated factors in amateur musicians playing in 

student orchestras: A crosssectional study. PloS one [online]. 2018, 13. 2. 

Dostupné z: 

https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0191772&t

ype=printable 

54. KOK, L. M. et al. The occurrence of musculoskeletal complaints among 

professional musicians: a systematic review. International Archives Of 

Occupational And Environmental Health [online]. 2016, 89(3), 373–396. 

ISSN 14321246. Dostupné z: doi:10.1007/s0042001510906 

55. KOLÁŘ, P. A LEWIT, K. Význam hlubokého stabilizačního v rámci 

vertebrogenních obtíží. Neurologie pro praxi [online]. 2005, 5, 270275. 

Dostupné z: https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2005/05/10.pdf 

56. KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978807262

6571.  

57. KUAR, J. a SINGH, S. Neuromusculoskeletal problems of upper extremities in 

musiciansa literature review. International Journal of Therapies and 

Rehabilitation Research [online]. 2016, 5(2), 14. ISSN 22780343. Dostupné 

z: doi:10.5455/ijtrr.000000120 

https://doi.org/10.1002/ajim.20532
https://doi.org/10.1016/j.jmpt.2018.05.001
https://doi.org/10.1186/1471-2474-14-9
https://doi.org/10.1186/1471-2474-14-9
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0191772&type=printable
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0191772&type=printable
https://doi.org/10.1007/s00420-015-1090-6
https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2005/05/10.pdf
https://doi.org/10.5455/ijtrr.000000120


 

74 

 

58. KUMURYA, A. S. a AUTA, S. A. The Difference between Incidence and 

Prevalence in Public Health and Epidemiology. Biomedical and Health 

Informatics [online]. 2017, 2, 1, pp. 14. Dostupné z: 

http://www.aiscience.org/journal/bhi  

59. LANDAU, K. et al. Musculoskeletal Disorders in Assembly Jobs in the 

Automotive Industry with Special Reference to Age Management Aspects 

[online]. International Journal of Industrial Ergonomics [online]. 2008, 38, č. 7: 

561–76. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.ergon.2008.01.006. 

60. LEAVER, R. et al. Musculoskeletal pain in elite professional musicians from 

British symphony orchestras. Occupational Medicine [online]. 2011, 61(8), 

549–555. ISSN 14718405, 09627480. Dostupné 

z: doi:10.1093/occmed/kqr129 

61. LEDERMAN, R. Neuromuscular and musculoskeletal problems in instrumental 

musicians. Muscle & Nerve: Official Journal of the American Association of 

Electrodiagnostic Medicine [online]. 2003, 27.5: 549561. Dostupné z: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mus.10380L 

62. LEE, S. Intervention program in college instrumental musicians, with 

kinematics analysis of cello and flute playing: a combined program of yogic 

breathing and muscle strengtheningflexibility exercises. Medical problems of 

performing artists. 2012, 27.2: 8594. Dostupné z: 

https://search.proquest.com/openview/7f5764b6043036289a8a6026b4c14ef7/1.p

df?pq

origsite=gscholar&cbl=12230&casa_token=L4PZqxEWOxUAAAAA:uKDdph

AJO0fhKrlIH8Geettmh66oLYXdVKWK5glpJSjLV

CXOY7dajUhpK4QrQy4FfUgG9KPNk. 

63. LEWIS, J. S. Rotator cuff tendinopathy. British journal of sports medicine 

[online]. 2009, 43(4), 236–241. Dostupné z: doi:10.1136/bjsm.2008.052175 

64. LIPPOLD, C. et al. Relationship between Thoracic, Lordotic, and Pelvic 

Inclination and Craniofacial Morphology in Adults. Angle Orthodontist [online]. 

