
Abstrakt 

Práce se zabývá hodnocením morfologie břišní stěny s důrazem na posouzení stranové 

symetrie u elitních hráček florbalu a její souvislosti s výskytem bolestí zad u těchto hráček.  

Teoretická část práce obsahuje přehled fyziologických mechanismů trupové stabilizace 

v porovnání s odchylkami u pacientů s bolestmi zad a popisuje princip sonografického 

vyšetření a jeho využití ve fyzioterapii. Zaměřuje se na zobrazení břišních svalů a souhrn 

konkrétních nálezů u hráčů florbalu i dalších sportovců s převažujícím jednostranným 

zatížením v souvislosti s biomechanikou pohybu v těchto sportech. 

Metodika: Výzkumu se zúčastnilo 20 hráček nejvyšší florbalové soutěže v České 

republice. U hráček byly sonograficky měřeny lineární rozměry břišních svalů (m. RA, m. TrA, 

m. OI a m. OE) a šikmých břišních svalů jako celku, v klidové poloze oboustranně. Účastnice 

dále vyplnily elektronický dotazník hodnotící bolest zad. 

Výsledky: V práci byla prokázána signifikantní stranová asymetrie lineárních rozměrů 

břišních svalů (p = 0,017; d = 0,52). Souvislost této stranové asymetrie se základní 

biomechanikou pohybu ve florbale nelze na základě shromážděných dat prokázat 

(p = 0,339 – 0,948; d = -0,15 – 0,38). Trend ukazuje vyšší hodnoty tloušťky na forhendové 

straně držení hole pouze u m. OE (p = 0,052; d = 0,38). Oproti dříve publikovaným pracím, 

u účastnic konstantně vidíme hypertrofii m. RA. Hráčky, které uvedly obtíže s bolestí bederní 

páteře, mají průměrně nižší hodnoty lineárních rozměrů všech břišních svalů dohromady. 

Z výsledků dále vychází trend, že stranová asymetrie svalů břišní stěny je pravděpodobně 

protektivním faktorem výskytu bolesti zad u těchto elitních hráček (Pearsonův korelační 

koeficient r =-0,387; p = 0,092). 

Závěr: Souvislost signifikantní stranové asymetrie se základní biomechanikou pohybu 

ve florbale a bolestí zad se u hráček nepodařilo prokázat. Ve výsledcích však pozorujeme určité 

trendy. Pro potvrzení vztahu stranové asymetrie, biomechaniky sportu a bolestí zad je v této 

oblasti třeba dalších výzkumů s vyšším množstvím probandů. 

 


