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Abstrakt 

Název:  Zhodnocení efektu tréninku s prvky z proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace na rychlost střelby u hráček 1. ligy házené 

v ČR 

 

Cíle:  Cílem této práce je zjistit, zda absolvování cvičebního programu 

založeného na prvcích proprioceptivní neuromuskulární facilitace a 

využívajícího elastického odporu ovlivní rychlost střelby u hráček 

házené.   

 

Metody:  V této randomizované kontrolní studii bylo 25 házenkářek hrajících 1. 

ligu za tým TJ Jiskra Havlíčkův Brod rozděleno do experimentální 

(n = 13) a kontrolní (n = 12) skupiny. Obě skupiny podstoupily úvodní 

měření rychlosti (PŘED) střelby pomocí ručního radaru Stalker Pro II. 

Experimentální skupina poté absolvovala šesti týdenní cvičební 

program, založený na II. extenční a flekční diagonále 

z proprioceptivní neuromuskulární facilitace proti elastickému odporu. 

Kontrolní skupina necvičila žádné takovéto obdobné cvičení. Obě 

skupiny jinak absolvovaly stejné tréninky v rámci letního přípravného 

období. Po dokončení programu proběhlo závěrečné měření rychlosti 

střelby (PO) u obou skupin. Naměřené výsledky byly statisticky 

zpracovány v programu Jamovi pomocí testu dvoucestná ANOVA 

opakovaných měření. 

 

Výsledky:  Bylo zjištěno statisticky významné zlepšení rychlosti střelby kontrolní 

i experimentální skupiny ve stavu PO (p < 0,001, η2 = 0,240, d = 

1,124). Experimentální skupina nedosáhla po šesti týdnech cvičení 

proti elastickému odporu s využitím diagonál z PNF statisticky 

významného zlepšení rychlosti střelby oproti kontrolní skupině o d > 1 

(p > 0,793, η2 < 0,001, d < 0,001). 

 

Klíčová slova:  házená, rychlost střelby, proprioceptivní neuromuskulární facilitace, 

elastický odpor  



 

 

Abstract 

Title:  Evaluation of training effect with elements of proprioceptive 

neuromuscular facilitation on shooting velocity by female handball 

players of the 1st league in the Czech Republic 

 

Objectives:  The aim of this study is to determine, whether completing an exercise 

program based on elements of proprioceptive neuromuscular 

facilitation and using elastic band resistance can influence shooting 

velocity by female handball players. 

Methods:  In this randomized control study 25 female handball players, who are 

playing the 1st league in Havlíčkův Brod, were divided into 

experimental (n = 13) and control group (n = 12). Both groups 

underwent an initial shooting velocity measurement (PRE) using radar 

gun Stalker Pro II. Then experimental group completed 6-week 

exercise program, based on D2 flexion and extension from 

proprioceptive neuromuscular facilitation against elastic band 

resistance. The control group did not perform any exercise like that. 

Both groups otherwise completed the same training program during 

the preparatory phase. After that the shooting velocity was again 

measured (POST). The results were statistically processed in the 

Jamovi using two-way repeated measures ANOVA. 

 

Results:  There was a statistically significant improvement in shooting velocity 

of the control and experimental groups in the state of POST (p<0,001, 

η2 = 0,240, d = 1,124). The experimental group did not achieve a 

statistically significant improvement in shooting velocity with d > 1 (p 

> 0,793, η2 < 0,001, d <0,001) after six weeks of exercise against 

elastic resistence using diagonals from PNF. 

 

Keywords:  handball, shooting velocity, proprioceptive neuromuscular facilitation, 

elastic band resistance
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AO – atlanto – okcipitální 

ATP – adenosintrifosfát 

CI – konfidenční interval 

cm – centimetr 

CP - kreatinfosfát 

č. – číslo 

ČR -  Česká republika 

DK – dolní končetina 

DKK - dolní končetiny 

EHF – European Handball Federation 

FTPI - Functional Throwing Performance Index  

g – gram 

HK – horní končetina 

HKK – horní končetiny 

Hz – herz 

IHF – International Hanball Federation 

kg – kilogram 

km/h – kilometr za hodinu 

L-páteř – bederní páteř 

m – metr 

m. – musculus 

max. – maximální 

MJ – motorická jednotka 

MPH – miles per hour 

ms - milisekunda 

N - počet 

PHK – pravá horní končetina 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

s – sekunda 

Th – hrudní 

VP – výchozí poloha 
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1 ÚVOD 

 Házená je kolektivním míčovým sportem, který je známý po celém světě. 

Nejedná se o natolik populární a rozšířený sport jako je například fotbal či hokej, avšak 

v řadě zemí se těší mimořádné oblibě. Jde o dynamický sport, ve kterém se propojují 

silové, koordinační a rychlostní činnosti jednotlivých hráčů s celkovou týmovou 

spoluprací. Jedním z nejdůležitějších prvků v házené je však střelba. Hodit míč na bránu 

je základní věc, bez které by tento sport nebyl takovým, jakým je. Rychlost střelby a její 

umístění je hlavním předpokladem pro překonání brankáře a vstřelení gólu. 

Protože sama hraji házenou od dětství, rozhodla jsem se jí věnovat i v této práci. 

Zajímalo mě, zda můžeme vybraný prvek-rychlost střelby ovlivnit fyzioterapeutickou 

metodou, za kterou jsem si zvolila proprioceptivní neuromuskulární facilitaci. Vůbec 

provedení samotného hodu je komplexní pohyb, na kterém se nepodílejí pouze svaly 

horní končetiny, ale např. i svaly trupu a dolních končetin. Proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace využívá pohybu v diagonálách, čímž dochází k zapojení více 

svalových skupin, než kdyby byl pohyb prováděn čistě analyticky pouze v jedné rovině. 

Horní končetina při střelbě koná pohyb, který analogicky můžeme přiřadit k diagonálám 

z metody proprioceptivní neuromuskulární facilitace a využít je tak ve cvičebním 

programu či v tréninku házenkářů/házenkářek. 

V České republice se házená hraje od mládežnických až po dospělé kategorie. 

Ženská házená má nejvyšší soutěž MOL ligu, kdy nejlepší české týmy hrají dohromady 

s nejlepšími týmy Slovenska. Druhá nejvyšší soutěž je 1. liga žen. 

V této diplomové práci bych chtěla zjistit, zda cvičební program, který je 

postaven na cvičení diagonálních pohybů proti elastickému odporu, vycházející 

z proprioceptivní neuromuskulární facilitace, může ovlivnit rychlost střelby hráček 

házené. V případě pozitivního výsledku bude možné učinit doporučení pro další 

tréninkové postupy. 

Původně bylo naplánováno měření rychlosti střelby před zahájením cvičebního 

programu, po jeho skončení a po uplynutí dalších dvanácti týdnů, avšak z důvodu 

koronavirové pandemie v roce 2020 již třetí kontrolní měření nebylo možné realizovat. 

Byly zastaveny všechny nižší soutěže již po 4. odehraném kole, nebyla možnost 

pravidelných tréninků a také ani možnost změřit hráčkám rychlost střelby. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Cílem této části není opisování běžně známých postupů. V rámci jednotlivých 

kapitol chci seznámit čtenáře s házenkářským sportem, jak probíhá v házené střelba, 

trénink v rámci přípravy na sezónu, jaká je fyziologie hráček házené, jaké máme 

možnosti měření rychlosti střelby. Dále popíši kineziologické a biomechanické aspekty 

těch částí těla, které jsou pro mou práci důležité a fyzioterapeutickou metodu 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 

2.1 Házená 

2.1.1 Házená a její organizace 

Házená je sportovní hrou, jež vznikla prolnutím různých her, které byly založeny 

na házení míče. Řadíme jí mezi sportovní hry brankového typu, případně mezi 

sportovní hry invazní (protože hrací plocha obou týmů je společná) a také mezi týmové 

sportovní hry. Hrají proti sobě vždy dvě družstva, přičemž na hřišti je 7 hráčů z každého 

týmu (6 hráčů v poli + 1 brankář). Hráči se do hry zapojují jak v útočné, tak i v obranné 

fázi a za vítěze je považován ten tým, který za daný časový úsek vsítí více gólů 

do branky soupeře. (Tůma, 2015; England Handball Federation, 2020) 

Házená je celosvětově řízena a organizována Mezinárodní házenkářskou 

federací (IHF) se sídlem ve švýcarské Basileji, jejíž prezidentem je v současné době 

Hassan Moustafa. IHF je správním a kontrolním orgánem pro házenou a také 

pro plážovou házenou, odpovídá za organizaci mezinárodních turnajů. Sdružuje celkem 

209 členských zemí a je dále rozdělena do 6 kontinentálních konfederací – africká, 

asijská, evropská, oceánská, konfederace Jižní a Střední Ameriky a konfederace Severní 

Ameriky a Karibiku. (IHF, 2020a)  

 Česká republika spadá spolu dalšími 50 federacemi a 2 přidruženými federacemi 

pod Evropskou házenkářskou federaci (EHF) se sídlem v rakouské Vídni. Federace 

se podílí na pořádání evropských ligových soutěžích, turnajů, přestupech hráčů, pomáhá 

při vývoji místních a vzdělávacích programů a také podporuje další formy házené – 

plážovou nebo házenou na invalidním vozíku. (EHF, 2020) 

 Český svaz házené (ČSH) se sídlem v Praze patří mezi zájmové spolky, jehož 

hlavním úkolem je organizování a provozování házené, včetně plážové házené a dalších 

jejích alternativ. ČSH zastupuje českou házenou v Českém olympijském výboru, České 

unii sportu a také v EHF a IHF. Mužská složka české házené má nejvyšší soutěž českou 
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extraligu, poté následuje 1. liga, 2. ligy a jednotlivé přebory částí ČR. Obdobně jsou 

členěny i ligy v jednotlivých mládežnických kategoriích. Ženská složka hraje nejvyšší 

ligu společně se Slovenskem – MOL liga. Dále opět následuje 1. liga, 2. ligy, jednotlivé 

přebory a analogie pro dorostenky a žákyně. (ČSH, 2020a) 

2.1.2 Historie házené 

Koncem minulého a začátkem tohoto století se začaly objevovat přímí předci 

sportovních házenkářských her. Když se však podíváme hlouběji do historie, lze již 

nalézt různé jiné hry s řadou prvků, které jsou analogické modernější házené. Jmenujme 

např. gymnasia Helénů a jejich hru episkyros podobnou zaháněné, hru Urania hranou 

starými Řeky, Harpaston pocházející od Římanů či formy honiček, schovávané, házené, 

chytané, odbíjené, kopané z období feudalismu. (Handball Australia, 2020; Táborský, 

2020) 

Významný předchůdce házené pochází z Německa. Nazýval se handball, hrálo 

jej 11 hráčů v jednom týmu na fotbalovém hřišti a vykrystalizoval z tzv. raffballu a 

torballu. První mezistátní utkání se odehrálo v roce 1925 mezi týmy Německa a 

Rakouska. (Espallargas, 2016) 

Za další důležitou vývojovou větev je považován tzv. haandbold, který vznikl 

1898 v Dánsku díky učiteli gymnázia Holgeru Nielsenovi. Postupem času se házená 

zavedla do škol po celém Dánsku, začaly se organizovat první utkání, soutěže a byl 

založen Haandboldový svaz. Dánské hnutí pravděpodobně také ovlivnilo i vývoj házené 

ve Švédsku, kde se hrál tzv. handboll. (Hrazdíra, 2015; Espallargas, 2016) 

Klíčovým rokem pro dnešní podobu házené byl rok 1934, kdy byly na kongresu 

ve Stockholmu uznaná skandidávská pravidla a poté se v roce 1938 konalo první 

mistrovství světa v házené mužů, a to v Berlíně. Dalším významným bodem historie byl 

zakládající kongres IHF (Internationale Handball Federation) v roce 1946 v Kodani, 

kterého se účastnilo osm národních federací, díky nimž se postupně házená šířila 

do celé Evropy. Na olympijský program byl poté tento sport zařazen v roce 1972 

v Mnichově pro muže a o čtyři roky později v roce 1976 v Montrealu pro ženy. 

(Hrazdíra, 2015; Handball, Australia, 2020; Olympic, 2020) 

I Česká republika se významně podílela na tvorbě historie tohoto sportu. U nás 

totiž vznikla jedna z podob házené – národní házená. S vývojem národní házené jsou 

spojena dvě jména – Josef Klenka, který napsal příručku Tělocvičné hry, ve které byla 

popsaná tzv. cílová (terčová) a Václav Karas, který roce 1905 zveřejnil pravidla 



13 

 

házenkářské hry vrhaná s přenášením. Třetí jméno, které ještě nesmíme opomenout, je 

Antonín Krištof. Ten vytvořil pravidla hry také se jménem cílová a zasloužil se o její 

velkou propagaci. Tato cílová byla považována za přímého předchůdce právě národní 

házené. V roce 1920 byl založen Československý svaz házené a ženských sportů. 

Národní házená se rozšířila i za hranice České republiky, např. do Francie, Švýcarska, 

Německa, Rakouska, Ruska, Jugoslávie nebo do Polska. Její rozmach byl však zastaven 

konkurencí německého handballu. Dnes se sice stále ještě hraje, ale větší slávu sklízí 

házená o sedmi hráčích. (Svaz národní házené, 2013; Espallargas, 2016; Táborský, 

2020) 

Do České republiky přinesl dnešní podobu házené Jan Radotínský v roce 1947, 

který se s ní seznámil ve Francii. V roce 1952 pak vznikla Ústřední sekce házené a 

v tehdejším Československu docházelo k jejímu rozvoji a nutno podotknout, že i 

úspěšnému, patřili jsme mezi světovou házenkářskou špičku. Získali jsme několik 

medailí z mistrovství světa i z olympijských her. V roce 1968 byly položeny základy 

Českého svazu házené, který po roce 1993 převzal řízení mezinárodního styku a záštitu 

nad mezinárodními mužskými soutěžemi (Slovensko nad ženskými). (Táborský, 2020) 

2.1.3 Pravidla házené 

Házená se hraje na obdélníkovém hřišti s rozměry 20x40m. Obvodové čáry 

na delší straně se jmenují postranní čáry, na kratší straně zase brankové čáry. Hřiště je 

rozděleno na dvě totožné poloviny středovou čárou. Na každé polovině je vyznačeno 

brankoviště, které je přímo před brankou ve vzdálenosti 6 m. Branky měří 2 m na výšku 

a 3 m na šířku. Dále ve vzdálenosti 7 m před středem branky je sedmimetrová čára, 

odkud se střílejí trestné hody. Poslední významnou čárou na házenkářském hřišti je čára 

volného hodu (jinak devítimetrová čára). (Tůma, 2002; IHF, 2020b) 

Obrázek č. 1 – Házenkářské hřiště (Tůma, 2015) 
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Každé družstvo může mít na soupisce maximálně 16 hráčů, přičemž na hřišti jich 

může být v danou chvíli maximálně šest v poli a brankář. Hráče lze vystřídat kdykoliv, 

ale musí k tomu dojít ve vymezeném území. Jediné omezení při střídání je v případě, 

kdy hráč musí být ošetřen na hřišti přivolaným personálem týmu. Poté musí vždy hrací 

plochu opustit, je vystřídán a do hry nemůže nastoupit po dobu dalších tří útoků svého 

týmu. (EHF, 2020; IHF, 2020b) 

Pro všechny hráče starší 16 let platí normální hrací doba 2x30 minut. 

Mezi poločasy je obvykle pauza 10 minut. Hra je zahájena hvizdem rozhodčího a 

ukončena závěrečným signálem časomíry. Přerušení hrací doby – time out je v případě, 

je-li hráč vyloučen na 2 minuty, je-li vzatý time-out týmu, pokud potřebuje hru přerušit 

časoměřič případně delegát utkání a nebo potřebují-li se poradit rozhodčí. Jednotlivé 

týmy si mohou vzít celkem tři time-outy za utkání v délce jedné minuty, avšak ten třetí 

lze využít pouze v posledních pěti minutách utkání. (IHF, 2020b) 

Házená se hraje s míčem vyrobeným z kůže nebo ze syntetického materiálu, 

který je vyráběn ve třech velikostech. Velikost č. 1 je určena pro dívky ve věku 8-14 let 

nebo pro chlapce ve věku 8-12 let s obvodem 50-52 cm a váhou 290-330 g. S velikostí 

č. 2 hrají ženy, dorostenky (14 let a starší) a žáci (12-16 let). Měří 54-56 cm a váží 325-

375 g. Velikost č. 3 je pouze pro muže a dorostence starší 16 let. Obvod je 58-60 cm a 

váha 425-475 g. (IHF, 2020b) 

Pro hru s míčem lze použít kteroukoliv část těla s výjimkou nohy pod kolenem. 