2006, 76, č. 5, 7. Dostupné z: https://www.angle.org/doi/pdf/10.1043/0003

3219(2006)076%5B0779%3ARBTLAP%5D2.0.CO%3B2 

http://www.aiscience.org/journal/bhi
https://doi.org/10.1016/j.ergon.2008.01.006
https://doi.org/10.1093/occmed/kqr129
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mus.10380
https://search.proquest.com/openview/7f5764b6043036289a8a6026b4c14ef7/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=12230&casa_token=L4PZqxEWOxUAAAAA:uKDdphAJO0fhKrlIH8Geettmh6-6oLYXdVKWK5glpJSjLV-CXOY7dajUhpK4QrQy4FfUgG9KPNk
https://search.proquest.com/openview/7f5764b6043036289a8a6026b4c14ef7/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=12230&casa_token=L4PZqxEWOxUAAAAA:uKDdphAJO0fhKrlIH8Geettmh6-6oLYXdVKWK5glpJSjLV-CXOY7dajUhpK4QrQy4FfUgG9KPNk
https://search.proquest.com/openview/7f5764b6043036289a8a6026b4c14ef7/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=12230&casa_token=L4PZqxEWOxUAAAAA:uKDdphAJO0fhKrlIH8Geettmh6-6oLYXdVKWK5glpJSjLV-CXOY7dajUhpK4QrQy4FfUgG9KPNk
https://search.proquest.com/openview/7f5764b6043036289a8a6026b4c14ef7/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=12230&casa_token=L4PZqxEWOxUAAAAA:uKDdphAJO0fhKrlIH8Geettmh6-6oLYXdVKWK5glpJSjLV-CXOY7dajUhpK4QrQy4FfUgG9KPNk
https://search.proquest.com/openview/7f5764b6043036289a8a6026b4c14ef7/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=12230&casa_token=L4PZqxEWOxUAAAAA:uKDdphAJO0fhKrlIH8Geettmh6-6oLYXdVKWK5glpJSjLV-CXOY7dajUhpK4QrQy4FfUgG9KPNk
https://doi.org/10.1136/bjsm.2008.052175
https://www.angle.org/doi/pdf/10.1043/0003-3219(2006)076%5B0779%3ARBTLAP%5D2.0.CO%3B2
https://www.angle.org/doi/pdf/10.1043/0003-3219(2006)076%5B0779%3ARBTLAP%5D2.0.CO%3B2


 

75 

 

65. LONEY, P. et al. Critical Appraisal of the Health Research Literature: 

Prevalence or Incidence of a Health Problem. Chronic diseases in Canada 

[online]. 1998, 19: 170–76. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/profile/LarryChambers

3/publication/13259110_Critical_Appraisal_of_the_Health_Research_Literature

_Prevalence_or_Incidence_of_a_Health_Problem/links/02e7e51af8a9d37f70000

000/CriticalAppraisaloftheHealthResearchLiteraturePrevalenceor

IncidenceofaHealthProblem.pdf#page=30 

66. LONSDALE, K. Contributing Factors, Prevention, and Management of Playing

Related Musculoskeletal Disorders Among Flute Players Internationally. 

Medical Problems of Performing Artists [online]. 2014, 29, č. 3, 155–62. 

Dostupné z: https://doi.org/10.21091/mppa.2014.3032. 

67. LUTTMANN, A. et al. Preventing musculoskeletal disorders in the workplace. 

©World health organization [online]. 2003. ISBN 92 4 159053 X. Dostupné z: 

https://www.who.int/occupational_health/publications/en/oehmsd3.pdf 

68. MACHARTOVÁ, V. a BÁRTOVÁ H. Nemoci z povolání u profesionálních 

hudebníků. Plzeňský lékařský sborník. 2008, sv. 74, s. 7577. ISSN 05511038 

69. MAREŠOVSKÝ, L. Hra na saxofon a její možná zdravotní rizika. 2011. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 

Fyzioterapie. Vedoucí práce Pánek, David. 

70. MARIC, D. L. A Painful Symphony: The Presence of Overuse Syndrome in 

Professional Classical Musicians. Una Sinfonía Dolorosa: La Presencia del 

Síndrome de Uso Excesivo en Músicos Clásicos Profesionales [online]. 2019, 

37(3), 1118–1122. ISSN 07179367. Dostupné z: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profi

le=eds 

71. MATTHÉ, E. et al. Central retinal venous pressure is higher than intraocular 

pressure during amateur trumpet playing. Graefe's Archive for Clinical and 

Experimental Ophthalmology [online]. 2019, 16. [cit. 23. 8. 2019]. Dostupné z: 