Pouze brankář může k zásahu míčem použít i nohu pod kolenem, ale jen ve vlastním 

brankovišti. Ke vstupu do brankoviště je oprávněn pouze brankář. (Tůma, 2002) 

Hráč s míčem v ruce může udělat 3 kroky, poté musí použít dribling, přihrávku 

nebo střelbu. Pokud hráč stojí na místě, může mít míč v držení jen 3 sekundy. (IHF, 

2020b) 

Cílem hry je dát gól do brány soupeře. Gólu je dosaženo, překročí-li míč celým 

objemem brankovou čáru. Bránící tým se snaží soupeři znemožnit vstřelení gólu, 

přinutit jej k porušení pravidel případně ztrátě míče. Je dovoleno bránit protihráči svým 

tělem, je však zakázáno do soupeře strkat, držet jej, svírat jej, naskakovat nebo nabíhat 

do něj. Pokud jsou tyto pravidla porušeny, dojde k napomenutí rozhodčím – žlutá karta, 

postupně až dvouminutové vyloučení. Má-li hráč třikrát dvouminutové vyloučení, je ze 

hry úplně diskvalifikován – červená karta. Červenou kartu může však hráč získat i 

přímo, dojde-li ke zvlášť hrubému faulu. Pokud hráč či funkcionář červenou kartu 
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obdrží, musí opustit střídací prostor a na hřišti je po dobu 2 minut hra daného týmu 

pouze v pěti hráčích + brankář. Pokud potrestaný vidí od rozhodčího i kartu modrou 

(pouze v posledních 30 vteřinách utkání), řeší se přestupek dále s řídícím orgánem dané 

soutěže. Je nutné také zmínit, že hru řídí dva rovnocenní rozhodčí. (Marczinka, 2018; 

EHF, 2020; IHF, 2020b) 

Pokud bránicí tým přeruší hru regulérním způsobem, pokračuje se poté volným 

hodem útočícího týmu. Když je však přerušena vyložená branková příležitost, nařídí 

rozhodčí sedmimetrový (trestný) hod. (Tůma, 2015) 

Vítězí tým, který vstřelí více gólů. Utkání může skončit i remízou. Pokud je stav 

utkání i po skončení regulérní hrací doby nerozhodný a je nutné určit vítěze, pokračuje 

se pětiminutovým prodloužením, případně se rozhodne pomocí střelby ze 7 m hodů. 

(IHF, 2020b) 

2.1.4 Charakteristika sportovního výkonu v házené 

Házená je nazývána „přechodovou hrou“, protože při ní dochází k rychlému 

střídání obranné a útočné fáze. Je to komplexní sport hraný v poměrně velké intenzitě, 

dochází při něm k častému fyzickému kontaktu s protihráčem a vyžaduje variabilitu 

specifických pohybových dovedností, jako jsou akcelerace a decelerace pohybu, 

sprinty, změny směru pohybu, úplné zastavení, skoky, výskoky a doskoky, ale i 

vytrvalost. Dále musí hráč zvládat např. stoj na jedné dolní končetině, chytání míče, 

odhození míče či střelbu jednou horní končetinou. (Buchheit, 2014; Myklebust, 2014; 

Xaverová, 2015; Wagner, 2016) Hráči musí zvládat jak individuální dovednosti, tak i 

koordinaci a součinnost v menších skupinách (Tůma, 2015) 

Dle studií Póvoas (2012) a Wagnera (2016) může být pohybový projev v házené 

charakterizován jako zrychlení na krátkou vzdálenost (0-3 m) se zastavením (cca 30x 

za utkání) a změnou směru (také cca 30x za utkání). 70 % hrací doby ale dle jejich 

výzkumů hráč házené jde nebo stojí, rychle běží a sprintuje pouze 4 % času. Zbývající 

čas zahrnuje 7m hody, přihrávky, skoky, obranné zákroky aj. Celkově je velká intenzita 

hry patrná v prvních pěti minutách prvního poločasu utkání (Póvoas, 2012).  

2.1.5 Charakteristika jednotlivých hráčských funkcí 

V házené rozlišujeme celkem čtyři druhy hráčských funkcí, které se nazývají 

křídlo, spojka, pivot a brankář. Na pravé straně hřiště hraje pravé křídlo spolu s pravou 
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spojkou, ve střední linii se nejčastěji pohybuje střední spojka a pivot a na levé straně je 

to levá spojka a levé křídlo. Brankoviště je působištěm brankáře. (Alenkruth, 2016) 

         

        Obrázek č. 2 – Házenkářské posty (Brunei Handball Federation, 2009) 

        Legenda: LW – levé křídlo, RB – pravá spojka, LB – levá spojka, RW – pravé křídlo,  

                        CB – střední spojka, PV – pivot, GK – brankář 

  

Morfologická charakteristika těla má vliv na výkony hráček házené. Ty jsou 

charakterizovány především převládajícím mezomorfním typem v kombinaci 

s endomorfií. (Grasgruber, 2008; Šibila, 2015). Mezomorfové jsou převážně svalnatí, 

se silnou kostrou, širokými rameny a úzkými boky. Mají středně rychlý energetický 

výdej a na silový trénink reaguje rychlým přírůstkem svalové hmoty. Endomorfové jsou 

označováni za tučný typ s velkým počtem tukových buněk. Mají relativně velkou hlavu, 

široká ramena, krátké končetiny a prsty, poměrně silné kosti a celkově rozložitý, 

podsaditý a oblý tvar těla. Jejich tělesný povrch je malý a energetický výdej nízký. Tito 

lidé mají dobrý potenciál k nabírání svalstva, ale je pro ně obtížnější zbavit se tuku. 

(Grasgruber, 2008) 

 Hráči hrající na postu křídla jsou menší (v průměru 167,18 cm), lehčí (v průměru 

61,98), hubenější s menším procentem tuku, vyznačují se větší dynamikou herního 

projevu, mají delší končetiny a méně svalové hmoty. Jejich hlavním úkolem je rychlý 

přechod z obranné do útočné fáze a vstřelení gólu bez významnějšího kontaktu 

se soupeřem. (Grasgruber, 2008; Milanese, 2011; Martínez-Rodríguez, 2020) 

 Spojky jsou významně vyšší než křídla (v průměru 174, 97 cm) a mají nejnižší 

podíl subkutánního tuku. Jejich typickým herním úkolem je střelba z dálky. Musí mít 

dobrou kontrolu nad míčem, snaží se tvořit a organizovat hru a také připravovat vhodné 

střelecké příležitosti pro ostatní hráče. (Šibila, 2009; Milanese, 2011; Šibila, 2015; 

Martínez-Rodríguez, 2020) 



17 

 

 Pro pivoty je výška také velkou výhodou, neboť jejich hrací prostor je mezi 

obranou soupeře, a tak jim umožňuje lépe chytit vysokou přihrávku od spoluhráče. 

Při uvolnění je výhodnější, jsou-li tito hráči robustnější postavy, mají-li více svalů i 

procento tuku, delší paže, ale naopak kratší nohy zajišťující stabilitu. Jejich hra je trochu 

odlišnější než např. hra spojek, jsou v neustálém kontaktu s obranou, snaží se 

zablokovat bránícího hráče, aby mohly spojky lépe vystřelit. Střílí povětšinou v pádu, 

takže se musí častěji zdvihat ze země. (Grasgruber, 2008; Karpan, 2015; Šibila, 2015) 

 Hlavním úkolem brankáře je pokrýt co největší prostor v brance, aby zabránil 

vstřelení gólu. Velká frontální plocha těla je tak pro ně nespornou výhodou. Jsou-li 

brankáři vyššího vzrůstu, napomáhá jim to zastavit střely mířené do horních rohů brány. 

Musí být ale také hbití a mrštní, ikdyž pouze v omezeném prostoru. Jejich herní projev 

je relativně statický, ale je zapotřebí rychlých jednoduchých pohybů, aby míč chytili. 

(Grasgruber, 2008; Milanese, 2011; Šibila, 2015) 

2.2 Kineziologické a biomechanické aspekty 

2.2.1 Ramenní pletenec 

Tuto podkapitolu jsem převzala ze své bakalářské práce, ve které jsem se 

zabývala kazuistikou pacientky s diagnózou impingement syndromu ramenního kloubu, 

takže jsem kineziologické a biomechanické aspekty ramenního pletence již 

zpracovávala. 

„Ramenním pletencem je nazýváno propojení glenohumerálního, 

akromioklavikulárního, sternoklavikulárního kloubu a přisuzováno k němu je i funkční 

spojení thorakoskapulární a subakromiální. Z hlediska funkční anatomie se nejedná 

o uzavřený řetězec kostí. Tahové zatížení je přenášeno až do sternoklavikulárního 

kloubu, oproti tomu tlaková zátěž směřuje do fossa glenoidalis a přes vazy spojenými 

s lopatkou až na první žebro. Stavba ramenního pletence je přesně taková, aby splňovala 

požadavek velké mobility ale zároveň maximální stability končetiny. 

Z hlediska kinematiky je v akromioklavikulárním kloubu pohyblivost značně 

omezená, probíhají zde jen minimální posuny. Sternoklavikulární kloub je kloubem 

kulovým, takže by tu teoreticky mohlo docházet k pohybům do všech směrů. Prakticky 

tomu tak je, ale pohyb je realizován jen formou malých posunů. V glenohumerálním 

kloubu je pak značná pohyblivost všemi směry, ve všech rovinách. Lze provádět flexi, 

extenzi, abdukci, addukci, horizontální addukci, horizontální abdukci paže i rotace. 
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Abdukce paže – tento pohyb lze rozdělit do čtyř fází. V první fázi při abdukci 

do 45° se na počátku aktivuje m. supraspinatus, později spíše m. deltoideus – pars 

acromialis. Ve fázi druhé (45° - 90°) převažuje již jen m. deltoideus. Třetí fáze od 90° 

do 150° je uskutečněna díky m. trapezius - pars descendens a m. serratus anterior. 

V poslední čtvrté fázi, kdy již paže dosáhne maxima 180°, se na pohybu podílí trupové 

svaly díky dlouhým smyčkám. 

Při flexi paže v první fázi do 60° je aktivní m. deltoideus - pars acromialis, 

m. coracobrachialis a m. pectoralis major - pars clavicularis. Tento pohyb je brzděn 

pomocí m. teres major et minor a m. infraspinatus. Druhá fáze (60-90°) je zároveň i 

přechodem do fáze třetí (90-120°) a k pohybu se přidávají m. trapezius a m. serratus 

anterior. Brzdícími svaly jsou v tomto případě m. latissimus dorsi a m. pectoralis major 

- pars costosternalis. Při maximálním vzpažení 120-180° se opět aktivují svaly trupu.  

Vnitřní rotaci dělají svaly m. latissimus dorsi, m. teres major, m. subscapularis a 

m. pectoralis major. Zevní m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis a 

m. teres minor. Rozsah do obou směrů je 40-45.“ (Kubalová, 2019) 

Na extenzi se podílejí m. latissimus dorsi, m. teres major a m. deltoideus a 

na addukci zase m. pectoralis major, m. latissimus dorsi a m. teres major. (Dylevský, 

2009b) 

„Lopatka vykonává čtyři druhy pohybů – retrakci, elevaci, depresi a protrakci 

s anteverzí. Na pohybu směrem do retrakce se podílí m. trapezius – pars transversa a 

mm. rhomboidei. Pomáhají jim však i zbývající části m. trapezius. Stabilizována je 

retrakce díky břišním svalům a m. erector trunci. Rozsah pohybu je cca 10°. Elevace je 

realizována díky m. levator scapulae a m. trapezius – pars descendens. Pohybu se 

účastní i mm. rhomboidei nebo m. sternocleidomastoideus. Stabilizaci zajišťují 

mm. scaleni. Rozsah elevace je 55°. Deprese je prováděna díky m. trapezius – pars 

ascendens s účastí m. pectoralis minor. Stabilizována je opět pomocí m. erector trunci, 

mm. abdominis a mm. intercostales interni. Rozsah je pouze minimální – 5°. Protrakce a 

anteverze lopatky je v režii m. serratus anterior s rozsahem cca 10°. Pomocný sval je 

m. trapezius – pars descendens et ascendens. Pohyb stabilizují m. levator scapulae, 

mm. abdominis a mm. intercostales interni. 

Zároveň s těmito pohyby probíhají i pohyby rotační, kdy se mění poloha dolního 

úhlu lopatky a sklon kloubní jamky. Rozsah rotací je okolo 30° a tento pohyb je patrný 
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především při provádění anteverze a retroverze lopatky. Sklon kloubní jamky se mění 

až o 50°. 

V souvislosti s ramenním pletencem je také nutné zmínit tzv. rotátorovou 

manžetu (rotator cuff), kterou tvoří svaly: m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres 

minor a m. subscapularis. Jejím hlavním cílem je ochrana a zpevnění ramenního kloubu. 

Je to skupina krátkých periartikulárních svalů, které nastavují polohu caput humeri 

v cavitas glenoidalis – provádí její depresi a ovlivňují centraci a stabilizaci ramenního 

kloubu. Tento mechanismus se nazývá „concavity compression“. Je možný díky 

antagonisticky působícím silám m. subscapularis vpředu a m. infraspinatus spolu 

s m. teres minor vzadu a má i svůj podíl na vzpřímeném držení těla.“ (Kubalová, 2019) 

„Z hlediska biomechaniky je pohyb ramenním kloubem složitý, podílí se na něm 

celý ramenní pletenec, jmenovitě humerus, clavicula, scapula a hrudní koš z kostních 

elementů, 16 a více svalů a tři kloubní spojení. Pokud posuzujeme pohyb paže vůči 

axiálnímu systému, sledujeme tento kinematický řetězec: trup (hrudní kost) → 

sternoklavikulární kloub → clavicula → akromioklavikulární kloub → lopatka → 

glenohumerální kloub → pažní kost. 

Kloubní plochy v glenohumerálním kloubu nejsou v plném kontaktu, caput 

humeri se v libovolné pozici jen ve 25-50% dotýká cavitas glenoidalis. Některé polohy 

ramenního kloubu dokáže ještě zastabilizovat okolní vazivový aparát, při jiných je však 

potřeba stabilizace i jiným způsobem. Např. při abdukci paže v rozmezí 30-170° se 

na každých 15° pohybu odehrává 10° pohybu v glenohumerálním kloubu a 5° 

v thorakoskapulárním spojení. Tento jev je nazýván humeroskapulárním rytmem. 

Tlakové síly, které působí v dlouhé ose humeru, mohou díky postupné horizontalizaci 

kloubní jamky mířit co nejvíce kolmo k jejímu povrchu a je tak ulehčena činnost 

okolním svalům. V konečné fázi abdukce je ještě třeba, aby se humerus rotoval zevně. 

Pohyb se při abdukci do 90° děje i ve sternoklavikulárním kloubu - na každých 10° 

abdukce připadají 4° elevace extremitas acromialis claviculy a i v kloubu 

akromioklavikulárním – napíná se lig. coracoclaviculare a vytvořeným tahem dochází 

k rotaci klíčku kolem podélné osy. Biomechanicky rozlišujeme v glenohumerálním 

kloubu pohyby rotace, valení nebo posunutí.  

Všechny klouby v ramenním pletenci mají tři stupně volnosti. Pracujeme 

s modelem, který spojuje dva dílčí mechanismy: 
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1) Ramenní pletenec = pohybující se článek (clavicula a scapula) + rám (sternum + 

scapula) → uzavřený řetězec 

2) Ramenní pletenec = pohybující se článek (humerus) + rám (clavicula + scapula)  

→ otevřený řetězec  

Z hlediska svalové síly, dosahuje nejvyšších hodnot pohyb do addukce 

v ramenním kloubu, poté následuje extenze či flexe. Nejmenší sílu jsme schopni 

vynaložit při pohybu do zevní rotace.“ (Kubalová, 2019) 

2.2.2 Loketní kloub 

Loketní kloub (articulatio cubiti) se skládá ze tří kostí – humeru, ulny a radia. 

Z funkčního hlediska je to kloub složený, trochoginglymoidní. Mezi humerem a ulnou 

je kloub kladkový, mezi humerem a radiem kloub kulový a mezi radiem a ulnou se 

nachází kolový kloub. S radiem a ulnou je spojena další významná struktura – 

membrána interossea antebrachii, která tyto dvě předloketní kosti fixuje. Začínají na ní 

hluboké předloketní svaly a díky svým vlastnostem je strukturou transmisní, přenášející 

tlak. K tomu však dochází pouze v případě je-li maximálně napjatá. Pokud je předloktí 

v poloze plné supinace nebo plné pronace, není membrána napjatá, a tudíž probíhá 

silový přenos přímo v ose radius-humerus. (Bartoníček, 2004; Dylevský, 2009b; 

Rooker, 2016) 

Loketní kloub má dva stupně volnosti, pohyby v něm probíhají okolo příčné osy, 

který prochází trochleou a capitulum humeri a okolo osy, která spojuje střed caput radii 

s caput ulnae. Jednotlivé pohyby lze provádět ve směru flexe a extenze a supinace a 

pronace. Flexe s extenzí probíhají v kloubu humeroulnárním a humeroradiálním, 

celkový rozsah pohybu je 125°-145°. Pohyblivost do hyperextenze je pouze 

minimálního rozsahu díky napětí přední části kloubního pouzdra, směrem do flexe je 

pohyb limitován zasunutím processus coronoideus do fossa coronoidea. Na flexi 

v loketním kloubu se podílejí svaly: m. biceps brachii, m. brachialis, m. brachioradialis. 

Pokud je pohyb do flexe pomalý, ať už se zátěží, nebo bez ní, je aktivní m. biceps 

brachii a m. brachialis. Při rychlém pohybu se aktivuje m. brachioradialis. M. triceps 

brachii provádí extenzi a jeho účinnost závisí na postavení loketního kloubu. Maximum 

je při 20-30° semiflexi. Malým svalem spolupodílejícím se na extenzi je ještě 

m. anconeus. (Bartoníček, 2004; Véle, 2006; Rooker, 2016; Felstead, 2017) 

Supinace a pronace probíhá v humeroradiálním, proximálním kloubu 

radioulnárním a v distálním radioulnárním kloubu. Celkový rozsah pohybu je 190°. 
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V průběhu pohybu se mění postavení radia a ulny, kdy radius okolo ulny obíhá, přičemž 

ulna stojí na místě. Pohyb do pronace je slabší než pohyb do supinace a je vykonáván 

svaly m. pronator teres a m. pronator quadratus. Supinaci zajišťují m. supinator a m. 

biceps brachii. (Bartoníček, 2004; Véle, 2006; Felstead, 2017) 

Z biomechanického hlediska je loketní kloub vysoce stabilním kloubem, a to 

díky aktivním a pasivním stabilizátorům. K hlavním pasivním stabilizátorům řadíme 

humeroulnární kloub, jehož kloubní plochy jsou kongruentní, dále ligamentum 

collaterale laterale, mediale a přední část kloubního pouzdra. Sekundárními stabilizátory 

jsou humeroradiální kloub spolu s kloubním pouzdrem. Aktivní stabilita je vytvářena 

působením okolních svalů. (Fornalski, 2003; Rooker, 2016) 

2.2.3 Zápěstí 

V oblasti zápěstí se nachází distální radioulnární kloub, mediokarpální kloub a 

radiokarpální kloub. Distální radioulnární kloub je kloubem jednoosým, který spojuje 

konvexní hlavici ulny a zářez na radiu. Radiokarpální kloub je ovoidní složený kloub, 

kde artikuluje radius (jamka) s prvními třemi kostmi proximální řady karpálních kůstek. 

Mezi ulnu a první řadu karpů je vložen discus articularis, který zasahuje od radia 

k procesus styloideus ulnae. 80 % tlakového zatížení v radiokarpálním skloubení je však 

přenášeno přímo na radius, přes disk jde pouze 20% zátěže. Mediokarpální kloub je 

složený kloub spojující obě řady karpálních kůstek a je z větší části nepohyblivý. 

Proximální řadu tvoří os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum a os pisiforme. 

Distální pak os trapezium, os trapezoideum, os capitatum a os hamatum. 

Mezi jednotlivými kostmi jsou rovinné synoviální klouby, rozsahy pohybu jsou mezi 

nimi malé. Kloubní pouzdro a zesilující vazy jsou společné pro radiokarpální, distální 

radioulnární a mediokarpální kloub. (Dylevský, 2009a; Dylevský, 2009b; 

Tanrikulu, 2014; Ayhan, 2020) 

V zápěstí dochází k pohybům: palmární flexi, dorzální flexi, radiální a ulnární 

dukci, cirkumdukci, což je kombinovaný pohyb předchozích vyjmenovaných pohybů a 

dále pronaci a supinaci (byly popsány v předchozí kapitole). Střed otáčení pohybů je 

ve středu os capitatum. Palmární flexe je prováděna hlavně díky m. flexor carpi radialis, 

ulnaris a m. palmaris longus, dorzální flexi zápěstí pak zabezpečuje především 

m. extenzor carpi radialis longus, brevis a m. extenzor carpi ulnaris. Celkový rozsah 

flekčně-extenčních pohybů je okolo 120°, přičemž rozsah flexe je cca o 10° větší než 

rozsah extenze. 6 % celkové palmární flexe zápěstí se odehrává v mediokarpálním 
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kloubu a 40 % v kloubu radiokarpálním. U extenze (dorzální flexe) je to naopak, 67 % 

je v kloubu radiokarpálním a jen 33 % v mediokarpálním. Radiální dukci zajišťuje 

m. extenzor carpi radialis longus, brevis spolu s m. flexor carpi radialis, ulnární potom 

m. extenzor carpi ulnaris a m. flexor carpi ulnaris. Dukční pohyby mají rozsah okolo 

50°, z toho 35° je dukce ulnární. Během radiální dukce se os scaphoideum a stejně tak i 

celá proximální řada kůstek posouvá dolů, směrem do flexe. Při ulnární dukci je 

os triquetrum mírně dislokována směrem do dlaně díky proximálnímu posunu 

os hamatum. Takovýto pohyb os triquetrum způsobuje posun os lunatum směrem 

do extenze. (Nordin, 2001; Bartoníček, 2004; Dylevský, 2009b; Tanrikulu, 2014) 

2.2.4 Dolní končetina 

Z kineziologického hlediska pohlížíme na dolní končetinu jako na tři segmenty – 

pánev + kyčel, koleno a noha. Pánev je pevná a zároveň pružná kruhová struktura, 

kterou tvoří dvě pánevní kosti, kostrč a kost křížová. Kost křížová je s kostí pánevní 

na obou stranách vzadu spojená v sacroiliacálních kloubech, vepředu jsou stydké kosti 

spojeny díky symphysis pubica. Pánev má protektivní a podpůrný charakter pro v ní 

uložené orgány, upíná se na ní celá řada svalů, proto jí můžeme označit jako inzerční 

plochu a je zároveň i transmisním systémem, kdy díky ní dochází k přenosu sil z trupu 

na dolní končetiny a naopak. V sacroilacálních kloubech jsou přenášeny ohybové 

momenty a tlaková zatížení. Rami osis pubis podporují přenos tlakových sil 

generovaných na symfýze na os coxae. (Dylevský, 2009b; Icke, 2014; Kiapour, 2020)  

 Spojení pánve s kostrou dolní končetiny zajišťuje kyčelní kloub. Jedná se 

o kulový kloub omezený, ve kterém artikuluje acetabulum (kloubní jamka na pánevní 

kosti) a caput femoris. Dlouhá osa procházející krčkem svírá s osou diafýzy celého 

femuru v dospělosti úhel okolo 126° (kolodiafyzární úhel). Celý kyčelní kloub má velmi 

silný vazivový aparát, který zajišťuje celkovou pevnost tohoto kloubu spolu s okolními 

svaly. V kyčelním kloubu je možné provádět flexi, extenzi, zevní a vnitřní rotaci, 

addukci a abdukci. Na flektování tohoto kloubu se podílí m. iliopsoas, m. rectus femoris 

a m. sartorius, zatímco na extendování m. semimembranosus, m. semitendinosus, 

m. biceps femoris a m. gluteus maximus. Zevní rotace je umožněna díky krátkým 

svalům m. piriformis, gemellus superior, inferior, m. obturatorius internus, externus, 

m. quadratus femoris a díky m. gluteus maximus. Vnitřní rotace pak díky m. gluteus 

medius, minimus (anteriorní část), m. tensor fasciae latae, m. iliacus, m. psoas major. 

Addukci zajišťují m. m. pectineus a m. gracilis, m. adductor magnus, longus, brevis, 
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abdukci pak gluteus minimus, medius, tensor fasciae latae. (Bartoníček, 2004; 

Palastanga, 2006, Dylevský, 2009a; Neumann, 2010) Rozsahy pohybů se dle 

Dylevského (2009b) pohybují okolo 120° směrem do flexe, cca 13° extenze, abdukce je 

do 40°, zatímco addukce pouze do 10°. Zevní rotace je možná do cca 15° a vnitřní pak 

do 35°.  

Kolenní kloub je složený kloub, který je největším v lidském těle. Artikulují zde 

tři kosti – femur, tibia a patella, které mezi sebou tvoří femoropatellární a tibiofemorální 

kloub. Inkongruenci styčných ploch mezi tibií a femurem vyrovnávají meniscus lateralis 

a meniscus medialis. Mediální meniskus je poloměsíčitého tvaru a díky jeho úponům je 

méně pohyblivý, proto bývá častěji poškozen při úrazech. Laterální meniskus je spíše 

kruhový, je upevněn jen v jednom místě, a tak je jeho pohyblivost větší oproti 

mediálnímu. Kolenní kloub má nejmohutnější a nejkomplikovanější vazivový aparát, 

který pomáhá tento kloub stabilizovat. Pohyby v kolenním kloubu dělíme na flexi, 

extenzi, vnitřní a zevní rotaci. Flexe je prováděna v rozsahu 130-160° díky m. biceps 

femoris, m. semitendinosus, m. semimebranosus a probíhá v několika fázích: počáteční 

rotace a odemčení kolenního kloubu, valivý pohyb femuru po tibii a meniscích a na 

závěr klouzavý pohyb, kdy se menisky posunují po tibii dozadu a zmenšuje se kontakt 

femuru s tibií. Při dosažení maximální flexe jsou v kontaktu pouze femorální kondyly se 

zadními rohy menisku především na mediální straně a je jen velmi malý kontakt 

s chrupavkou kolenního kloubu.  Při extenzi je pohyb prováděn v opačném pořadí, a to 

pouze do základního postavení a maximálně do 5° hyperextenze. Extenzi zajišťuje 

především m. quadriceps femoris. Při maximální extenzi v kolenním kloubu je kontakt 

femoropatellárního kloubu pouze na distálním konci patelly. Se zvyšující se flexí se 

postupně kontaktní plocha zvětšuje. Vnitřní rotace je umožněna díky flexi v kolenním 

kloubu a také na ní rozsah pohybu závisí. Největší rozsah rotačních pohybů je mezi 45-

90° flexe v kolenním kloubu. (Bartoníček, 2004; Dylevský, 2009b; Masouros, 2010) 

Ke strukturám kolenního kloubu je řazen i articulatio tibiofibularis, rovinný 

synoviální kloub, proximální spojení tibie a fibuly, které jsou dále ve svém průběhu 

propojeny membranou interosseou jako kosti předloketní a na distálním konci pak 

pevnou syndesmózou. (Dylevský, 2009b; Sarma, 2015)  

Hlezenní kloub (articulatio talocruralis) je složený kladkový kloub, kde 

se stýkají tibie, fibula a talus. Talus ve vytvořené hlavici z tibie a fibuly nemá tolik 

pevnou pozici, musí být stabilizován systémem vazivových struktur. Pohyby 
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v hlezenním kloubu probíhají okolo osy, která jde skrz oba kotníky, a to ve směru 

dorzální flexe (extenze), plantární flexe, inverze a everze. Velikost plantární flexe 

se pohybuje v rozmezí 35-40° a zajišťuje jí především m. triceps surae spolu m. tibialis 

posterior, m. flexor digitorum longus a m. flexor hallucis longus. Dorzální flexe probíhá 

v rozsahu 20° hlavně díky m. tibialis anterior a m. extenzor hallucis longus a 

m. extenzor digitorum longus. Díky uspořádání kloubních ploch dochází při plantární 

flexi zároveň i k inverzi nohy, což je spojený pohyb supinace s addukcí. Při dorzální 

flexi se talus stáčí do pronace a tento pohyb nazýváme everzí. Tyto pohyby probíhají 

současně i v okolních kloubech, nejenom v talocrurálním. (Bartoníček, 2004; Dylevský, 

2009b; Brockett, 2016) 

2.2.5 Trup 

Trup můžeme jednoduchým dělením rozdělit na hrudní a břišní oblast, 

pomyslnou dělící čárou je hlavní nádechový sval - bránice. Kostru hrudníku tvoří 

12 hrudních obratlů, 12 párů žeber a hrudní kost, které jsou vzájemně pospojovány 

vazy, chrupavkami a klouby. Prvních sedm párů žeber jsou pevně spojeny s hrudní kostí 

díky kostálním chrupavkám, další tři páry žeber jsou propojeny s předchozími také 

chrupavkami a poslední dva páry nemají spojení s jinými žebry, pouze s hrudními 

obratli. Sklon a zakřivení žeber ovlivňují mimo jiné i tvar hrudníku. Dolní žebra jsou 

skloněna více vertikálně, při pohybu se tak rozvíjejí spíše do stran na rozdíl od horních 

žeber, jejichž pohyb je spíše vzhůru, protože mají osu rotace nakloněnou horizontálněji. 

Pohyb hrudníku ovlivňují dýchací svaly, jež se současně podílejí i na pohybu páteře a 

držení těla. (Véle, 2006; Dylevský, 2009b; Liebsch, 2018) 

Svaly hrudníku můžeme rozdělit na tři skupiny – torakohumerální svaly, které 

zároveň zajišťují i hybnost horní končetiny, hluboké hrudní svaly – mm. intercostales 

externi, interni, intimi, m. levator costae a m. thoracicus longus, které zajišťují 

inspirium a expirium. Třetí skupinu tvoří m. diaphragma. Ta je považována za hlavní 

inspirační sval, podílí se na břišním lisu i na posturálních funkcích. V hrudní páteři 

dochází k flekčním pohybům, extenčním, lateroflekčním i rotačním. Při extenzi se dva 

sousední hrudní obratle chovají tak, že horní obratel se posunuje posteriorně vůči 

spodnímu, celkový rozsah pohybu je limitován dotykem processi spinosi obratlů. 

V průběhu flexe se intervertebrální prostor rozevírá posteriorním směrem a jádro 

meziobratlové destičky je dislokováno také posteriorně. Během lateroflexe se facetové 

klouby obratlů sunou vůči sobě buď na kontralaterální nebo na ispilaterální stranu. 
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Při pohybu na kontralaterální stranu jde hrudník do elevace, interkostální prostor a celý 

hrudní koš se rozšiřuje, zatímco při ipsilaterální lateroflexi se hrudník pohybuje směrem 

dolů a dovnitř a interkostální prostor se zmenšuje. Při rotaci se sousední obratle otáčejí 

vůči sobě, následuje rotačně torzní pohyb intervertebrálního disku. Oproti jednoduché 

rotaci sousedních obratlů vůči sobě v bederní části páteře je rozsah v hrudní páteři 

nejméně třikrát větší. (Véle, 2006; Kapandji, 2008; Dylevský, 2009b) 

Břišní svaly lze rozdělit na tři skupiny – přední, laterální a zadní. Mezi přední 

svalovou skupinu řadíme m. rectus abdominis, který se podílí především na flexi trupu, 

dále snižuje bederní lordózu, spolupracuje na břišním lisu a při fixaci trupu zdvihá 

pánev. Za laterální skupinu považujeme m. obliquus externus abdominis, jehož hlavní 

funkcí je flexe a lateroflexe páteře, zdvihání pánve a rotace trupu na opačnou stranu, 

m. obliquus internus abdominis, který především rotuje trup na ipsilaterální stranu a 

m. transversus abdominis, který má významnou posturální funkci a také se zapojuje 

při jednostranné kontrakci směrem do rotace. Na flexi trupu se dále podílí svaly 

v oblasti pánevního pletence – m. psoas major a minor. Zadní skupinu břišních svalů 

tvoří m. quadratus lumborum. Pokud dojde k jeho jednostranné kontrakci, směřuje trup 

do lateroflexe, oboustranná kontrakce vyvolá extenzi L-páteře. (Palastanga, 2006; 

Véle, 2006; Dylevský, 2009b) 

Zádové svaly jsou uspořádány do tří vrstev. V hluboké vrstvě nalezneme krátké 

mm. transversospinales, interspinales a spinales, které způsobují extenzi segmentu nebo 

kontralaterální rotaci při úklonu, nastavují také vzájemnou polohu obratlů a snižují 

axiální tlak na meziobratlové ploténky. Delší střední vrstvu pak tvoří m. longissimus 

thoracis, m. iliocostalis a m. serratus posterior inferior a v povrchové vrstvě je 

m. latissimus dorsi a m. trapezius. Celkovou funkcí zádových svalů je extenze páteře 

oproti fixované pánvi. (Véle, 2006; Jarmey, 2018) 

2.3 Střelba v házené 

2.3.1 Hod vrchem 

Ve sportu můžeme odlišit několik různých typů hodů, které se využívají, např. hod 

obouruč, hod jednoruč, hod vrchem (přes hlavu), hod bokem nebo hod ze země. 

Nejčastější je využití hodu vrchem jednoruč, díky kterému jsme schopni hodit co 

nejrychleji a zároveň i nejpřesněji. K tzv. overhead sportům, kdy dochází k hodu 
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vrchem nejčastěji, řadíme např. baseball, házenou, americký fotbal, vodní pólo, nebo 

kriket. (Tillaar, 2005; Kaczmarek, 2014) 

V samotné házené patří k nejvíce používanému druhu právě již zmíněný hod 

vrchem jednoruč. Je zastoupen ve vícero herních činnostech jednotlivce, nejčastěji však 

při přihrávání. Na druhém místě je poté vrchní střelba jednoruč. (Jílková, 2014) Existují 

různé techniky házenkářského hodu a střelby. Během utkání 73-75 % všech hodů tvoří 

hod ve výskoku, 14-18 % poté hod ve stoje s rozběhem a 6-9 % představují trestné hody 

ze 7m vzdálenosti. (Wagner, 2011) 

Hod vrchem jednoruč je komplexní pohyb s jasným začátkem i koncem, který 

kombinuje translační a rotační složky. Jednoduše může být popsán jako posunutí 

objektu (v našem případě míče) v prostoru pomocí jedné horní končetiny se současnou 

extenzí lokte a vnitřní rotací ramene. Samotný pohyb probíhá v šesti fázích: natočení, 

vykročení, natažení paže, zrychlení paže, zpomalení paže a dokončení pohybu. Jiní 

autoři v popisu vynechají vykročení a natažení paže rozdělují na časné a pozdní. 

Charakteristické pohyby, které umožňují hod na tyto fáze rozdělit, jsou: kontakt 

chodidla se zemí, maximální zevní rotace ramene, maximální vnitřní rotace ramene a 

odhození míče. (Tillaar, 2007; Kaczmarek, 2014) 

2.3.2 Střelba z pohledu kineziologie a biomechaniky 

Z mechanického hlediska je cílem pohybu postupně vyvíjet potenciální energii, 

která se dále transformuje na energii kinetickou a míč je tak posouván plynulým 

pohybem paže. Spousta biomechanických studií hodu vrchem byla prováděna hlavně 

u nadhazovačů v baseballu, ale i v házené je střelba prováděna obdobným způsobem. 

(Kaczmarek, 2014) Fáze střelby, vymezené v předchozí kapitole, budou teď blíže 

rozepsány. Bude popisována situace, kdy hráč střílí trestný hod, protože stejný typ 

střelby je použit v experimentální části této práce. 