https://linkspringercom.ezproxy.is.cuni.cz/article/10.1007/s0041701904334

x 

https://www.researchgate.net/profile/Larry-Chambers-3/publication/13259110_Critical_Appraisal_of_the_Health_Research_Literature_Prevalence_or_Incidence_of_a_Health_Problem/links/02e7e51af8a9d37f70000000/Critical-Appraisal-of-the-Health-Research-Literature-Prevalence-or-Incidence-of-a-Health-Problem.pdf#page=30
https://www.researchgate.net/profile/Larry-Chambers-3/publication/13259110_Critical_Appraisal_of_the_Health_Research_Literature_Prevalence_or_Incidence_of_a_Health_Problem/links/02e7e51af8a9d37f70000000/Critical-Appraisal-of-the-Health-Research-Literature-Prevalence-or-Incidence-of-a-Health-Problem.pdf#page=30
https://www.researchgate.net/profile/Larry-Chambers-3/publication/13259110_Critical_Appraisal_of_the_Health_Research_Literature_Prevalence_or_Incidence_of_a_Health_Problem/links/02e7e51af8a9d37f70000000/Critical-Appraisal-of-the-Health-Research-Literature-Prevalence-or-Incidence-of-a-Health-Problem.pdf#page=30
https://www.researchgate.net/profile/Larry-Chambers-3/publication/13259110_Critical_Appraisal_of_the_Health_Research_Literature_Prevalence_or_Incidence_of_a_Health_Problem/links/02e7e51af8a9d37f70000000/Critical-Appraisal-of-the-Health-Research-Literature-Prevalence-or-Incidence-of-a-Health-Problem.pdf#page=30
https://www.researchgate.net/profile/Larry-Chambers-3/publication/13259110_Critical_Appraisal_of_the_Health_Research_Literature_Prevalence_or_Incidence_of_a_Health_Problem/links/02e7e51af8a9d37f70000000/Critical-Appraisal-of-the-Health-Research-Literature-Prevalence-or-Incidence-of-a-Health-Problem.pdf#page=30
https://doi.org/10.21091/mppa.2014.3032
https://www.who.int/occupational_health/publications/en/oehmsd3.pdf
https://link-springer-com.ezproxy.is.cuni.cz/article/10.1007/s00417-019-04334-x
https://link-springer-com.ezproxy.is.cuni.cz/article/10.1007/s00417-019-04334-x


 

76 

 

72. MICHALÍČEK, P. a VACEK, J. Rameno v kostceII. část. Shoulder in Epitome

Second Part [online]. 21(4). 2014, 205–223. ISSN 12112658. Dostupné z: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profi

le=eds 

73.  Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2014 [online]. Dostupné 

z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/18816/TZ_060814c_p1.pdf  

74. MODR, Antonín. Hudební nástroje. 9. vyd., Praha: Editio Bärenreiter Praha, 

2002. 282 s. ISBN 9788086385129. 

75. NORDANDER, C. et al. Gender Differences in Workers with Identical 

Repetitive Industrial Tasks: Exposure and Musculoskeletal Disorders. 

International Archives of Occupational and Environmental Health [online]. 

2008, 81, č. 8: 939–47. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/s0042000702869. 

76. NOROOZI, V. et al. Prevalence of Musculoskeletal Disorders Among Office 

Workers. Jundishapur Journal of Health Sciences [online]. 2015, 7, č. 1. 

Dostupné z: https://doi.org/10.5812/jjhs.27157. 

77. NYMAN, T. et al. Work postures and neck–shoulder pain among orchestra 

musicians. American journal of industrial medicine [online]. 2007, 50.5: 370

376. Dostupné z:  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ajim.20454?casa_token=gyhw6l

sWid8AAAAA:PM9mObsrbWbRc3y2klx9JSwRlKc9WzeI7o6bn5ro0JObBpM0

wzKQJ4IS8Z1vDtQat50SX8rVwQP5XcY 

78. OKOSHI, K. et al. Musical InstrumentAssociated Health Issues and Their 

Management. The Tohoku Journal of Experimental Medicine [online]. 2017, 

243, č. 1, 49–56. https://doi.org/10.1620/tjem.243.49. 