Cílem první fáze - natočení (Wind-up) je dostat celé tělo do optimální pozice 

pro provedení trestného hodu. Na odhodové horní končetině dochází k největší aktivitě 

svalů m. trapezius (horní část), m. serratus anterior a m. deltoideus (přední část), což 

umožňuje abdukci se zevní rotací dolního úhlu lopatky, její elevaci a také abdukci 

ramenního kloubu. Naopak nejnižší aktivitu mají svaly rotátorové manžety. Doba trvání 

se pohybuje od 0,5 do 1,3 sekundy. (Escamilla, 2009; Kaczmarek, 2014) 

Na ní ihned navazuje fáze nápřahu (Cocking). V časné fázi je přední dolní 

končetina (protilehlá k odhodové horní končetině) umístěna vpřed na čáru 
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sedmimetrového hodu, trup rotuje vzad, aby umožnil odhodové horní končetině nápřah. 

Díky natažené zadní dolní končetině poté dochází k postupnému tlačení celého těla 

vpřed směrem k cíli i v průběhu ostatních fází. Ramenní kloub se dostává do zhruba 90° 

abdukce, 30° horizontální abdukce a 50° zevní rotace, loketní kloub je flektován. 

V pozdní fázi dosahuje zevní rotace v ramenním kloubu až na hodnotu 175°- 180° a je 

zahájena extenze loketního kloubu. Na abdukci ramenního kloubu se podílí především 

m. deltoideus (střední část). Stabilitu glenohumerálního kloubu zajišťují především 

m. infraspinatus a m. teres minor spolu s m. supraspinatus, m. subscapularis, menší 

mírou i m. triceps brachii (dlouhá hlava) a m. biceps brachii (obě hlavy). Je také 

generována vysoká aktivita vnitřních rotátorů, které se excentricky natahují 

(m. pectoralis major, m. latissimus dorsi a již zmíněný m. subscapularis). Pro stabilizaci 

lopatky se zapojuje m. serratus anterior. Doba trvání celé fáze nápřahu je přibližně 

1,5 sekundy. (Tillaar, 2005; Escamilla, 2009; Kaczmarek, 2014) 

Fáze zrychlení paže (Acceleration) začíná po dosažení maximální zevní rotace 

v ramenním kloubu a končí v okamžiku vypuštění míče z dlaně. Celková doba této fáze 

činí pouze 2 % času, který je zapotřebí k provedení hodu. Z polohy 175-180° zevní 

rotace je velmi rychlým pohybem provedena vnitřní rotace ramenního kloubu v rozsahu 

zhruba 90°, při které dochází k uvolnění míče. Těsně před uvolněním míče se paže 

nachází v mírné horizontální abdukci ramenního kloubu v reakci na rapidní vnitřní 

rotaci. V okamžiku uvolnění již je ale hodnota horizontální abdukce 0°. Loketní kloub 

se dostává do téměř plné extenze díky m. triceps brachii. Trup se rotuje směrem 

k přední DK, na které je také celá váha těla, protože zadní DK se zdvihne ze země a 

míří vpřed. V této fázi byla zaznamenána vysoká aktivita glenohumerálních 

(m. subscapularis, m. pectoralis major, m. latissimus dorsi) a lopatkových svalů 

pro zrychlení paže vpřed, střední až vysoká aktivita je vykazována u svalů m. teres 

minor, m. infraspinatus, m. supraspinatus a dlouhé hlavy m. biceps brachii, mírnou 

aktivitu generují i svaly deltové, aby udržovaly HK v abdukci. (Escamilla, 2009; Bere; 

2014; Kaczmarek, 2014) 

Cílem předposlední fáze - zpomalení paže (Deceleration) je snížení rychlosti 

pohybující se paže po odhození míče a uvolnění a rozptýlení přebytečné kinetické 

energie, která nebyla na míč přenesena, aby se minimalizovalo riziko poškození tkání. 

Začátek této fáze je cca 50 ms poté, co HK míč vypustí a konec je v momentě, kdy 

je dosaženo 0° rotace (HK je v tu chvíli v max. vnitřní rotaci v ramenním kloubu). 
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Vysokou hodnotu úhlového zpomalení generují svaly na zadní straně ramenního 

pletence. Ramenní kloub se stále pohybuje směrem do vnitřní rotace, dochází i k jeho 

horizontální addukci, loket se z natažení začíná opět mírně flektovat. K excentrické 

kontrakci dochází u m. infraspinatus, m. teres major, minor, m. deltoideus (zadní část) a 

m. latissimus dorsi, synergisticky se aktivuje i m. biceps brachii. Svaly lopatek zajišťují 

její elevaci, protrakci a rotaci, největší aktivita byla zaznamenána v m. trapezius – dolní 

vlákna. Za horizontální addukci zodpovídají m. pectoralis major a m. deltoideus (přední 

část). (Escamilla, 2009; Bere; 2014; Kaczmarek, 2014) 

Fáze dokončení pohybu (Follow-through) je spíše fází pasivní. Přední DK se 

postupně extenduje, glenohumerální kloub míří do horizontální addukce a addukce, 

loketní kloub se flektuje do pohodlné polohy. Zadní DK se stále posouvá vpřed směrem 

k druhé noze, což umožní hráči vyrovnat pozici a ukončit vrhací pohyb. Svaly na horní 

končetině vykazují pouze nízké nebo střední hodnoty aktivity. (Tillaar, 2005; 

Kaczmarek, 2014) 

Při střelbě se v oblasti předloktí dále aktivuje m. pronator teres, m. pronator 

quadratus, m. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris a m. palmaris longus. 

(Bernaciková, 2010) 

Obrázek č. 3 – Jednotlivé fáze trestného hodu (Kaczmarek, 2014) 

Legenda: Windup – natočení, Early cocking – první fáze nápřahu, Late cocking – pozdní fáze nápřahu, 

Acceleration – zrychlení, Decceleration – zpomalení, Follow-through – dokončení pohybu, Starting 

position – výchozí poloha, Pelvis and trunk external rotation – rotace pánve a trupu zevně, Maximal 

external rotation – maximální vnější rotace, Ball release – vypuštění míče, Post ball release – 

po vypuštění míče, Finish - dokončení 

2.3.3 Faktory ovlivňující rychlost střelby 

Rychlost střelby a vůbec rychlost hodu je rozdílná při různých typech jejího 

provedení. Nejvyšších rychlostí je dosaženo při střelbě ze země s rozběhem, až poté 
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jsou střelba z výskoku nebo ze země. Je to způsobeno tím, že díky kontaktu nohou 

se zemí dochází k větší rotaci trupu a pánve, což umožní vystřelit vyšší rychlostí a 

oproti střelbě ze země zde navíc přispívá i rychlost rozběhu. (Wagner, 2011) Důležitými 

faktory ovlivňujícími rychlost hodu dle výzkumu Tillaara (2004a, 2007) jsou vnitřní 

rotace v ramenním kloubu a extenze v loketním kloubu. Probandi, kteří házeli rychleji, 

také začínali dříve rotovat pánví. Wagner (2008) zase poukazuje na úhlovou rychlost 

při uvolnění míče z ruky. 

Pro vyšší rychlost je optimální provedení hodu v proximo-distální sekvenci, což 

potvrzuje i studie Tillaara (2005, 2009) nebo Wagnera (2008, 2012). Měření 

maximálních úhlových rychlostí jednotlivých kloubů vykazuje určité pořadí. Nejdříve 

dochází k rotaci pánve, poté rotaci trupu, jeho flexi, následuje vnitřní rotace ramenního 

kloubu, extenze lokte, pronace předloktí, flexe zápěstí a prstů. Wagner (2012) zjistil, že 

elitní házenkáři začínali flektovat trup a extendovat loket později oproti méně zkušeným 

hráčům, kteří dosahovali menších střeleckých rychlostí, takže správné načasování 

jednotlivých pohybů může rychlost střelby výrazně ovlivnit.  

Dalšími vlivy jsou také dle Tillaara (2004b) a Karadenizli (2016) pohlaví, 

velikost těla a hlavně ruky a věk, dle Honga (2001) svalová síla a neuromuskulární 

koordinace, ale také velikost a váha míče (Burton, 1993; Tillaar, 2011; Erickson, 2020).  

2.4 Fyziologické aspekty hráček házené 

Jak už bylo popsáno výše, házenkářky jsou nadprůměrně mezomorfního i hodně 

endomorfního typu, ale jsou zde odlišnosti v závislosti na herní pozici. (Ziv, 2011) 

Dle statistik z ME žen 2004 měly hráčky vítězného norského týmu průměrnou výšku 

176,4 cm a váhu 69,8 kg. V porovnání s tím měl český tým, který skončil na 15. místě, 

průměrnou výšku hráček 174,4 cm a váhu 65,5 kg. (Grasgruber, 2008). 

Z antropometrického hlediska lze hráčky házené charakterizovat somatotypem 4.1-4,25-

2,28, což jsou jedinci většinou vyšší a robustnější postavy. (Havlíčková, 1993). 

Podobné hodnoty a výsledky vykazovala i studie Bayios (2006) - 4.2-4.7-1.8 nebo 

Šibily (2015) – 3.65-3.70-2.67 nebo Petković (2019) - 3.31-5.73-2.66, u všech 

je ve výsledcích vidět převaha mezomorfie (prostřední číslo) a endomorfie (první číslo). 
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 Obrázek č. 4 - Somatograf házenkářů (modře-muži, červeně-ženy) (Bernaciková, 2010) 

 

 Pro házenou je také důležitým znakem délka končetin a velikost ruky, což 

umožňuje lepší držení míče a případně možnost hodit míč větší rychlostí. (Havlíčková, 

1993; Manchado, 2013) Dle Havlíčkové (1993) jeví většina házenkářek v klidu známky 

parasympatikotonie, tepová frekvence se pohybuje mezi 50-60 tepy a tlak v rozmezí 

100-110/65-75 torrů. Průměrná aerobní kapacita (VO2 max) se u žen pohybuje 

okolo 50-55 ml.min-1.kg-1.  Podobné hodnoty byly zjištěny i v review Ziva (2011) – 

47-54 ml.min-1.kg-1 nebo Manchady (2013) - 45,3 – 55,5 ml.min-1.kg-1.  

V důsledku adaptace na zátěž dochází u hráček ke zvýšení aerobní i anaerobní 

kapacity, adaptují se i energetické zásoby – zvyšuje se ATP, CP i glykogen. Dále 

se zlepšují funkce smyslových analyzátorů – zrakového (především periferní vidění), 

taktilního čití (úchop míče) a celková prostorová orientace. (Bernaciková, 2010) 

2.5 Trénink v přípravném období 

V této podkapitole popíši princip tréninku v přípravném období před prvním 

utkáním, protože výzkumná část této práce probíhala právě v tomto časovém období. 

Doba přípravy patří k nejdůležitějším částem tréninkového cyklu a je základem 

pro úspěšné soutěžní období. Tento tréninkový cyklus je zaměřen na zvýšení všeobecné 

trénovanosti sportovců včetně jejich zatížitelnosti, celkově si jedinec vytvoří základy 
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potřebné pro další výkon po kondiční, technicko-taktické ale i psychické stránce. 

Přípravná fáze je analyticko-syntetického charakteru a může obsahovat dvě až tři kratší 

tréninková období. V první části se procvičují motorické, technické a taktické 

schopnosti většinou samostatně a tréninkový režim je obecný, zaměřený na neustálý 

rozvoj výkonu. Ve druhé části se již více používají speciální výcvikové prostředky a 

zatížení je celkově intenzivnější. Třetí část je již specializovaným tréninkem. Zpočátku 

přípravné fáze jsou tréninkové jednotky zaměřené spíše na objem, ve druhé polovině se 

poté již spíše zvyšuje jejich intenzita. (Bompa, 2009; Lehnert, 2014; Zahradník, 2017) 

2.6 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

„Proprioceptivní neuromuskulární facilitace je metoda, která usnadňuje reakci 

nervosvalového mechanismu pomocí proprioceptivních orgánů.“ (Holubářová, 2017) 

Tato metoda byla poprvé použita Hermanem Kabattem v roce 1940. Jejím principem je, 

že jednotlivé pohyby jsou spojeny do sdružených pohybových vzorců, účastní se jich 

větší skupina svalů a probíhají v několika kloubech i rovinách současně. Jednotlivé 

pohybové vzorce, využívající se v této metodice, jsou diagonálního (flexe, extenze, 

addukce, abdukce) a spirálního typu (rotace). Provedení facilitačního vzorce v jeho 

plném rozsahu, kdy agonistické i antagonistické svalové skupiny jsou v rovnováze a 

celý ten daný pohyb proběhne v normálním časovém sledu, je cílem této metody. (Gidu, 

2013; Holubářová, 2017) 

PNF může být metodou sloužící k protahování nebo posilování. V důsledku 

kombinací koncentrických, excentrických a izometrických kontrakcí a využívání 

různých facilitačních mechanismů (viz níže) dosáhne terapeut požadovaného výsledku 

u daného pacienta. Jako protahovací technika se používá ke zlepšení svalové pružnosti, 

relaxaci svalstva, zároveň ovlivňuje i rozsah pohybu. Využívá se také k dosažení 

optimálních funkčních schopností pacientů, naučení se danému pohybu, snížení 

spasticity nebo ovlivnění ADL (Activity of daily living) např. u pacientů po mozkových 

příhodách. Může sloužit i ke zlepšení koordinace a stability, ovlivnění rychlosti 

provádění daného pohybu, zvýšení vytrvalosti a síly. (Hindle, 2012; Westwater-Wood, 

2013; Adler, 2014) 

2.6.1 Neurofyziologické principy PNF 

Řízení motoriky probíhá na třech základních úrovních – na míšní, subkortikální 

a kortikální.  
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S řízením na úrovni míchy je nejdříve nutné popsat několik pojmů, které s ní 

jsou úzce spojeny. Prvním pojmem je motorická jednotka (MJ), což je komplex jednoho 

motoneuronu, který je spojený s určitým počtem svalových vláken díky neuritu. 

Motoneuron se nachází v předním rohu míšním a svými dendrity je tak propojen s míšní 

neuronální sítí. Pokud se překročí práh dráždivosti motoneuronu, je vyslán signál, který 

se šíří neuritem ke svalovým vláknům, a ta reagují synchronním záškubem. Po krátké 

době se tento záškub sám uvolní. Motorická jednotka tak pracuje dle zákona „vše nebo 

nic“. Mezi dvě její základní funkce řadíme funkci pohybovou a trofickou. Z pohybové 

funkce vyplývá, že MJ je zdrojem pohybové energie pro sval. Existují různé velikosti 

motorických jednotek, např. v extraokulárních svalech zásobuje daná MJ pouze malý 

počet svalových vláken, zatímco ve velkých svalech končetin může být zásobováno 

svalových vláken až tisíce. Daný motoneuron troficky zásobuje všechna svalová vlákna 

MJ a tím tak udržuje jejich kontraktilní schopnost (trofická funkce). Pokud je přerušen 

nerv nebo poškozen motoneuron, dochází k atrofii daného svalu a k zániku jeho 

motorické funkce. Kontraktilní svalová vlákna se pak přeměňují na vazivovou nebo 

tukovou tkáň. (Rothwell, 1987; Monti, 2001; Véle, 2006; Holubářová, 2017) 

K dalším pojmům patří tzv. svalové receptory, mezi něž řadíme svalové 

vřeténko, Golgiho šlachové tělísko, volná nervová zakončení, kloubní a vestibulární 

receptory. Svalové vřeténko je hlavním proprioceptivním orgánem, které podává 

informace o statických i dynamických parametrech svalu (o změně délky svalu a 

o rychlosti, s jakou je délka svalu měněna).  Je tvořeno svazkem intrafuzálních vláken, 

které jsou paralelně uloženy k extrafuzálním vláknům svalu. Vřeténko obsahuje dva 

kontraktilní póly a středový receptor. Kontraktilní vlákna jsou inervovány z gama 

motoneuronů (fuzimotorických neuronů), jež jsou řízena z formatio reticularis. Pokud 

dojde k natažení svalu, je podrážděno středové čidlo. Začne tak vysílat vzruchy a tím 

snižovat práh dráždivosti (facilitovat sval). Skrz míšní neuronovou síť se vzruchy dále 

šíří k neuronům antagonisty a ten je inhibován. U druhostranného agonisty 

dojde naopak k inhibici a u antagonisty k facilitaci. Práh dráždivosti lze nastavovat i 

nezávisle na protažení svalu a to vyšle-li formatio reticularis skrz gama systém signál 

k protažení kontraktilních pólů.  

Ke snímání tahu na šlaše svalu slouží Golgiho šlachové tělísko, které se obvykle 

nachází na přechodu šlachy ve sval a jeho uložení je tak sériové. K aktivaci tohoto 

receptoru dojde při protažení šlachy, tím se zvýší práh dráždivosti a dojde k utlumení 
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daného svalu, jeho antagonista je facilitován. Druhostranný agonista je facilitován a 

antagonista inhibován. Jeho činnost je tak přesně opačná než činnost svalového 

vřeténka. Činnost svalového vřeténka a šlachového tělíska dohromady je označována 

jako ochranný míšní servomechanismus.  

Volná nervová zakončení slouží k rozpoznání nocicepce a bolesti, aktivují se 

vysokoprahovou mechanickou stimulací svalu. Nachází se v kloubních pouzdrech a 

ve vazivu svalů a jsou v úzké spolupráci s téměř každou strukturou daného svalu. 

Při aferenci nociceptivního charakteru se zvýší dráždivost motoneuronu, a také se zvýší 

klidový tonus, který může vést až k obranné kontraktuře.  

Kloubní receptory reagují na změny napětí kloubního pouzdra. Slouží 

k signalizaci polohy kloubních segmentů vůči sobě a zároveň lze díky nim určit i 

rychlost pohybu v daném kloubu. Mají tak goniometrickou i akcelerometrickou funkci.  

Vestibulární ústrojí uvnitř vnitřního ucha se podílí na udržování rovnováhy 

ve vzpřímeném stoji a při lokomoci a zároveň ovlivňuje dráždivost svalů. (Rothwell, 

1987; Véle, 2006; Holubářová, 2017; Macefield, 2018) 

Míšní neuronová síť je obousměrně spojena s řídícími subkortikálními i 

kortikálními oblastmi a zároveň i s receptory ve svalech, šlachách, kloubech, v pokožce 

nebo ve vnitřních orgánech. Zároveň je míšní hmota rozdělena na tzv. šedou a bílou. 

V šedé míšní hmotě jsou jádra neuronů, která jsou vzájemně propojena do spinální 

neuronové sítě a která obousměrně komunikují s mozkem i s periferií. V předních 

rozích míšních se nacházejí neurony motorické povahy a v zadních povahy senzorické. 

Bílá hmota míšní je považována za spojovací vedení mezi jednotlivými motorickými i 

senzorickými centry a také mezi řídícími centry a periferií. Na míšní úrovni dochází 

ke kontrolním funkcím postupně. Nejdříve se nastaví úroveň logistiky díky 

autonomnímu systému, poté naváže nastavení dráždivosti motoneuronů gama systémem 

a souběžně s tím se nastavuje i úroveň bdělosti a emočního stavu mysli. Až poté se 

aktivuje alfa systém, který uskuteční zamýšlený pohyb.  

Subkortikální úroveň řízení je nadřazená úrovni spinální. Podílí se 

na přednastavování úrovně logistiky, excitability motoneuronů a výchozí postury, 

vyhlazuje hrubou funkci spinálních servomechanismů, tvoří náhradní pohybové vzory 

při nocicepci, automatizuje pohybové úkony, adaptuje se na podmínky zevního i 

vnitřního prostředí při provádění určitého pohybu a také napomáhá udržování 

orientované polohy v gravitačním poli. Je důležité také zmínit funkce vybraných 
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podkorových struktur. Mozeček zajišťuje časoprostorovou orientaci, průběžně koriguje 

prováděný pohyb, inhibuje nadbytečnou aktivaci svalstva, koordinuje ho a 

ekonomizuje, aby došlo k dosažení zamýšleného cíle. Využívá k tomu dopředné i 

zpětné vazby. Dostává totiž informace z motorické kůry, smyslové kůry a z míchy. Již 

zmíněnou logistiku má na starosti především mozkový kmen. Je základem pro funkci 

složitějších motorických programů, které nemohou být využívány bez zrakové kontroly 

a zpřesňuje je. V mozkovém kmeni je dále lokalizována retikulární formace, která 

ovlivňuje v míše vzrušivost motoneuronů a díky senzorickým informacím připravuje 

podmínky pro pohyb. Působí právě i na samotný mozkový kmen a řízení celé logistiky a 

zajišťuje intenzitu emocí a bdělosti pro zamýšlený pohyb. Posledními významnými 

podkorovými strukturami jsou bazální ganglia, které mají značnou úlohu při udržování 

vzpřímené polohy těla při stoji a lokomoci, při posturálních funkcích a vybírají potřebné 

pohybové programy, které jsou uložené v mozkové kůře, a posílají je motorickými 

drahami do míchy a k příslušným svalům. Podílejí se také na automatizaci pohybu.  

Kortikální úroveň řízení motoriky je významná především pro volní 

ideokinetickou motoriku. Pohybový aparát se snaží zrealizovat představu vytvořenou 

v mysli a to vše je doprovázeno nějakou emocí. Na kortikální úrovni dochází 

k ovlivňování držení těla i pohybového chování. Je také nezbytné zmínit limbický 

systém, který je sídlem emocí, psychických funkcí i vnímání a umí ukládat do paměti 

pohybové vzory získané učením. Je předpokládáno, že volní pohyby jsou vědomého 

charakteru. Vědomé je však pouze spuštění vybraného pohybového programu a jeho 

další průběh již probíhá podvědomě. Pouze nové pohyby, které se učíme, si plně 

uvědomujeme. (Véle, 2006; Manto, 2012; Rothwell, 2012; Holubářová, 2017)  

2.6.2 Facilitační mechanismy 

K facilitačním mechanismům v metodě proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace řadíme: protažení, odpor, manuální kontakt, verbální povely, vizuální 

stimulaci, trakci a kompresi.  

Manuální kontakt by měl být pevný, ale nesmí působit bolestivě. Úchop 

terapeuta na kůži pacienta stimuluje jeho kožní receptory. Při podráždění kůže 

se snižuje práh dráždivosti a díky aferentaci se facilituje svalová skupina pod místem 

dráždění. Schopnost svalové kontrakce se zvyšuje, je-li na ní vyvíjen tlak, také se díky 

kladenému odporu zapojují do pohybu synergistické svalové skupiny a hmatové 

podněty podporují hmatovou kinestetiku vnímání prováděného pohybu. Pacient tak 
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dostává informace o správném směru pohybu. Většinou by ruka terapeuta měla být 

umístěna tak, aby vyvíjela tlak v opačném směru pohybu, než je prováděna daná 

diagonála. V některých případech se však využívají např. dopomocné kontakty, které 

tuto podmínku nesplňují. Terapeut zaujímá vůči pacientovi diagonální postoj.  

Zvolení správného odporu může usnadnit požadovanou motorickou reakci díky 

hladké, koordinované a optimální svalové kontrakci. Nejdříve umožňuje odpor 

terapeutovi vyhodnotit motorickou reakci pacienta. Je – li v nějakém kvalitativním 

znaku zjištěna dysfunkce, pak ve spojení s určitými PNF technikami a aplikováním již 

vhodného odporu lze usnadnit proces opětovného učení a rehabilitace. Při využití 

maximálního odporu kladenému izotonické kontrakci v plném rozsahu pohybu stoupá 

aktivace a rozšiřuje se i na okolní svaly. Dáme – li maximální odpor silnějším svalovým 

skupinám, excitujeme díky iradiaci i skupiny slabší. 

Protažení je výchozí polohou pro provádění dané diagonály. Před zahájením 

daného pohybu je také možné využít tzv. „stretch reflex“. Je to míšní reflex, kdy se 

krátce a rychle protáhne daný sval, který již je natažený. Toto protažení stimuluje 

extrafuzální a intrafuzální vlákna svalového vřeténka a dochází ke svalové kontrakci. 

Tato kontrakce je sice krátkodobá, ale navazuje-li na ní aplikace odporu s příslušným 

slovním doprovodem, je svalová odezva usnadněna. Tento facilitační mechanismus je 

kontraindikován tam, kde se nesmí využít maximálního rozsahu pohybu a u bolestivých 

stavů. 

Z verbálních pokynů se využívají přípravné a vlastní povely. Přípravné povely 

musí být jasné a výstižné, aby pacient pochopil, co je po něm požadováno. Mohou být 

kombinovány s pasivním pohybem případně s vizuální kontrolou. Vlastní povely by pak 

měly splňovat jednoduchost, stručnost a jednosměrnost. Je důležité zvolit správný 

okamžik pro daný povel a správně ho zkombinovat s dalšími facilitačními mechanismy. 

I hlasitost a tón hlasu mohou ovlivnit průběh pohybu. Hlasitější příkazy volíme, je – li 

požadována silnější svalová kontrakce. Chceme – li naopak pacienta zrelaxovat, uvolnit, 

použijeme tón klidnější. Důležité je však také dbát na stupeň vývoje a na dosažené 

kognitivní vlastnosti daného pacienta. Jednotlivé pokyny by se měly lišit i v závislosti 

na typu motorické odpovědi. 

Vizuální kontrola a s tím tak spojená zpětná a dopředná vazba může podporovat 

silnější svalovou aktivitu. Pacient má větší kontrolu nad prováděným pohybem a 
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napomáhá to jeho případné korekci. Zároveň oční kontakt zajišťuje lepší komunikaci a 

kooperativní interakci mezi pacientem a terapeutem. 

Trakcí a kompresí dochází ke stimulaci proprioceptorů v kloubu. Jsou prováděny 

manuálním kontaktem a lze je použít v průběhu celého rozsahu pohybu. Při trakci 

se prodlužují segmenty, oddělují se kloubní povrchy a dochází k facilitaci flexorových 

skupin svalů. Při kompresi se naopak síla aplikuje směrem k ose pohybu, kloubní 

povrchy se přibližují a dochází k facilitaci extenzorových skupin. Komprese také 

podporuje stabilitu a stimuluje posturální reflexy. (Saliba, 1993; Adler, 2014; 

Holubářová, 2017) 

2.6.3 Jednotlivé diagonály 

Jednotlivé diagonály probíhají ve všech třech rovinách současně. V rovině 

sagitální provádíme flexi a extenzi, v rovině frontální abdukci a addukci a v rovině 

transverzální rotace. Kombinací všech těchto pohybů vzniká diagonální a spirální 

pohybový vzorec. Důraz je dbán především na rotační složku pohybu. Diagonála je 

vykonávána buď jednou končetinou, potom hovoříme o unilaterálním vzorci, nebo 

může docházet k pohybu bilaterálnímu, kdy se kombinuje více diagonál a více končetin. 

Bilaterální vzorce mohou být symetrické – končetiny vykonávají stejný pohybový 

vzorec, asymetrické – končetiny vykonávají vůči sobě vzorec opačný, recipročně 

symetrické – končetiny se pohybují ve stejné diagonále, ale v opačném směru nebo 

recipročně asymetrické – končetiny se pohybují v opačných diagonálách a zároveň i 

v opačném směru. 

Pro horní i dolní končetiny jsou definovány čtyři diagonály – I. flekční, 

I. extenční, II. flekční a II. extenční. Poté jsou vymezeny samostatné diagonály 

pro lopatku a pánev, a to ve směru anteriorní elevace, anteriorní deprese, posteriorní 

elevace a posteriorní deprese. Diagonály pro hlavu a krk kombinují flexi s rotací nebo 

extenzi s rotací. Pokud k pohybům končetin přidáme i pohyb trupu, nazývají se poté 

jednotlivé vzorce flexe horní části trupu s rotací, extenze horní části trupu s rotací, flexe 

dolní části trupu s rotací a extenze horní části trupu s rotací. Z těchto základních 

diagonál lze dále tvořit různé kombinované pohyby. (Adler, 2014; Holubářová, 2017) 
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Obrázek č. 5 – Diagonály HK a DK (Adler, 2014) 

2.5.4 Cvičení s elastickým odporem 

Elastické pásy a odporové gumy se využívají v oblasti fitness a rehabilitace již 

déle než století po celém světě. První odporové pásy byly vyrobeny na počátku 

20. století z chirurgických gumových hadiček. Dnes jsou nejčastěji z latexu. Jejich 

využití je v současnosti velmi rozmanité, nezabírají moc místa, snadno se přenášejí a 

zároveň i manipulace s nimi je velmi jednoduchá. Dalším pozitivem je i jejich nízká 

cena.  

Díky cvičení s elastickým odporem dochází ke zlepšení kondice, síly, 

propriocepce, rozsahu pohybu, flexibility, zlepšuje se držení těla, ale také může 

napomáhat ke snížení bolesti. Při tomto druhu cvičení je nízké riziko zranění. 

Jednotlivec si může velikost odporu upravit dle svých možností, na trhu jsou k dispozici 

různé barvy, délky a šířky a zároveň se dá odpor regulovat mírou natažení pásu. Přímo 

firma Theraband ve svém manuálu doporučuje zvolit takovou velikost odporu, aby 

jedinec zvládl 8-12 opakování v jedné sérii bez únavy. Pokud je cvičení s určitým 

typem pro daného cvičence již jednoduché, postoupí k pevnějšímu pásu, případně může 

kombinovat dva dohromady. (Theraband 2012; Knopf, 2013; Shavelson, 2018)  

2.7  Možnosti měření rychlosti střelby 

Existuje vícero možností, jak rychlost střelby změřit. V rámci svých výzkumů 

používají autoři různé přístroje a zařízení, díky kterým zjišťují rychlost střelby 

u házenkářů či házenkářek. V této kapitole zmíním některé z nich. 
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Ruční radar ve tvaru pistole byl použit například ve studii Ría (2011), Garcího 

(2013), Cortése (2017) nebo Nobreho (2020). Tento přístroj slouží k měření 

pohybujících se předmětů ať už přibližujících se nebo vzdalujících. Často se používá 

pro měření rychlosti v různých sportovních odvětvích. Existuje velké množství typů 

těchto radarů, stejně tak i autoři těchto studií používali každý jiné přístroje. Liší se 

citlivostí a operačními frekvencemi. Všechny však pracují na principu Dopplerova jevu, 

kdy radar vysílá elektromagnetický signál na objekt a přijímá odražený signál 

od objektu. Na základě časového zpoždění přijatého signálu se měří rychlost objektu. 

(Chen, 2019) 

3D motion capture system využíval ve svých výzkumech např. Tillaar (2007, 

2009, 2011), kdy pohyb snímalo 6 kamer a markery, připevněné na různých částech těla 

hráčů a i na míči. Hráči měli vystřelit ze sedmimetrové vzdálenosti na bránu jako 

při trestném hodu. Rychlost střelby byla poté spočítána díky pětibodovému 

diferenciálnímu filtru z příslušných časových signálů markerů. Podobná zařízení i 

výpočty použili ve studiích i Wagner (2010) nebo Skejø (2020). 

Corostiaga (2005) nebo Granados (2013) ve svém výzkumu použily ke zjištění 

rychlosti střelby házenkářek fotobuňky, díky nimž změřily čas průletu míče tří 

metrovým úsekem a poté ze zjištěných dat dopočítávaly rychlost. Stojany 

s fotobuňkami se aktivovaly spontánně, proletěl-li míč okolo nich a čas byl měřen 

na 0,001 sekundy. 

Díky vysokorychlostním digitálním kamerám o frekvenci 500 Hz měřil rychlost 

míče při odhodu z ruky házenkáře Rojas (2012). Byl natáčen hod na bránu a na výpočet 

okamžité tangenciální rychlosti v momentě vypuštění míče aplikovali autoři první 

derivaci quintické funkce.   
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je zjistit, zda absolvování cvičebního programu 

založeného na prvcích proprioceptivní neuromuskulární facilitace a využívající 

elastického odporu ovlivní rychlost střelby u hráček házené. 

3.2 Úkoly práce  

- rešerše dostupné literatury k danému tématu 

- vypracování žádosti k etické komisi UK FTVS a formuláře informovaného 

souhlasu 

- zpracování teoretických východisek 

- sestavení cvičební jednotky 

- zajištění přístrojového vybavení (ruční radar Stalker PRO II) 

- zajištění probandek a jejich seznámení s výzkumem 

- provedení měření rychlosti střelby PŘED 

- seznámení experimentální skupiny se cvičební jednotkou 

- odcvičení cvičební jednotky 

- provedení měření rychlosti střelby PO 

- zpracování, analýza a posouzení dat 

- diskuze výsledků 

- obhajoba práce 

3.3 Výzkumná otázka 

Jaký vliv má cvičení cvičebního programu založeného na prvcích 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace a využívající elastického odporu na rychlost 

střelby u hráček házené? 

3.4 Hypotézy 

H1: „Předpokládám, že u kontrolní i experimentální skupiny hráček dojde ke statisticky 

významnému zlepšení rychlosti střelby ve stavu PO oproti stavu PŘED.“ 
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H2: „Předpokládám, že u experimentální skupiny hráček, které absolvují šest týdnů 

cvičení s elastickým odporem dle konceptu PNF, bude ve stavu PO statisticky 

významné zlepšení rychlosti střelby oproti kontrolní skupině s efektem o d > 1.“  
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Charakteristika práce 

Tato diplomová práce je teoreticko-empirického charakteru. V teoretických 

východiscích je pojednáno o charakteristice házené, jsou zpracovány kineziologické a 

biomechanické aspekty jednotlivých částí těla vztahující se k této práci, dále parametry 

ovlivňující střelbu v házené. Je popsán trénink v přípravném období, metoda 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace a také možnosti měření rychlosti střelby. 

V další části práce je popsána kontrolní randomizovaná studie, která byla provedena 

na 25 probandkách - házenkářkách, které byly randomizovaně rozděleny do dvou 

skupin. Studie zkoumá, zda má cvičení využívající diagonály z proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace, které jsou cvičeny proti elastickému odporu, vliv 

na rychlost střelby. 

Všechny hráčky před zahájením výzkumu podepsaly informovaný souhlas, jehož 

znění je součástí této práce jako příloha č. 2. 

Diplomová práce byla schválena Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 

122/2020 (viz příloha č. 1). 

4.2 Charakteristika výzkumného souboru 

Všechny probandky hrají za házenkářský tým TJ Jiskra Havlíčkův Brod, který 

hraje 1.ligu v České republice, což je druhá nejvyšší ženská soutěž pro tento sport. 

Studie se na začátku účastnilo celkem 26 hráček, které hrají házenou v průměru 12,36 

let. Hráčky byly do výzkumu zařazeny, pokud byly bez bolesti ramenních kloubů, 

bez akutního zejména infekčního onemocnění nebo pokud nebyly v rekonvalescenci 

po onemocnění či úrazu. Další podmínkou pro zařazení do tohoto výzkumu bylo jeho 

dokončení. 