79. PAARUP, H. M. et al. Prevalence and consequences of musculoskeletal 

symptoms in symphony orchestra musicians vary by gender: a crosssectional 

study. BMC musculoskeletal disorders [online]. 2011, 12.1: 223. Dostupné z: 

https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/14712474

12223 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/18816/TZ_060814c_p1.pdf
https://doi.org/10.1007/s00420-007-0286-9
https://doi.org/10.5812/jjhs.27157
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ajim.20454?casa_token=gyhw6lsWid8AAAAA:PM9mObsrbWbRc3y2klx9JSwRlKc9WzeI7o6bn5ro0JObBpM0wzKQJ4IS8Z1vDtQat50SX8rVwQP5XcY
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ajim.20454?casa_token=gyhw6lsWid8AAAAA:PM9mObsrbWbRc3y2klx9JSwRlKc9WzeI7o6bn5ro0JObBpM0wzKQJ4IS8Z1vDtQat50SX8rVwQP5XcY
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ajim.20454?casa_token=gyhw6lsWid8AAAAA:PM9mObsrbWbRc3y2klx9JSwRlKc9WzeI7o6bn5ro0JObBpM0wzKQJ4IS8Z1vDtQat50SX8rVwQP5XcY
https://doi.org/10.1620/tjem.243.49
https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2474-12-223
https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2474-12-223


 

77 

 

80. PALMER, K. et al. Repeatability and Validity of an Upper Limb and Neck 

Discomfort Questionnaire: The Utility of the Standardized Nordic 

Questionnaire. Occupational Medicine [online]. 1999, 49, č. 3, 171–75. 

Dostupné z: https://doi.org/10.1093/occmed/49.3.171. 

81. PALMERUD, G. et al. Intramuscular pressure of the infra and supraspinatus 

muscles in relation to hand load and arm posture. European Journal Of Applied 

Physiology [online]. 2000, 83, č. 2–3: 223–30. Dostupné z: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%252Fs004210000282.pdf 

82. PANJABI, M. M. The Stabilizing System of the Spine. Part I. Function, 

Dysfunction, Adaptation, and Enhancement: Journal of Spinal Disorders 

[online]. 1992, 5(4), 383–389. ISSN 08950385. Dostupné 

z: doi:10.1097/0000251719921200000001 

83. PEDERZINI, L. A. a DI PALMA, F. Medial and Lateral Epicondylitis. In: 

Muscle and Tendon Injuries: Evaluation and Management [online]. 2017, 

Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, s. 223–229 [vid. 20190803]. 

ISBN 9783662541845. Dostupné z: doi:10.1007/9783662541845_21 

84. PODĚBRADSKÁ, R. Komplexní kineziologický rozbor: funkční poruchy 

pohybového systému. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 9788027108749. 

85. PRICE, K. a WATSON, A. Effect of Using Ergobrass Ergonomic Supports on 

Postural Muscles in Trumpet, Trombone, and French Horn Players [online]. 

Medical Problems of Performing Artists. 2018, 33.3: 183190. Dostupné z: 

https://doi.org/10.21091/mppa.2018.3026 

86. PRICE, K. a WATSON, A. Postural problems of the left shoulder in an 

orchestral trombonist. Work, 2011, 40.3: 317324. Dostupné z: doi: 

10.3233/WOR20111238 

87. PRICE, K. et al. The Effect of Standing and Sitting Postures on Breathing in 

Brass Players. SpringerPlus [online]. 2014, 3, č. 1, 210. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1186/219318013210. 

88. RANELLI, S. Playingrelated musculoskeletal problems in children learning 

instrumental music: the association between problem location and gender, age, 

https://doi.org/10.1093/occmed/49.3.171
https://doi.org/10.1097/00002517-199212000-00001
https://doi.org/10.1007/978-3-662-54184-5_21
https://doi.org/10.1186/2193-1801-3-210


 

78 

 

and music exposure factors. Medical Problems of Performing Artists [online]. 