 

Tabulka č. 1 – Charakteristika výzkumného souboru 

 
Ročník 

narození 

Hmotnost 

(kg) 
Výška (cm) Herní post 

Odhodová 

HK 

Hráčka č. 1 2002 74 169 křídlo pravá 

Hráčka č. 2 1998 71 175 spojka pravá 

Hráčka č. 3 1996 80 170 křídlo pravá 
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Hráčka č. 4 2000 83 165 spojka levá 

Hráčka č. 5 2000 92 169 brankář levá 

Hráčka č. 6 2001 67 183 pivot pravá 

Hráčka č. 7 1993 59 174 spojka pravá 

Hráčka č. 8 1996 78 172 spojka pravá 

Hráčka č. 9 2001 73 172 spojka levá 

Hráčka č. 10 1995 73 160 pivot pravá 

Hráčka č. 11 2000 69 168 pivot pravá 

Hráčka č. 12 2001 75 155 spojka pravá 

Hráčka č. 13 1996 60 172 křídlo pravá 

Hráčka č. 14 1993 80 174 křídlo pravá 

Hráčka č. 15 2000 50 160 křídlo pravá 

Hráčka č. 16 1993 70 165 spojka pravá 

Hráčka č. 17 2002 60 169 spojka pravá 

Hráčka č. 18 1998 64 168 brankář pravá 

Hráčka č. 19 2001 70 174 pivot pravá 

Hráčka č. 20 2002 65 164 brankář pravá 

Hráčka č. 21 2000 56 165 křídlo pravá 

Hráčka č. 22 1995 71 175 spojka pravá 

Hráčka č. 23 2001 83 169 brankář pravá 

Hráčka č. 24 1992 62 170 křídlo pravá 

Hráčka č. 25 2000 56 175 křídlo pravá 

Hráčka č. 26 1996 70 173 křídlo levá 

 

Legenda: bíle – kontrolní skupina, šedivě – experimentální skupina 

 

 Tuto studii dokončilo celkem 25 hráček – 13 hráček z experimentální skupiny a 

12 hráček ze skupiny kontrolní. Hráčka č. 26 odstoupila z důvodu zranění. 

4.3 Metoda získání dat 

Metodou získání dat je měření ručním radarem Stalker PRO II. Tento radar 

je vyráběn v Planu, Texas, USA a je označován za profesionální sportovní radar. 

Používá se k měření rychlosti v různých sportech, např. v baseballu, kriketu nebo tenisu, 

dokáže však změřit rychlost i vozidlu. Byl vyvinut již v roce 1999, je schopen měřit 
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v rozmezí 1,6 km/h až 1432,2 km/h (1- 890 MPH) a to jak přibližující se terče, tak 

i vzdalující se. Operační frekvence tohoto přístroje činí 34,7 GHz ± 50 MHz. 

(Stalker, 2020) 

Obrázek č. 6 – Stalker radar PRO II (Stalker, 2020) 

 

 Vstupní měření (PŘED) proběhlo 3. 8. 2020 ve sportovní hale v Havlíčkově 

Brodě, kde probíhají tréninky a utkání probandek. Byly tak zajištěny konstantní 

klimatické podmínky pro výzkum. Hráčky se převlékly do sportovního oblečení a obutí 

(tričko, kraťasy, sálová obuv), byly seznámeny s průběhem měření i celým výzkumem, 

podepsaly informovaný souhlas, vyplnily základní informace o své osobě (ročník, 

výška, váha, herní post, jak dlouho hrají házenou), poté se rozcvičily (běžecká abeceda, 

dynamický stretching, tonizační cvičení) – cca 15 minut, rozházely a přešlo se 

k samotnému měření. 

Dle studií Tillaara (2012), Granados (2013), Sarvestana (2019) zaujala každá 

z hráček při měření střelecký postoj (přední noha po celou dobu hodu na zemi) a 

absolvovala celkem tři střely na bránu ze vzdálenosti 7m proudovou metodou. Hráčky 

dostaly pokyn vystřelit co největší rychlostí na bránu, mířit na radar umístěný ve středu 

brány (velikost 2x3 metry) a zadní nohou nepřešlápnout odhodovou čáru, dokud míč 

neopustí odhodovou horní končetinu tak, jak je popsáno v pravidlech házené 

pro provedení trestného hodu (Tůma, 2015). Dívky házely s míčem velikosti č. 2, který 

je určen pro tuto kategorii. Obvod míče je 54-56 cm, váha 327-375 g a je zhotoven 
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ze syntetického materiálu (ČSH, 2020b). Radar byl umístěný za bránou (ve vzdálenosti 

cca 8 m od hráčky) ve středu brány, měřil tedy přibližující se terč. 

Po naměření vstupních hodnot byly hráčky randomizovaně rovnoměrně 

rozděleny do kontrolní a experimentální skupiny vždy po 13 lidech (viz rozdělení 

v tabulce v kapitole 4.2).  Experimentální skupina byla seznámena s cvičebním 

programem, který plnila následujících šest týdnů. Kontrolní skupina necvičila žádná 

obdobná cvičení. Obě skupiny jinak absolvovaly stejné tréninky v rámci letního 

přípravného období (pěti denní intenzivní kondiční soustředění, poté tréninky 3x týdně, 

zpočátku více kondičně zaměřené, postupně již taktická a herní příprava, 4 přípravná 

utkání). 

 Výstupní měření (PO) proběhlo stejným způsobem jako měření vstupní a to 

dne 14.8.2020. 

4.4 Popis cvičebního programu 

4.4.1 Cvičební program  

Hráčky, které byly v experimentální skupině, absolvovaly šesti-týdenní cvičební 

program, který byl založený na cvičení diagonál z proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace proti elastickému odporu gumy. Dle Periče (2010) je pro zvýšení svalové síly 

nutné absolvovat cvičení minimálně po dobu šesti týdnů. Probandky trénují 3x týdně 

po dobu delší než 1 rok, takže dle Shepparda (2014) patří do skupiny pokročilých 

sportovců. Pro ty Shepard (2014) uvádí, že by odporový trénink v předsezónní přípravě 

měl být ve frekvenci 3-4x týdně. Tuto frekvenci potvrzuje ve své knize i 

Tschirner (2016). Dívky proto cvičily cvičební jednotku 3x týdně. Navržený cvičební 

program splňuje podmínky posilovací metody silově – vytrvalostní, kdy se cvičí větší 

počet opakování (<15) proti nízkému odporu (cca 30-40% maxima), rychlost provedení 

je relativně nízká a nehraje v této metodě zásadní roli. (Lehnert, 2014; Jebavý, 2017). 

Dle Page (2003) odporová elastická cvičení prováděná v rozmezí 6-12 týdnů, 

ve frekvenci 3x týdně, ve 2-3 sériích s 8-12 opakováními výrazně zvyšují sílu, dochází-

li ke zvýšení objemu a intenzity elastického odporu. Sheppard (2014) zmiňuje, že 

dochází k adaptaci muskuloskeletálního systému a je proto vhodné změnit stimul, 

např. v podobě vícero opakování, aby se síla dále rozvíjela. Také píše, že pokud se cvičí 

více sérií za sebou, dojde k nárustu síly rychleji, než jen při provedení série jedné a 

zároveň zmiňuje vhodný počet sérií 2-3. Tento počet sérií udává v knize i Knopf (2013) 
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s doporučením provádět 8-15 opakování cviku v jedné sérii. Mezi jednotlivými sériemi 

by měla být pauza do 30 s.   

Na základě těchto informací jsem pro svůj cvičební program využila odporu 

žluté gumy značky Theraband, jejíž odpor je charakterizován jako slabý, měří 250 cm 

do délky a cca 15 cm do šířky (Pavlů, 2004). Počet opakování byl od 10 do 14 

v závislosti na týdnu, ve kterém cvičení probíhalo. Svalové kontrakce při prováděném 

cvičení byly následující: koncentrická kontrakce proti odporu gumy, výdrž 

v izometrické kontrakci, excentrická kontrakce proti odporu gumy a na závěr opět 

izometrická kontrakce s rychlostí provedení v tempu 4-2-4-2. Cvičební jednotka 

obsahovala 3 série od každého cviku na obě horní končetiny. Mezi jednotlivými sériemi 

byla pauza 20 s a po odcvičení 3 sérií jednou HK následovala pauza 2 minuty. Perič 

(2010) i Lehnert (2014) totiž doporučují při tréninku síly délku odpočinku 2-5 minut. 

 

Cvičební jednotka – shrnutí: 

- Celková doba trvání – 6 týdnů 

- Frekvence – 3x týdně, 1 denně 

- Počet cviků – 2 

- Počet opakování – 1., 2. týden 10 opakování každý cvik, 3., 4. týden 12 

opakování každý cvik, 5., 6. týden 14 opakování každý cvik 

- Pauza mezi jednotlivými cviky – 20 s 

- V každé sérii jedinec opakuje daný cvik 3x pro jednu HK 

- Pauza po odcvičení jedné série, jednou HK – 2 minuty (HKK se střídají 

po odcvičení série každého cviku) 

- Odpor – guma žluté barvy značky Theraband 

 

Cvičební jednotka probíhala 3x týdně – pondělí, středa a pátek. Každá 

z probandek obdržela cvičební manuál, byla zaučena v provádění jednotlivých cviků a 

v průběhu cvičení byly všechny pravidelně kontrolovány řešitelkou této práce. Před 

každou cvičební jednotkou se hráčky zahřály běžeckou abecedou a provedly dynamické 

protažení především horních končetin a trupu, které byly krouživého a kmitavého 

charakteru, aby došlo ke zvýšení tělesné teploty a celkové fyzické, ale i psychické 

přípravě na cvičení. (Stopanni, 2016; Jeffreys, 2016) 
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Obrázek č.7 -  

Navinutí odporové gumy – krok 1 

(archiv autorky) 

 

Obrázek č. 8 -  

Navinutí odporové gumy – krok 2 

(archiv autorky) 

Obrázek č. 9 -  

Navinutí odporové gumy – krok 3 

(archiv autorky) 

4.4.2 Jednotlivé cviky 

 Jednotlivé cviky (diagonály) vycházely z analogie házenkářského hodu a 

z analýzy zapojovaných svalů při provedení házenkářského hodu (viz kapitola 2.3 

popisující střelbu). 

 

Cvik č. 1 – II. extenční diagonála 

Vybavení:  

Žlutá odporová guma délky 250 cm, místo, kam gumu uvážeme, přivřeme 

(žebřiny, dveře, hrazda...), aby pevný bod byl nad hlavou cvičence. 

 

VP:  

Stoj zády u žebřin/dveří/hrazdy, DKK na šířku kyčelních kloubů, zajistíme gumě 

pevný bod a volný konec ovineme okolo dlaně pravé HK tak, aby prsty byly volné a 

guma vykonávala tah do supinace předloktí, kladla odpor extenzi s addukcí a vnitřní 

rotací v ramenním kloubu. (Pavlů, 2004; Pavlů, 2014)  

Vzdálenost od pevného bodu je taková, že pokud nastavíme HK do výchozí 

polohy, je již cítit mírný tah gumy, levá HK je volně podél těla. 
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Pravá horní končetina je dle Holubářové (2017) ve výchozí poloze 

pro II. extenční diagonálu: prsty jsou extendované a v abdukci radiálním směrem, palec 

je v extenzi, abdukci v rovině dlaně, zápěstí je v extenzi radiálním směrem, supinované 

předloktí, extendovaný loket, rameno je v poloze flexe, abdukce a zevní rotace, lopatka 

v addukci a zevní rotaci dolního úhlu, acromion je v posteriorní elevaci a klíček 

je rotován a v anteriorní elevaci. 

 

Provedení:  

II. extenční diagonála proti odporu gumy (koncentrická kontrakce), pravá horní 

končetina provádí tyto pohyby: prsty se flektují a addukují, palec se flektuje a jde 

do opozice, zápěstí se flektuje ulnárním směrem, předloktí jde do pronace, loket 

se mírně flektuje, rameno je v extenzi, addukci a vnitřní rotaci, acromion dělá anteriorní 

depresi a klíček rotuje a taktéž dělá anteriorní depresi. Následuje výdrž v konečné 

pozici (izometrická kontrakce). Poté excentrická kontrakce ve směru II. flekční 

diagonály (pohybové komponenty totožné s výchozí polohou II. extenční diagonály) a 

na závěr opět výdrž ve výchozí pozici (izometrická kontrakce). (Holubářová, 2017) 

    

  

 

Pokyny: 

Z výchozí pozice otáčejte ruku za malíkem, předloktí točte vnitřně, současně 

krčte prsty, ohýbejte zápěstí dopředu za malíkem, mírně krčte loket a dávejte celou 

horní končetinu šikmo dolů směrem k protilehlému boku, ramenní kloub je tak 

Obrázek č. 10 – Cvik č. 1  

– výchozí poloha (archiv autorky)  

Obrázek č. 11 – Cvik č. 1  

– konečná poloha (archiv autorky)  
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natahován, přitahován a současně vnitřně rotován. Následuje výdrž v takto dosažené 

pozici. Poté brzdíte tah gumy a otáčíte ruku za palcem, předloktí točíte zevně, současně 

natahujete prsty a roztahujete je od sebe, zápěstí ohýbáte vzad za palcem, natahujete 

loket a celou horní končetinu vracíte zpátky nahoru, za sebe tak, že ramenní kloub 

se dostane do ohybu, odtažení a zevního vytočení. Na závěr opět výdrž ve výchozí 

pozici. (Pavlů, 2014) 

 

Rychlost provedení: 

 Koncentrická kontrakce – izometrická kontrakce – excentrická kontrakce – 

izometrická kontrakce: 4-2-4-2 (tzn. provedení II. extenční diagonály trvá 4s, výdrž 2s, 

brždění do II. flekční diagonály 4s, výdrž ve VP opět 2s). 

Po celou dobu provádění cviku volně dýcháme, nezadržujeme dech. 

Po provedení celé série (3x – 10/12/14 opakování) následuje totéž levou HK. 

 

Cvik č. 2 – Flexe horní části trupu s rotací vlevo + II. extenční diagonála pravé HK 

Vybavení:  

Žlutá odporová guma délky 250 cm, místo, kam gumu uvážeme, přivřeme 

(žebřiny, dveře, hrazda…), aby pevný bod byl nad hlavou cvičence. 

 

VP: 

Stejná jako u cviku č. 1. 

+ nastavení hlavu a krku ve výchozí poloze pro flexi s rotací vlevo – hlava 

rotovaná vpravo, elevace levé mandibuly, extenze atlas-occiput vpravo, C páteř 

v extenzi s rotací vpravo 

+ Th páteř extenze s rotací vpravo (Holubářová, 2017) 

 

Provedení: 

 Hlava rotuje vlevo, dochází k depresi levé mandibuly, flexi AO vlevo, C a Th 

páteř se flektuje a rotuje vlevo. PHK provádí II. extenční diagonálu proti odporu gumy 

(popis viz cvik č. 1) – koncentrická kontrakce. Následuje výdrž v konečné pozici 

(izometrická kontrakce). Poté excentrická kontrakce ve směru extenze trupu s rotací 

vpravo. Pravá HK provádí II. flekční diagonálu (pohybové komponenty totožné 

s výchozí polohou flexe trupu s rotací vlevo a II. extenční diagonály PHK) a na závěr  
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opět výdrž ve výchozí pozici (izometrická kontrakce). (Holubářová, 2017) 

 

      

 

Pokyny: 

PHK provádí stejný pohyb jako v přechozím cviku, hlava se současně otáčí 

vlevo, klopí se a přibližuje se levou částí brady směrem k levému klíčku (pohled stále 

na ruku). Trup provádí také současný pohyb, a to mírný předklon s rotací vlevo. 

Následuje výdrž v takto dosažené pozici. Poté brzdíte tah gumy, PHK provádí pohyb 

stejný jako u cviku č. 1, hlava se současně otáčí doprava, zaklání vpravo, oddaluje 

se levá část brady od levého klíčku, trup se současně narovnává až do mírného záklonu 

a zároveň rotuje vpravo. Na závěr opět výdrž ve výchozí pozici. (Holubářová, 2017) 

 

Rychlost provedení: 

 Koncentrická kontrakce – izometrická kontrakce – excentrická kontrakce – 

izometrická kontrakce: 4-2-4-2 (tzn. provedení flexe trupu s rotací vlevo a II. extenční 

diagonály PHK trvá 4s, výdrž 2s, brždění do extenze trupu s rotací vpravo II. flekční 

diagonály PHK 4s, výdrž ve VP opět 2s). 

Po celou dobu provádění cviku volně dýcháme, nezadržujeme dech. 

Po provedení celé série (3x – 10/12/14 opakování) následuje flexe trupu s rotací 

vpravo a provedení II. extenční diagonály levé HK. 

Obrázek č. 12 – Cvik č. 2  

– výchozí poloha (archiv autorky)  

 

Obrázek č. 13 – Cvik č. 2  

– konečná poloha (archiv autorky)  
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4.5 Metoda zpracování dat 

Naměřené hodnoty byly sepsány do tabulek v programu Microsoft Excel 2019, 

uspořádány a přeneseny do programu Jamovi, kde byly podrobeny statistické analýze. 

Pro zhodnocení výsledků byla použita vždy nejvyšší dosažená hodnota rychlosti hodu 

u každé hráčky jako tomu bylo např. ve studiích Ría (2011) nebo Heleny (2012).  

Nejdříve bylo provedeno prověření normality rozložení dat pomocí Shapiro-

Wilk testu. K ověření dat byla dále použita korelační analýza, která zjišťovala, zda 

existuje vztah mezi oběma skupinami ve stavu PŘED a PO. Protože Shapiro-Wilk test 

ukázal normálové rozložení, byly výsledky dále zpracovány pomocí testu dvoucestná 

ANOVA opakovaných měření, kdy se zkoumaly rozdíly v průměrných maximálních 

rychlostech hodu ve stavu PŘED a PO, rozdíly mezi jednotlivými skupinami a 

v interakci mezi stavem a skupinou. K tomu byly ještě provedeny post hoc testy 

s Bonferroniho korekcí pro mnohonásobné testování. Na závěr bylo v programu 

G*Power zjišťováno, zda je případná dostatečná citlivost k nalezení rozdílu ve stavu 

PŘED a PO a mezi kontrolní a experimentální skupinou. 