2011, 26.3: 123139. Dostupné z: 

https://espace.curtin.edu.au/bitstream/handle/20.500.11937/12642/182910_5560

6_Ranelli_Straker_Smith_Playing_Related_Musc_probs_in_children.pdf?seque

nce=2&isAllowed=y 

89. RICHTR, M. a KELLER, O. Nemoci šlach a šlachových pochev nebo úponů 

svalů z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Neurologie pro 

praxi [online]. 2014, 15.5: 244248. Dostupné z: 

https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2014/05/05.pdf 

90. RODRÍQUEZLOZANO, F. J. et al. Orofacial problems in musicians: a review 

of the literature. Medical problems of performing artists. [online]. 2011, 26.3, 

150156. ISSN: 08851158.  

91. ROSETLLOBET, J. et al. Identification of risk factors for musicians in 

Catalonia (Spain). Medical Problems of Performing Artists [online]. 2000, 15.4: 

167173. Dostupné z:  http://www.fcart.org/pdf/risk_factors.pdf 

92. ROTTER, G. et al. Musculoskeletal Disorders and Complaints in Professional 

Musicians: A Systematic Review of Prevalence, Risk Factors, and Clinical 

Treatment Effects. International Archives of Occupational and Environmental 

Health [online]. 2020, 93, č. 2, 149–87. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1007/s00420019014678. 

93. SEGATTO, E. et al. Craniofacial Features of Children with Spinal Deformities. 

BMC Musculoskeletal Disorders [online]. 2008, 9, č. 1, 169. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1186/147124749169. 

94. SEITZ, A. L. et al. Mechanisms of rotator cuff tendinopathy: Intrinsic, extrinsic, 

or both? Clinical Biomechanics [online]. 2011, 26(1), 1–12. ISSN 02680033, 

18791271. Dostupné z: doi:10.1016/j.clinbiomech.2010.08.001 

95. SELMS, M. K. A. van et al. Evidencebased review on temporomandibular 

disorders among musicians. Occupational medicineOxford [online]. 2017, 67, 

č. 5, 336–43. https://doi.org/10.1093/occmed/kqx042. 

https://espace.curtin.edu.au/bitstream/handle/20.500.11937/12642/182910_55606_Ranelli_Straker_Smith_Playing_Related_Musc_probs_in_children.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://espace.curtin.edu.au/bitstream/handle/20.500.11937/12642/182910_55606_Ranelli_Straker_Smith_Playing_Related_Musc_probs_in_children.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://espace.curtin.edu.au/bitstream/handle/20.500.11937/12642/182910_55606_Ranelli_Straker_Smith_Playing_Related_Musc_probs_in_children.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2014/05/05.pdf
http://www.fcart.org/pdf/risk_factors.pdf
https://doi.org/10.1007/s00420-019-01467-8
https://doi.org/10.1186/1471-2474-9-169
https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2010.08.001
https://doi.org/10.1093/occmed/kqx042


 

79 

 

96. SCHINK, T. et al. Incidence and Relative Risk of Hearing Disorders in 

Professional Musicians. Occupational and Environmental Medicine [online]. 

2014, 71, č. 7, 472–76. https://doi.org/10.1136/oemed2014102172. 

97. SCHMIDTMANN, G. et al. Intraocular Pressure Fluctuations in Professional 

Brass and Woodwind Musicians during Common Playing Conditions. Graefe’s 

Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology [online]. 2011, 249, č. 6, 

895–901. https://doi.org/10.1007/s004170101600x. 

98. SCHUMACHER, M. et al. Motor functions in trumpet playing—a realtime 

MRI analysis. Neuroradiology. 2013, 55.9: 11711181. Dostupné z: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s002340131218x.pdf 

99. SLATER, D. et al. „Sit Up Straight”: Time to Reevaluate. Journal of 

Orthopaedic & Sports Physical Therapy [online]. 2019, 49: 562–64. Dostupné z: 

https://doi.org/10.2519/jospt.2019.0610. 

100.  SLAWEK, J. Křeče hudebníků: Klinický obraz, patofyziologie a léčba. 

Neurologie pro praxi [online]. 2004, 2. Dostupné z: 

https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2004/02/11.pdf 

101.  SOUSA, C. M. et al. Playingrelated musculoskeletal disorders of 

professional orchestra musicians from the north of Portugal: comparing string 

and wind musicians. Acta medica portuguesa [online]. 2017, 30.4: 302306. 

Dostupné z: https://doi.org/10.20344/amp.7568 

102. SOUSA, C. M. et al. The Prevalence of Playingrelated Musculoskeletal 

Disorders (PRMSD) Among professional orchestra players. Revista Música 

Hodie, Goiânia. 2014, V.14  n.2, 2014, p. 111121. Dostupné z: 

https://www.revistas.ufg.br/musica/article/view/38251/19381 

103. SPORRONG, H. et al. The Effect of Light Manual Precision Work on Shoulder 

Muscles— an EMG Analysis. Journal of Electromyography and Kinesiology 

[online]. 1998, 8, č. 3: 177–84. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/S1050

6411(97)000321. 