Za statisticky významné výsledky byly považovány hodnoty p < 0,05 a dle škály 

Rhea (2004) hodnota klinické významnosti vyjádřená jako Cohenovo d > 1, stanovená 

pro vysoce trénované sportovce u silového tréninku.  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Naměřené hodnoty 

Tabulka č. 2 – Výsledky měření PŘED 

 1. pokus 

   (km/h) 

2. pokus  

   (km/h) 

3. pokus 

   (km/h) 

Hráčka č. 1 42 47 49 

Hráčka č. 2 62 64 59 

Hráčka č. 3 65 68 70 

Hráčka č. 4 59 64 61 

Hráčka č. 5 64 67 66 

Hráčka č. 6 60 64 66 

Hráčka č. 7 61 58 57 

Hráčka č. 8 77 76 79 

Hráčka č. 9 64 64 65 

Hráčka č. 10 66 66 65 

Hráčka č. 11 55 54 55 

Hráčka č. 12 63 63 64 

Hráčka č. 13 64 66 67 

Hráčka č. 14 67 66 66 

Hráčka č. 15 51 53 55 

Hráčka č. 16 69 69 67 

Hráčka č. 17 61 61 63 

Hráčka č. 18 48 50 51 

Hráčka č. 19 62 60 65 

Hráčka č. 20 62 62 64 

Hráčka č. 21 57 54 61 

Hráčka č. 22 49 55 64 

Hráčka č. 23 62 62 62 

Hráčka č. 24 67 69 65 

Hráčka č. 25 62 62 57 

Hráčka č. 26 55 52 55 

Legenda: bíle – kontrolní skupina, šedivě – experimentální skupina (tučně vyznačená nejvyšší hodnota)  
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Tabulka č. 3 – Výsledky měření PO 

 1. pokus 

   (km/h) 

2. pokus  

   (km/h) 

3. pokus 

   (km/h) 

Hráčka č. 1 51 55 59 

Hráčka č. 2 69 70 74 

Hráčka č. 3 67 74 76 

Hráčka č. 4 72 70 72 

Hráčka č. 5 72 73 73 

Hráčka č. 6 66 71 66 

Hráčka č. 7 63 64 67 

Hráčka č. 8 81 82 81 

Hráčka č. 9 72 74 73 

Hráčka č. 10 74 74 77 

Hráčka č. 11 60 61 60 

Hráčka č. 12 71 71 71 

Hráčka č. 13 67 65 67 

Hráčka č. 14 70 68 73 

Hráčka č. 15 62 62 58 

Hráčka č. 16 74 74 75 

Hráčka č. 17 62 66 66 

Hráčka č. 18 53 58 63 

Hráčka č. 19 62 65 62 

Hráčka č. 20 64 64 70 

Hráčka č. 21 60 64 62 

Hráčka č. 22 69 68 72 

Hráčka č. 23 71 71 73 

Hráčka č. 24 72 71 72 

Hráčka č. 25 66 72 73 

Hráčka č. 26 - - - 

Legenda: bíle – kontrolní skupina, šedivě – experimentální skupina (tučně vyznačená nejvyšší hodnota) 
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Tabulka č. 4 – Průměrné a rozdílové hodnoty plynoucí z měření 

 PŘED PO Rozdíl 

Hráčka č. 1 49 59 10 

Hráčka č. 2 64 74 10 

Hráčka č. 3 70 76 6 

Hráčka č. 4 64 72 8 

Hráčka č. 5 67 73 6 

Hráčka č. 6 66 71 5 

Hráčka č. 7 61 67 6 

Hráčka č. 8 79 82 3 

Hráčka č. 9 65 74 9 

Hráčka č. 10 66 77 11 

Hráčka č. 11 55 61 6 

Hráčka č. 12 64 71 7 

Hráčka č. 13 67 67 0 

Hráčka č. 14 67 73 6 

Hráčka č. 15 55 62 7 

Hráčka č. 16 69 75 6 

Hráčka č. 17 63 66 3 

Hráčka č. 18 51 63 12 

Hráčka č. 19 65 65 0 

Hráčka č. 20 64 70 6 

Hráčka č. 21 61 64 3 

Hráčka č. 22 64 72 8 

Hráčka č. 23 62 73 11 

Hráčka č. 24 69 72 3 

Hráčka č. 25 62 73 11 

PRŮMĚR 63,56 70,08 6,52 

Legenda: bíle – kontrolní skupina, šedivě – experimentální skupina 

 

 

 

 

 



54 

 

5.2 Ověření předpokladů normality rozložení dat 

Nejdříve jsem pomocí Shapiro-Wilk testu ověřila normalitu rozložení 

pořízených dat (průměrnou maximální rychlost hodu u obou skupin v obou stavech), 

tedy předpoklad k použití tzv. parametrických testů pro ověření stanovené hypotézy. 

Na základě výsledků s hladinou signifikance > 0.05 u tohoto testu (Tabulka č. 5) 

můžeme považovat pořízená data za pocházející z normálního rozložení a jeden 

z předpokladů použití parametrických testů za splněný.  

 

Tabulka č. 5 – Deskriptivní statistika naměřených dat  

   

 
  

 
  95% konfidenční interval  

Shapiro-

Wilk 

Skupina N Stav 

Prům. 

rychlost 

(km/h) 

SE dolní hranice horní hranice W p 

Kontrolní 12 PŘED 61,4 1,58 58,2 64,7 0,898 0,152 
  PO 65,7 1,58 64,5 71,0 0,933 0,410 

Experimentální 13 PŘED 67,8 1,57 62,5 68,9 0,875 0,062 
  PO 72,4 1,57 69,2 75,6 0,944 0,515 

Legenda: N = počet, SE = střední chyba průměru, W = W hodnota Shapiro Wilk testu, p = signifikance 

 

Naměřené hodnoty nám dále ukazují, že kontrolní skupina házela ve stavu 

PŘED rychlostí v průměru 61,4 km/h, experimentální pak 67,8 km/h, ve stavu PO byly 

průměrné hodnoty u kontrolní skupiny 65,7 km/h a u experimentální 72,4 km/h. 

 

5.3 Korelační analýza skupin ve stavu PŘED a PO 

Dále jsem k ověření dat použila korelační analýzu, kdy jsem testovala, zda mezi 

stavem PŘED a PO v každé skupině existuje vztah. V kontrolní skupině (r = 0,858, 

[0,559; 0,959], p < 0,001) i experimentální (r = 0,806, [0,458; 0,940], p < 0,001) byl 

ve stavu PŘED a PO úzký pozitivní a statisticky signifikantní vztah (Graf č. 1) 
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Graf č. 1 – Korelační analýza obou skupin ve stavech PŘED a PO 

Legenda: zelená = kontrolní skupina, šedá = experimentální skupina 

5.4 Rozdíly v rychlostech hodu 

Pomocí testu dvoucestná ANOVA opakovaných měření jsem testovala rozdíly 

v průměrných maximálních rychlostech hodu ve stavu PŘED a PO, rozdíly mezi 

jednotlivými skupinami a v interakci mezi stavem a skupinou. Hypotéza č. 1 

předpokládala, že dojde ke statisticky významnému zlepšení rychlosti střelby kontrolní i 

experimentální skupiny ve stavu PO oproti stavu PŘED. Hypotéza č. 2 předpokládala, 

že u experimentální skupiny hráček po absolvování šesti týdnů cvičení s elastickým 

odporem dle konceptu PNF, bude ve stavu PO statisticky významné zlepšení rychlosti 

střelby oproti kontrolní skupině s efektem o d > 1. 

Z výsledků (Tabulka č. 6) plyne, že stav (PŘED a PO) byl statisticky 

významným faktorem, obě skupiny se ve výkonu před a po významně lišily (p < 0,001, 

η2 = 0,240, d = 1,124). Dalším statisticky významným výsledkem je i rozdíl mezi 

kontrolní a experimentální skupinou (p = 0,047, η2 = 0,113, d = 0,714). Interakce mezi 

stavem a skupinou však statisticky významná není (p > 0,793, η2 < 0,001, d < 0,001). 

(Graf č. 2) 
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Tabulka č. 6 – Výsledky rozdílů ve stavu, mezi skupinami a interakci mezi stavem a 

skupinou 

 
Stupně volnosti F p η2 d 

Stav 1; 23 92,4348 < 0,001 0,240 1,124 

Skupina 1; 23 4,42 0,047 0,113 0,714 

Stav * Skupina 1; 23 0,0702 0,793 < 0,001 <0,001 

Legenda: F = hodnota testového kritéria porovnávající dvojici modelů, p = signifikance, η2 = velikost 

efektu analýzy rozptylu, d = Cohenovo d, věcná významnost 

Graf č. 2 – Výkony jednotlivých skupin (plynoucí z průměrných hodnot) 

Legenda: šedě – kontrolní skupina, černě – experimentální skupina 

Dále byly provedeny post hoc testy s Bonferonniho korekcí pro mnohonásobné 

testování. Oproti stavu PŘED byl výkon obou skupin ve stavu PO vyšší v průměru o 6,5 

km/h (p bonferroni < 0,001, d = 1,127). Experimentální skupina házela v obou stavech 

rychleji než kontrolní skupina, a to v průměru o 4,5 km/h (p bonferroni = 0,047, d = 0,713). 

Post hoc test pro porovnání experimentální a kontrolní skupiny ve stavu PO ukazuje, že 

experimentální skupina házela v průměru o 4,6 km/h rychleji (p bonferroni = 0,279, d = 

0,934). (Tabulka č. 7) 
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Tabulka č. 7 – Post Hoc testy porovnání stavu, skupin a interakce s Bonferonniho 

korekcí 

Porovnání 

Prům. rozdíl 

rychlostí (km/h) SE Stupně volnosti t  

p 

bonferroni d 

PŘED PO 6,5 0,677 23 9,614 < 0,001 1,127 

K E 4,5 2,121 23 2,103 0,047 0,713 

K PO E PO 4,6 2,227 23 2,084 0,279 0,934 
Legenda: K PO = kontrolní skupina ve stavu PO, E PO = experimentální skupina ve stavu PO, K = 

kontrolní, E = experimentální, SE = střední chyba průměru, t = t test, p bonferroni = signifikance po 

bonferroniho korekci, d = Cohenovo d, věcná významnost 

 

Statisticky významné zlepšení rychlosti střelby kontrolní i experimentální 

skupiny ve stavu PO (p < 0,001, η2 = 0,240, d = 1,124) podporuje hypotézu č. 1. 

Hypotéza č. 2 se zamítá, protože u experimentální skupiny hráček nedošlo 

po absolvování šesti týdnů cvičení PNF proti elastickému odporu ke statisticky 

významnému zlepšení rychlosti střelby ve stavu PO oproti kontrolní skupině o d >1  

(p > 0,793, η2 < 0,001, d < 0,001).  

 

V programu G*Power byla ještě zjišťována případná dostatečná citlivost 

k nalezení rozdílu ve stavu PŘED a PO a mezi kontrolní a experimentální skupinou (d = 

0,370, η2 = 0.033) při n=25, předpokládané 5 % chybě 1. a 20 % chybě 2. druhu, 

s korelací před-po ~ 0.8. 
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6 DISKUZE 

V házené je rychlost střelby důležitou součástí hry. Spolu s jejím správným 

umístěním je to předpoklad pro vstřelení gólu a případnou výhru v daném utkání. 

(Rousanoglou, 2014) Pokud hráč vystřelí pomalu, je pro brankáře mnohem lehčí 

zareagovat a udělat obranný zákrok, aby zabránil vsítění gólu. (Suárez, 2011) 

Na rychlost střelby však má vliv spousta dílčích faktorů. Řadíme mezi ně např. sílu či 

neuromuskulární koordinaci, které se dají ovlivnit i metodou proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace. Specifita cvičení PNF spolu s mechanismem neurální 

adaptace, který je založený na selektivním náboru vysokoprahových motorických 

jednotek při specifickém tréninku, je udávána jako jeden z důvodů zlepšení rychlosti 

hodu ve studii Abbase (2019) a zlepšení FTPI (Functional Throwing Performance 

Index) zjišťující přesnost hodu ve studii Paduy (2004). 

Zvýšení svalové síly abduktorů kyčelního kloubu u studentů obou pohlaví 

z univerzity v Suvonu po absolvování šesti týdnů cvičení diagonálních pohybů z PNF 

proti elastickému odporu ukázala studie Rhya (2015). Cesário (2014) zaznamenala 

statisticky významné zvýšení svalové síly m. biceps brachii a m. quadriceps femoris 

po dvanácti týdenní PNF intervenci u seniorek. Studie Nelsona (1986) také ukazuje 

na statisticky významný nárůst síly u extenze kolenního a loketního kloubu po osmi 

týdenním cvičebním PNF programu u netrénovaných žen ve věku okolo 20 let. I studie 

Chitra (2015) prokázala statisticky významné zlepšení síly středu těla po čtyřech 

týdnech cvičení založeném na PNF konceptu u mužů i žen s diabetem mellitus. Lepší 

nervosvalová koordinace a aktivita svalů po PNF intervenci byla zkoumána především 

u pacientů s low back pain – Lee (2014), Areeudomwong (2016), Areeudomwong 

(2019), nicméně i Dorothy Voss, která se na vývoji této metody s Hermanem Kabatem 

podílela, tuto skutečnost uvádí (Voss, 1967).  

 Cílem této práce bylo zjistit, zda absolvování cvičebního programu založeného 

na prvcích proprioceptivní neuromuskulární facilitace a využívajícího elastického 

odporu ovlivní rychlost střelby u hráček házené. Pro splnění toho cíle bylo nezbytné 

zajištění probandů, v mém případě 25 hráček házené 1. ligy žen v Havlíčkově Brodě, 

zajištění měřícího přístroje – ručního radaru Stalker Pro II. a sestavení cvičebního 

programu na základě informací čerpaných z literatury. Cvičební program po naměření 

dat z měření PŘED absolvovala náhodně vybraná polovina hráček a po jeho dokončení 

proběhlo měření PO. Získaná data byla poté podrobena testu normality Shapiro-Wilk 
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test a statisticky zpracována pomocí programu Jamovi s využitím testu dvoucestná 

ANOVY opakovaných měření.  

6.1 Výzkumná otázka 

V rámci stanovené výzkumné otázky: „Jaký vliv má cvičení cvičebního 

programu založeného na prvcích proprioceptivní neuromuskulární facilitace a 

využívající elastického odporu na rychlost střelby u hráček házené?“ a s tím korelujícím 

cílem této práce jsem nalezla další studie, které se zabývaly obdobnými tématy. 

Jednotlivé studie se však často liší svými designy. I tento můj experiment se 

od ostatních v něčem odlišuje. Nenalezla jsem k porovnání takový, který by byl 

sestaven úplně stejně. Při měření jsou totiž využívány rozdílné typy střelby, rozdílné 

testovací skupiny – mužské, ženské pohlaví, hráči, hráčky juniorského věku, 

házenkáři/neházenkáři, rozdílné metody měření rychlostí střelby (hodu), rozdílné 

tréninkové zatížení aj. Velmi podobné znění mají však výzkumné otázky ze studie 

Nobreho (2020) s výjimkou toho, že probandy byli házenkáři, ze studie Abbase (2019), 

který zkoumal vliv PNF u hráčů kriketu, ze studie Allreda (2005), kde porovnávali 

rychlost hodu navíc ještě se třetí skupinou cvičící proti elastickému odporu 

v analytickém směru a nejednalo se o házenkáře, nýbrž o studenty, nebo ze studie 

Albrechta (2007), který navíc zkoumal, zda má i rychlost provedení diagonál vliv 

na rychlost hodu u studentů. Ve studiích Mascarin (2017), Andersena (2018) a Alouiho 

(2019) bylo cílem zjistit, zda analytické cvičení proti elastickému odporu má vliv mimo 

jiné na rychlost hodu u házenkářek a házenkářů-juniorů. Studie Paduy (2004) zase měla 

za cíl zjistit, zda PNF cvičení může ovlivnit FTPI, zaměřující se na přesnost hodu 

u baseballistů. 

Odpovědí na mojí výzkumnou otázku je, že cvičení proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace proti elastickému odporu má pozitivní vliv na rychlost 

střelby u hráček házené, došlo ke statisticky významnému zlepšení mezi měřením 

PŘED a PO u experimentální skupiny, stejný efekt také potvrzuje i většina výše 

zmíněných studií. 

6.2 Hypotézy 

H1: „Předpokládám, že u kontrolní i experimentální skupiny hráček dojde ke statisticky 

významnému zlepšení rychlosti střelby ve stavu PO oproti stavu PŘED.“ 
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 Tato hypotéza byla stanovena na základě toho, že studie probíhala 

v letním přípravném období, obě skupiny se účastnily stejných tréninkových jednotek, 

absolvovaly pěti denní intenzivní kondiční soustředění, poté tréninky 3x týdně, 

zpočátku více kondičně zaměřené, postupně již taktická a herní příprava a 4 přípravná 

utkání. Experimentální skupina absolvovala navíc cvičební program. Proto jsem 

předpokládala, že dojde ke statisticky významnému zlepšení rychlostí střelby u obou 

skupin. Hypotéza č. 1 byla podpořena, neboť p < 0,001, η2 = 0,240, d = 1,124. 

 

H2: „Předpokládám, že u experimentální skupiny hráček, které absolvují 6 týdnů 

cvičení s elastickým odporem dle konceptu PNF, bude ve stavu PO statisticky 

významné zlepšení rychlosti střelby oproti kontrolní skupině s efektem o d > 1.“ 

 Jak už bylo zmíněno výše, experimentální skupina navíc k tréninkům v letním 

přípravném období absolvovala šesti týdenní cvičební program, který byl založen 

na diagonálách (II. flekční a II. extenční) z proprioceptivní neuromuskulární facilitace a 

cvičen proti elastickému odporu. Proto jsem předpokládala, že se experimentální 

skupina statisticky významně zlepší v rychlosti střelby oproti kontrolní skupině 

s efektem o d > 1. Tento efekt byl stanoven dle škály Rhea (2004), kdy pro vysoce 

trénované jedince (trénující nejméně 5 let) je u silového tréninku velký efekt popsán 

jako d >1,0. Hypotéza č. 2 byla zamítnuta, neboť p > 0,793, η2 < 0,001, d < 0,001.  

Statisticky významného zlepšení rychlosti střelby (p < 0,05) dosáhli i hráči 

z Kabatovy skupiny ve studii Nobreho (2020). Výsledky kontrolní skupiny, která 

absolvovala pouze běžné tréninky házené nebyly významné. Také ve studii Abbase 

(2019) bylo statisticky významné zvýšení rychlosti hodu u hráčů kriketu (p < 0,001), 

která absolvovali dvanácti týdenní PNF intervenci. S šestitýdenním odstupem bylo 

provedeno kontrolní měření rychlosti, které sice stále ještě vykazovalo zlepšení, avšak 

hodnoty již nebyly statisticky významné. Ve studii Allreda (2005) došlo u skupiny 

cvičící diagonály z PNF proti elastickému odporu a u skupiny, která cvičila proti 

elastickému odporu pouze v jednotlivých analytických směrech po osmi týdnech ke 

statisticky významnému zlepšení rychlosti hodu baseballovým míčkem oproti kontrolní 

skupině, nicméně mezi nimi samotnými významné rozdíly nebyly. Ve studii Mascarin 

(2019) se statisticky významně zlepšily v rychlosti hodu házenkářky, u nichž byl 

šestitýdenní program cvičení proti elastickému odporu aplikován pro dysbalanci 

ramenního kloubu na dominantní horní končetině (p = 0,04), stejně tak jako u Alouiho 
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(2019) u juniorských hráčů házené po osmi týdnech cvičení (analyticky proti 

elastickému odporu), kdy došlo k signifikantnímu nárůstu ve třech typech střelby 

(p < 0,001). Ve studii Paduy (2004) došlo ke statisticky významnému zvýšení hodnoty 

FTPI zjišťující přesnost hodu u skupiny baseballistů po pěti týdnech cvičení diagonál 

z PNF. 

Ve studii Albrechta (2007) však ke statisticky významnému zlepšení rychlosti 

hodu baseballovým míčkem po šesti týdenním PNF programu nedošlo. Autoři v diskuzi 

zmiňují, že byl zřejmě malý vzorek probandů (9 probandů v kontrolní skupině, 10 

v PNF skupině cvičící pomalou rychlostí a 9 v PNF skupině, cvičící s maximální 

švihovou rychlostí a pomalým návratem do VP) a rozdíly mezi jednotlivými skupinami. 

Stejné důvody jsou zmíněny i v diskuzi Andersena (2018), který nevyzkoumal zlepšení 

rychlosti hodu po devíti týdnech cvičení proti elastickému odporu (12 probandů) a já si 

myslím, že to jsou i v mojí studii jedny z důvodů, proč se experimentální skupina 

nezlepšila oproti kontrolní. Suaréz (2019) ve své review však uvádí, že po aplikaci 

většiny intervencí, které byly sice založené na rozdílných použitých metodách, ale 

zaměřené na horní polovinu těla, došlo ke zlepšení rychlosti házenkářského hodu. 

6.3 Výsledky  

 U obou skupin došlo mezi měřením PŘED a PO ke statisticky významnému 

zlepšení rychlosti střelby. Při úvodním měření dosáhla experimentální skupina 

v průměru 65,7 km/h, při závěrečném poté 72,4 km/h, kontrolní měla při úvodním 

měření průměrnou rychlost střelby 61,4 km/h a při závěrečném 67,8 km/h. Průměrný 

rozdíl mezi počátečním a závěrečným měřením u obou skupin dohromady činil 

6,5 km/hod. Zlepšení u obou skupin jsem však předpokládala, a to vzhledem ke 

skutečnostem, že hráčky měly čtyřměsíční volno od března do července 2020 z důvodu 

nouzových opatření. Probíhala pouze individuální příprava, která byla v režii každé 

hráčky samostatně. Společné tréninky družstva poté začaly od 31. 7. 2020, kdy 

probíhalo šestitýdenní letní přípravné období před prvním soutěžním utkáním a 

současně probíhala i tato studie. Zlepšení kontrolní skupiny v rychlosti střelby 

z trestného hodu ukázala také studie Hoffa (1995). Všechny hráčky zde absolvovaly 

běžné házenkářské tréninky, experimentální skupina měla navíc sestavený intervenční 

program založený na různém počtu opakování cviku bench press.  

Dále jsem předpokládala, že experimentální skupina hráček bude po absolvování 

šesti týdenního cvičebního programu lepší v rychlosti střelby oproti kontrolní skupině 
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o d > 1. Rozdíl obou skupin ve stavu PO činil v průměru 4,6 km/hod, nebyl to však 

statisticky významný rozdíl.  

Tento výsledek mohlo ovlivnit vícero okolností. Vzhledem k randomizovanému 

rozdělení hráček do skupin byly již na počátku hodnoty nerovnoměrné. Kontrolní 

skupina házela již na začátku pomaleji než skupina experimentální, což mohla ovlivnit 

např. motivovanost jednotlivých hráček. Motivace – především motivace autonomní má 

totiž pozitivní vliv na sportovní výkon (Gillet, 2012). 

Zároveň je otázka, zda jsem měla dostatečný počet probandek ke zjištění vlivu 

této intervence na měřený faktor. Ve studiích zmíněných v předchozí kapitole měly 

pouze studie Andersona (2018) a Nobreho (2020) menší počet probandů N = 12 a N = 

21, jinak ostatní autoři jich měli více. Pro kontrolu jsem si nechala udělat výpočet síly 

testu v programu G*Power, který ukázal, že s tímto vzorkem jsem schopna detekovat 

efekt o velikosti η2=0,033 (d = 0,370), což znamená dostatečnou citlivost. I přesto by 

však bylo vhodnější mít větší počet probandek. Já jsem jich však v rámci toho, že se 

jednalo pouze o hráčky kategorie žen z týmu TJ Jiskra Havlíčkův Brod, neměla více 

k dispozici.  

Byla použita jednotná barva odporové gumy – žlutá, aby měly všechny hráčky 

stejné podmínky. Odpor byl zvolen jako slabý, zaměřovaly jsme se spíše na kvalitu 

provedení jednotlivých cviků. Neuvažovala jsem však nad tím, že každá hráčka je jinak 

silově vybavená a že to pro některou mohlo být velmi jednoduché (malý odpor) a 

pro některou těžší (větší odpor).  V porovnání s tím používali probandi ve studii Allreda 

(2005) modrou a poté černou barvu odporového elastického pásu, ve studii Alouiho 

(2019) měli černou, stříbrnou a zlatou barvu, ve studii Abbase (2019) zelenou a 

modrou, ve studii Mascarin (2017) zase modrou, černou, stříbrnou a zlatou. Jednotlivé 

odpory se měnily v průběhu týdnů, aby zamezili stagnaci nárůstu svalové síly a 

ve většině případů používali autoři k určení náročnosti a času přechodu na těžší odpor 

Borgovu škálu (Borg, 1982). Oproti nim jsem ve své studii volila přidání počtu 

opakování jednotlivých cviků.  

Hráčky prováděly jednotlivé cviky v programu konstantní rychlostí. Jacobs 

(1987) však zmiňuje skutečnost, že při navrhování cvičebního programu je třeba vzít 

v úvahu rychlost provedení hodu. Tento fakt byl sice zmíněn u baseballistů, avšak 

pokud by hráčky prováděly II. extenční diagonálu rychleji, švihem a návrat do VP (II. 

flekční diagonála) by byl pomalejší, lépe bychom se přiblížily reálné rychlosti. I Burke 
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(1999) doporučuje, že je vhodné cvičení hodu provádět rychlostí, která je co nejblíže 

skutečnosti.  

Rychlost střelby je ovlivněna vícero faktory, které mohly hrát roli v tom, že se 

efekt intervence neukázal jako statisticky významný. Záleží totiž i na herních 

zkušenostech, výšce hráčky, hmotnosti, délce rukou, rozpětí paží, velikosti ruky aj. 

(Zapartidis, 2009; Ferragut, 2018). V reálném utkání je spolu s rychlostí střelby úzce 

provázána i její přesnost. Studie Tillaara (2020) ukázala, že hráčky dosahovaly větších 

rychlostí střelby na ipsilaterální stranu brány, a to především do jejího horního rohu. 

V mé studii měly však hráčky za úkol střílet do středu brány, kde byl umístěn radar. 

Ve studii Saeterbakkena (2011) byla naměřena větší rychlost střelby házenkářek po 

cvičení zaměřených na střed těla (core), totéž bylo zjištěno i ve studii Manchady (2017) 

u házenkářů, takže i síla a funkčnost stabilizačního systému trupu může být jedním 

z ovlivňujících faktorů. V neposlední řadě rychlost ovlivňuje i samotné provedení hodu. 

Optimální zapojení jednotlivých částí těla, od dolních končetin, pánve, trupu po horní 

končetiny a především svalových skupin (hlavně rotátorů horní části trupu a ramenního 

kloubu odhodové HK) má vliv na akceleraci vystřeleného míče. (Hong, 2001) 

 

Je však zajímavé, že díky randomizovanému rozdělení se nám všechny čtyři 

hráčky, které hrají na postu brankářky (hráčky č. 5, 18, 20, 23), ocitly v experimentální 

skupině. Pro brankáře není střelba typickým hráčským úkolem, skoro nikdy se 

ke střelbě v průběhu utkání nedostanou. Přesto však největší rozdíl (12 km/h) mezi 

měřením PŘED a PO měla hráčka č. 18 hrající na postu brankářky. Naopak nulové 

zlepšení byl u hráček č. 13 a 19, kdy jedna byla z experimentální skupiny a jedna 

z kontrolní, hrající na pozici křídla a pivota. Vůbec nejvyšší naměřenou rychlost – 

82 km/h zaznamenala hráčka č. 8 z experimentální skupiny při měření PO hrající 

na pozici spojky, což odpovídá jejímu hlavnímu hráčskému úkolu. Protože spojky 

nejčastěji střílí z dálky, musí mít dostatečnou rychlost střelby, aby překonaly brankáře a 

vstřelily gól. I ve studiích Rivilly-Garcíy (2011) nebo Shalfawiho (2014) dosahovaly 

spojky nejvyšších naměřených rychlostí střelby oproti ostatním hráčským funkcím. 

 

Pokud bychom shrnuli limity této studie, jsou to: nerovnoměrné rozdělení hráček 

do skupin, menší počet probandů, použití maximálního výkonu, jednotný odpor 

pro všechny hráčky.   
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7 ZÁVĚR 

V teoretické části mé diplomové práce se mohl čtenář seznámit s házenou, byla 

zmíněna její historie, pravidla, byl charakterizován sportovní výkon házenkářů, 

jednotlivé hráčské funkce, fyziologické aspekty házenkářek a byly také popsány 

principy tréninku v přípravném období. Dále zde bylo pojednáváno o kineziologických 

a biomechanických aspektech lidského těla především se vztahem ke střelbě v házené, 

byl popsán hod vrchem a faktory, které ovlivňují rychlost střelby. V neposlední řadě 

bylo možno získat informace o metodě proprioceptivní neuromuskulární facilitace, 

o cvičení s elastickým odporem a jaké jsou možnosti měření rychlosti střelby. 

Empirická část zahrnovala experiment na mých spoluhráčkách – házenkářkách, 

které se do tohoto výzkumu ochotně zapojily. Měření rychlosti střelby PŘED a PO 

proběhlo bez sebemenších problémů, všechny hráčky i trenéři spolupracovali. 

Experimentální skupina absolvovala cvičební program, který byl sestaven na základě 

informací získaných z dostupné literatury. K jeho plnění jsem sice občas musela hráčky 

motivovat, protože ho prováděly ve svém volném čase, ale nakonec ho všechny zvládly 

odcvičit v plném rozsahu.  

Cíl práce koreloval se stanovenou výzkumnou otázkou a s hypotézami. 

Z výsledků práce vidíme, že došlo ke statistickému zlepšení rychlosti střelby u obou 

skupin, experimentální skupina však nebyla lepší než skupina kontrolní, přestože 

absolvovala šesti týdenní cvičební program. 

I když nebyly patrné statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými skupinami, 

mohou se prvky z tohoto cvičebního programu využívat v rámci tréninkových jednotek 

i v budoucnosti. Cvičení v diagonálách nám totiž ušetří čas oproti posilování čistě 

v jednom analytickém směru, pohyb je komplexnější a více podobný samotnému 

provedení hodu, na kterém je házená postavena. Například v našem týmu v Havlíčkově 

Brodě se využívalo cvičení s elastickými pásy právě spíše ve smyslu izolovaných 

pohybů v jedné rovině, proto bych diagonální pohyby doporučila pro nadcházející 

tréninková období. 

Otázkami pro případné další zkoumání by bylo, zda by se nám projevil efekt 

intervence, pokud by byly hráčky rozděleny rovnoměrně na základě hodnot dosažených 

při úvodním měření, případně pokud bychom použily ke statistickému zhodnocení 

průměrné hodnoty, ne maximální výkon. Zda by byly jiné výsledky, kdyby měly hráčky 

k dispozici větší počet hodů, než jen mnou použité tři, kdyby byl odpor stanoven 
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individuálně pro každou hráčku, případně kdyby byla II. extenční diagonála prováděna 

švihovou rychlostí a návrat do VP by byl pomalejší.  
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Příloha č. 1 – Vyjádření etické komise UK FTVS 

 



 

 

  



 

 

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým 

zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); 

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 

1 zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li 

aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu na UK FTVS 

v rámci diplomové práce s názvem Zhodnocení efektu tréninku a prvků z proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace na rychlost střelby u hráček 1. ligy házené v ČR prováděné ve 

sportovní hale TJ Jiskra Havlíčkův Brod, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod. 

 

Jedná se o diplomovou práci, bez finanční podpory. 

Období realizace: srpen 2020  – prosinec 2020 

Cílem této práce je zjistit, zda absolvování cvičebního programu založeného na prvcích 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace a využívajícího elastického odporu ovlivní rychlost 

střelby u hráček házené.  

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace je cvičení v diagonálách, díky nimž dochází ke 

koativaci více svalových skupin, stabilizaci kloubů a zlepšení celkové koordinace daného 

pohybu. Vy budete toto cvičení provádět proti elastickému odporu. 

Zúčastníte se úvodního měření rychlosti střelby na bránu pomocí ručního radaru a následně 

budete náhodně rozděleny do dvou skupin – kontrolní a intervenční. Intervenční skupina 

absolvuje 6-ti týdenní cvičební program, obsahující soubor tří cviků, které budou prováděny 

každý den, 1x denně, ve 3 sériích, 1. a 2. týden po 10 opakováních, 3. a 4. týden po 12 

opakováních a 5. a 6. týden po 14 opakováních. Všechny cviky absolvujete jak pro pravou, tak 

pro levou polovinu těla. Na začátku budete seznámena s přesným popisem cviků, bude s Vámi 

nacvičeno jejich správné provedení a v jejich průběhu budete pravidelně kontrolováni. Po 

intervenci dojde ke kontrolnímu přeměření obou skupin. Třetí měření rychlosti střelby proběhne 

po uplynutí dalších 13- ti týdnů, abychom zjistili, zda měla cvičební jednotka dlouhodobější 

efekt. Pokud budete v kontrolní skupině, absolvujete pouze tři měření ručním radarem.  

Budete poučena o přesném popisu a provádění daných cviků řešitelem a v průběhu výzkumu 

budete pravidelně kontrolována. Budou zajištěné adekvátní podmínky prostředí a adekvátní 

Vaše příprava k provádění aktivit v rámci daného výzkumu. Bezpečnost bude zajištěna 

standardním způsobem, zodpovědný pracovník; doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 

Do projektu budete zařazena, jste-li bez bolesti ramenních kloubů a bez akutního 

zejména infekčního onemocnění či v úrazu a v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 

Nejedná se o invazivní metodu, nedojde při ní k poškození kožního krytu. Rizika prováděného 

výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci 

tohoto typu výzkumu. 

Prováděné cvičení by nemělo působit bolest, v případě jejího objevení bude cvičení okamžitě 

ukončeno.  

Vaše účast na výzkumu je plně dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v diplomové práci v 

studentském informačním systému (SIS), nebo na e-mail adrese: kubalova.bar@gmail.com 

Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly 

vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování 

osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje – jméno, příjmení, ročník, které 

budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru,  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a3537c5efc7bfce91be677ee22846e0e&tid=1&redir=sezn_ucit&kod=07334


 

 

přístup k nim bude mít hlavní řešitel. Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li 

jakékoli informace, které jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní 

osoby - budu dbát na to, aby jednotlivé osoby nebyly rozpoznatelné v textu práce. Osobní data, 

která by vedla k identifikaci účastníků výzkumu, budou bezprostředně do 1 dne po testování 

anonymizována. 

Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě 

v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na 

konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. 

Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků: V průběhu výzkumu nebudou pořizovány 

fotografie, nahrávky ani videa. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.  

 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Barbora Kubalová   

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Barbora Kubalová                  

Podpis:.............................  

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měla možnost si řádně a v dostatečném čase 

zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve 

výzkumu a že jsem dostala jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Potvrzuji, že mám 

platnou zdravotní prohlídku. Byla jsem poučena o právu odmítnout účast ve výzkumném 

projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, 

která bude následně informovat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden 

originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 

 

Místo, datum ....................................................................... 

Jméno a příjmení účastníka ................................................  Podpis: .................................... 
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