104. STANHOPE, J. a WEINSTEIN P. Why do we need to investigate nonclassical 

musicians to reduce the burden of musicians’ musculoskeletal symptoms? 

https://doi.org/10.1136/oemed-2014-102172
https://doi.org/10.1007/s00417-010-1600-x
https://doi.org/10.2519/jospt.2019.0610
https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2004/02/11.pdf
https://doi.org/10.20344/amp.7568
https://www.revistas.ufg.br/musica/article/view/38251/19381
https://doi.org/10.1016/S1050-6411(97)00032-1
https://doi.org/10.1016/S1050-6411(97)00032-1


 

80 

 

Industrial Health [online]. 2020, 58, č. 3: 212–23. Dostupné z: 

https://doi.org/10.2486/indhealth.20190094. 

105. STANHOPE, J. et al. How do we assess musicians’ musculoskeletal symptoms? 

a review of outcomes and tools used. Industrial health [online]. 2019, 57.4: 454

494. Dostupné z:  https://www.jstage.jst.go.jp/article/indhealth/57/4/57_2018

0065/_pdf 

106. STANHOPE, J. et al. The effect of strategies to prevent and manage 

musicians’ musculoskeletal symptoms: A systematic review. Archives of 

Environmental & Occupational Health [online]. 2020, 0, 0: 1–21. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1080/19338244.2020.1860879. 

107. STANHOPE, J. Physical performance and musculoskeletal disorders: Are 

musicians and sportspeople on a level playing field? Performance 

Enhancement & Health. 2016, 4.12: 1826. Dostupné z: https://www

sciencedirectcom.ezproxy.is.cuni.cz/science/article/pii/S2211266915000687 

108. Státní zdravotnický ústav [online]. 2019. ISSN 18045960. Dostupné z: 

http://www.szu.cz/uploads/NRNP/aktual_Hlaseni_NzP_2018.pdf 

109. STEINMETZ, A. et al. Frequency, severity and predictors of playingrelated 

musculoskeletal pain in professional orchestral musicians in Germany. Clinical 

Rheumatology [online]. 2015, 34(5), 965–973. ISSN 07703198, 14349949. 

Dostupné z: doi:10.1007/s1006701324705 

110. STEINMETZ, A. et al. Impairment of Postural Stabilization Systems in 

Musicians With PlayingRelated Musculoskeletal Disorders. Journal of 

Manipulative and Physiological Therapeutics [online]. 2010, 33, č. 8: 603–11. 

Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jmpt.2010.08.006. 

111. STEINMETZ, A. et al. Symptoms of Craniomandibular Dysfunction in 

Professional Orchestra Musicians. Occupational Medicine [online]. 2014, 64, 

č. 1, 17–22. https://doi.org/10.1093/occmed/kqt148. 

112. ŠORFOVÁ, M. et al. Vliv dechu na činnost svalů pánevního dna v závislosti 

na poloze těla. Influence of Breathing on Activity of Pelvic Floor Muscles in 

Relation to Body Position. Rehabilitace a fyzikální lékařství [online]. 2018, 25, 

https://doi.org/10.2486/indhealth.2019-0094
https://doi.org/10.1080/19338244.2020.1860879
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.is.cuni.cz/science/article/pii/S2211266915000687
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.is.cuni.cz/science/article/pii/S2211266915000687
http://www.szu.cz/uploads/NRNP/aktual_Hlaseni_NzP_2018.pdf
https://doi.org/10.1007/s10067-013-2470-5
https://doi.org/10.1016/j.jmpt.2010.08.006
https://doi.org/10.1093/occmed/kqt148


 

81 

 

č. 4, 171–77. Dostupné z: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&pro

file=eds. 

113. TREASTER, D. a BURR D. Gender differences in prevalence of upper 

extremity musculoskeletal disorders. Ergonomics [online]. 2004, 47, č. 5: 495–

526. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/00140130310001638171. 

114. TRNAVSKÝ, K. Problémy v oblasti pohybového aparátu u výkonných 

hudebníků. Praktický lékař. 1996, 76, č. 10, s. 491493. ISSN 00326739 

115. TRNĚNÁ, G. Možná souvislost mezi hudební zátěží a vznikem pohybových 

obtíží u kytaristů a klavíristů. Praha, 2018. Diplomová práce. 2. lékařská 

fakulta Univerzity Karlovy. Vedoucí práce Mariana Pospíšilová. 

116. TROJAN, S. Lékařská fyziologie. Vyd. 4., Praha: Grada, 2003. ISBN 80247

05125 

117. VÉLE, F. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro 

diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Vyd. 2., Praha: Triton, 2006. 

ISBN 8072548379. 

118. VENCEL, M. Hudební fyziologie, ergonomie a fyzioterapie v podpoře zdraví, 

prevenci a terapii profesionálních postižení pohybového aparátu hudebníků a 

jejich využití v hudební pedagogice. Praha, 2015. 262 s. Disertační práce na 

pedagogické fakultě UK. Vedoucí práce Alena Tichá. 

119. VISSER, M. Reshaping the flute [online]. 2014 [cit. 4. 5. 2021] Dostupné z: 

https://www.flutelab.com/wpcontent/uploads/2020/04/Reshapingthe

Flute.pdf 

120. VÍTEK, J. Vztah mezi držením těla a dolní čelistí. Svět fyzioterapie [online]. 

2018. [cit. 30. 08. 2019]. Dostupné z: http://svetfyzioterapie.cz/vztahmezi

drzenimtelaadolnicelisti/ 

121. WEIKERT, M. a SCHLÖMICHERTHIER, J. Laryngeal movements in 

saxophone playing: Videoendoscopic investigations with saxophone players: 

A pilot study. Journal of Voice. 1999, 13.2: 265273. Dostupné z: 

https://www.semanticscholar.org/paper/Laryngealmovementsinsaxophone

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds
https://doi.org/10.1080/00140130310001638171
http://svetfyzioterapie.cz/vztah-mezi-drzenim-tela-a-dolni-celisti/
http://svetfyzioterapie.cz/vztah-mezi-drzenim-tela-a-dolni-celisti/


 

82 

 

playing%3AwithAWeikertSchl%C3%B6micher

Thier/eef61202146efebe6474b72e3495bb05c68a7b57 

122. WINSTON, J. a WOLF, J. M. Tennis Elbow: Definition, Causes, 

Epidemiology. In: Tennis Elbow: Clinical Management [online]. 2015, Boston, 

MA: Springer US, s. 1–6 [vid. 20190809]. ISBN 9781489975348. 

Dostupné z: doi:10.1007/9781489975348_1 

123. ZAZA, C. a FAREWELL, V. T. Musicians’ playing‐related musculoskeletal 

disorders: An examination of risk factors. American journal of industrial 

medicine [online]. 1997, 32:292–300. Dostupné z: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/(SICI)1097

0274(199709)32:3%3C292::AIDAJIM16%3E3.0.CO;2

Q?casa_token=Fa89MQ7Z8vYAAAAA:WXDlwWGX7ED40MzsukIJbUuSvh

fUXdog5UZWrSmLOIuGNW5CiC8mpCYLFSGmAbdRbvmJM016zuBVaB

U 

124. ZAZA, C. et al. The meaning of playingrelated musculoskeletal disorders to 

classical musicians. Social Science & Medicine [online]. 1998, 47(12), 2013–

2023. ISSN 02779536. Dostupné z: doi:10.1016/S02779536(98)003074 

125. ZAZA, C. Playingrelated musculoskeletal disorders in musicians: a systematic 

review of incidence and prevalence. CMAJ: Canadian Medical Association 

Journal [online]. 1998. 158(8), 1019–1025. ISSN 08203946. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1229223/pdf/cmaj_158_8_10

19.pdf 

126. ZAZA, C. Prevention of musicians’ playingrelated health problems: rationale 

and recommendations for action. Medical Problems of Performing Artists. 

B.m.: HANLEY & BELFUS, INC. 1993, 8, 117–117. Dostupné z: 

https://www.sciandmed.com/mppa/backissues.aspx 

 

https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7534-8_1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/(SICI)1097-0274(199709)32:3%3C292::AID-AJIM16%3E3.0.CO;2-Q?casa_token=Fa89MQ7Z8vYAAAAA:WXDlwWGX7ED40MzsukIJbUuSvhfUXdog5UZWrSmLOIuGNW5CiC8mpCYLFSGmAbdRbvmJM016zuBVaBU
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/(SICI)1097-0274(199709)32:3%3C292::AID-AJIM16%3E3.0.CO;2-Q?casa_token=Fa89MQ7Z8vYAAAAA:WXDlwWGX7ED40MzsukIJbUuSvhfUXdog5UZWrSmLOIuGNW5CiC8mpCYLFSGmAbdRbvmJM016zuBVaBU
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/(SICI)1097-0274(199709)32:3%3C292::AID-AJIM16%3E3.0.CO;2-Q?casa_token=Fa89MQ7Z8vYAAAAA:WXDlwWGX7ED40MzsukIJbUuSvhfUXdog5UZWrSmLOIuGNW5CiC8mpCYLFSGmAbdRbvmJM016zuBVaBU
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/(SICI)1097-0274(199709)32:3%3C292::AID-AJIM16%3E3.0.CO;2-Q?casa_token=Fa89MQ7Z8vYAAAAA:WXDlwWGX7ED40MzsukIJbUuSvhfUXdog5UZWrSmLOIuGNW5CiC8mpCYLFSGmAbdRbvmJM016zuBVaBU
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/(SICI)1097-0274(199709)32:3%3C292::AID-AJIM16%3E3.0.CO;2-Q?casa_token=Fa89MQ7Z8vYAAAAA:WXDlwWGX7ED40MzsukIJbUuSvhfUXdog5UZWrSmLOIuGNW5CiC8mpCYLFSGmAbdRbvmJM016zuBVaBU
https://doi.org/10.1016/S0277-9536(98)00307-4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1229223/pdf/cmaj_158_8_1019.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1229223/pdf/cmaj_158_8_1019.pdf
https://www.sciandmed.com/mppa/backissues.aspx


 

i 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1  Vyjádření etické komise UK FTVS .................................................... ii 

Příloha 2  DOTAZNÍK POHYBOVÝCH OBTÍŽÍ ............................................ iv 

Příloha 3 – SEZNAM OBRÁZKŮ ..................................................................... xii 

Příloha 4  SEZNAM TABULEK ...................................................................... xiii 

Příloha 5  SEZNAM GRAFŮ ........................................................................... xiv 

Příloha 6  SEZNAM ZKRATEK ....................................................................... xv 

 

   



 

ii 

 

Příloha 1  Vyjádření etické komise UK FTVS 



 

iii 

 

   



 

iv 

 

 

Příloha 2  DOTAZNÍK POHYBOVÝCH OBTÍŽÍ 

  viz níže   













 

x 

 

 

23.  Prosím vyplňte otázky v tabulce níže.  K určení lokalizace obtíží použijte následující 

obrázek. Prosím o vyplnění všech otázek. 

 
Měl/a jste PRMD v dané 

oblasti během posledních 

12 měsíců? 

Měl/a jste PRMD v dané 

oblasti během posledních 

7 dnů?   

Krk  Ano  Ne  Ano  Ne 

Ramena 

Ano, pravé 

Ne 

Ano, pravé 

Ne Ano, levé  Ano, levé 

Ano, obě  Ano, obě 

Lokty 

Ano, pravý 

Ne 

Ano, pravé 

Ne Ano, levý  Ano, levé 

Ano, oba  Ano, oba 

Zápěstí/ 
ruce 

Ano, pravé 

Ne 

Ano, pravé 

Ne Ano, levé  Ano, levé 

Ano, obě  Ano, obě 

Horní 

část zad  Ano  Ne  Ano  Ne 

Dolní 

část zad  Ano  Ne  Ano  Ne 

Kyčle/ 
stehna 

Ano, pravé 

Ne 

Ano, pravé 

Ne Ano, levé  Ano, levé 

Ano, obě  Ano, obě 

Kolena 

Ano, pravé 

Ne 

Ano, pravé 

Ne Ano, levé  Ano, levé 

Ano, obě  Ano, obě 

Kotníky/

nohy 

Ano, pravé 

Ne 

Ano, pravé 

Ne Ano, levé  Ano, levé 

Ano, obě  Ano, obě 

(Wiehagen a Turin, 2004) 
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